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फलिायी जीवन 

 

येशु: 
"... जो ममा रहन्छ, र म त्यसमा रहन्छु, धेरै फल 
फलाउँछ ..." यूहन्ना १५:५ 

म कसरी येशूमा रहन सतछु? 

येशूले हामीलाई तनम्िो हिनुहुन्छ: मकहाँ आऊ! (मत्ती 
११:२८) जो येशूकहाँ आएको छ उसलाई पतन रहन तनम्िो 
हिइएको छ। (यूहन्ना १५:४) अतन यसले कसरी काम 
गछड? 

"ममा रहनुहोस,् र म िपाईंमा।" 
"ख्रीष्टमा रहनु" को अर्न: 
• उहााँको आत्माको तनरन्िर प्राक्ति 

• असुरक्षिि आत्मसमपनणको जीवन 

• उहााँको सेवामा।” डडजाएर अफ एजेज पेज ६७६.२  

यो व्याख्याले वास्िवम ै मेरो आँखा खोल्यो र मलाई 
परमेश्वरसँग मेरो हहँडाइको लागग स्पष्टिा हियो। 



 
 

मेरो लागग यो सुखी इसाई जीवनको रहस्य हो। (यूहन्ना 
१५:११) यो मेरो प्राथडना र ववशषे कामना छ कक यसले 
धेरैलाई आनक्न्िि र पूणड जीवनको बाटो पतन िेखाउनेछ। 
व्यक्तिगि पुनरुद्धारको शरङ्खलाका चरणहरूमा यी 
शब्िहरू िीनवटा पुक्स्िकाहरूका लागग आधार हुन।् 
 

व्यक्तिगि पनुरुद्धारको शरङ्खलाका चरणहरूमा िीनवटा 
पुक्स्िकाहरूको सम्िन्ध के हो? 

 

नृं.१. व्यक्तिगि पुनरुद्धारको लागग चरणहरू पववत्र         
आत्माले भररएको 
िपाईं यो कसरी अनुभव गनड सतनुहुन्छ? 

यो उहाँको आत्माको तनरन्िर माग्ने र प्राति गने बारे 
हो। 
नृं.२ येशूमा रहनुहोस ्

यो कसरी गररन्छ? 

यो येशू ख्रीष्टमा असुरक्षिि आत्मसमपनणको जीवनको 
िारेमा हो। 



 
 

नृं.३ येशूसँग आत्माले भररएको सहकमीहरू  
िपाईं आत्माले भररएको सहकमी कसरी बन्न सतनुहुन्छ? 

यो सबै यसको शानर्दार पररणामहरूका सार्मा उहााँको 
सेवामा असुरक्षिि आत्मसमपनणको िारेमा हो।  
(अभाइलेवल अटुम २०१९) 

 

प्रोत्साहन 
अनुभवले िेखाएको छ कक यी बहुमूल्य सत्यहरूको 
अध्ययन ववशषे गरी आसशवषि छ, जब, व्यक्तिगि 
अध्ययन पतछ िैतनक साझा भक्ति िईुजनमा गररन्छ। 
जोडीहरूको लागग िोहोरो आसशष ् छ! (अरूसँग हुनसतछ 
टेसलफोन, स्काइप) साथ ै िैतनक वा सातिाहहक समय एक 
समूहमा कुराकानी र प्राथडना धेरै उत्साहहि र जागरुक छ। 

 

 

 

 

हाम्रा प्रभ ुस्वयमले 



 
 

आज्ञा हिनभुएको 
छ१ 

 

 

आफैलाई तनरन्िर 

हुनु हिनुहोस ्र 
बारम्बार नयाँ 

आत्माले भररएको!२ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ellen G. White, Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org) 
 2 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), 
S. 101 
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वपवामवगषभषगद्िोझोद्िफोङ्गोद्िँङ्ग 

व्यक्तिगि 

पुनरुद्धारकानचरणहरू 
 

पववत्र आत्माले भररएको 
 

ककन यो म एतकासी गहन रूपमा 
व्यस्ि भएँ  "पववत्र आत्मामा 

जीवन" को ववषयमाॽ 

 

अगस्ि १४, २०११ मा, जब क्स्वट्जरल्याण्डमा म बनीज 
हाइल्याण््सको कान्डरग्रन्डमा गथएँ। एक महत्वपूणड 
सम्बन्ध मेरो तनक्म्ि धेरै स्पष्ट भयो। मैले थाहा पाँए 
हामीले हाम्रो युवावस्थाको अशं ककन गुमाउँिैछौं भन्ने 
आध्याक्त्मक कारण जसले मलाई धेरै अचक्म्मि 
बनायो।मैले मेरा छोराछोरी र नातिनातिनाको बारेमा 
सोचें। त्यसबेलािेखख म यस ववषयमा गहन रूपमा व्यस्ि 
छु। 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यहि यो कारण हो भने, हामीले िुरुन्िै यो समस्यालाई 
सम्बोधन गनुडपछड। यहि कारण हटाउन वा धेरै कम गनड 
सककन्छ, त्यसपतछ धेरै समस्या अनावश्यक बन्नेछ वा 
समाधान हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

अरूले के भन्न ुपछड 
यस कमीको बारेमा: 

अब मलाई ववश्वास छ कक हाम्रा धेरैको पछाडड एउटै 
आध्याक्त्मक कारण छ समस्याहरू; ववशषे गरी, 
व्यक्तिगि समस्याहरू, वववाहमा समस्याहरू र 
पररवारहरू, स्थानीय चचडहरू र ववश्वव्यापी चचडहरूमा 
यो पववत्र आत्माको अभाव हो। 
 



 
 

 
 "एसमल ब्रुनर: इभान्जेसलकल सुधारवािी धमडशास्त्रीले लेखे 

कक पववत्र आत्मा "सधैं बहि वा कम धमडशास्त्रको सौिेनी 
बच्चा भएको छ।"३ 

 "डी। माहटडन लोयड-जोन्स: "यहि मैले मेरो इमानिार राय 
हिन सतछु भने, त्यहाँ बाइबलीय ववश्वासमा कुनै ववषय 
छैन जुन पववत्र आत्माको ववषयको रूपमा ववगि वा 
विडमानमा यति बेवास्िा गररएको छ ...। म पतका छु 
कक यो सुसमाचारको ववश्वासको कमजोरीको कारण हो।"४  

 "लेरोय इ. फु्रम: "म ववश्वस्ि छु कक पववत्र आत्माको 
अभाव हाम्रो सबैभन्िा खराब समस्या हो।"५ 

 "्वाइट नेल्सन: "हाम्रो चचडले थकानको बबन्िमुा ववकास 
गरेको छ प्रशंसनीय रूप, योजना र कायडक्रमहरु, िर यहि 
हामी अन्िमा हाम्रो आध्याक्त्मक हिवासलयापन स्वीकार 
गिैनौं [पववत्र आत्माको अभाव], जसले हामीमध्ये धेरै 
पािरी र अगुवाहरूलाई पछाडी पारेको छ, िब हामी हाम्रो 
उत्पािन-कक्रक्श्चयन धमडबाट कहहल्यै बाहहर तनस्कन 
सक्षम हुन सतिैनौं।६ 

 



 
 

पहहले, हामी फलमा हेनड चाहन्छौं जहा यो कमी मेहटएको 
छ। त्यसपतछ हामी हाम्रा प्रभु येशूले पववत्र आत्माको 
बारेमा हिनुभएको केही सल्लाहहरू हेनड चाहन्छौं। 

 

 

मेरो इच्छा 
पववत्र आत्मामा बाँगचरहेका प्रत्येक व्यक्तिले आत्माको 
पूणडिा प्राति गरोस ्भन्न ेकामना गिडछु। ककन कक जो 
पववत्र आत्मा संग बसेका छैनन ्वा पववत्र आत्मा संग 
अपयाडति जीवन मात्र पाएका छन,् म आशा गिडछु कक यो 
नयाँ पूणड र ववजयी जीवनको सुरुवाि हो। 
 
 
 
 
 
3 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), 
Cover  
4 D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 
1984, S. 72 
5 Ellen G. White, The Coming of the Comforter (Hagerstown, 1949), p. 94 
6 Editor Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), S. 3 

पररणामहरू 

गुणन गिै 



 
 

 

अगुवाहरु र भावव अगुवाहरुका लागग 

 

वप्रय अगुवाज्य,ू 

के िपाईं आफ्नो क्षेत्र आध्याक्त्मक र संख्यात्मक रूपमा 
बढ्न चाहनुहुन्छ? िर के यो आज साँच्च ैसम्भव छ? हो, 
यो पतकै पतन सम्भव छ। कसरी? 

 

 

 

 

 

यो कसरी हुनुपने हो ? मलाई लाग्छ हामी सबैले यहा ँ
अझै धेरै ससतनु पछड। के हामी पतन अरूको अनुभवबाट 
ससतन चाहन्छौं? यसो गिाड हुने फाइिाहरूबारे म ववश्वस्ि 
छु। प्रभु, उहाँको आत्मा माफड ि, हामीलाई साँचो 
आध्याक्त्मक र संख्यात्मक वरद्गधको लागग उहाँको सबै 
बाटो िेखाउनुहोस।् 
 

“िपाईको असभप्राय के छ, िपाई सेनाको शक्तिले सफल 
हुनुहुन्न र मानव बलले होइन: होइन, मेरो आत्माले 
यसलाई असर गनेछ  !म प्रतिज्ञा गछुड , सवडशक्तिमान ्
परमप्रभु परमेश्वर भन् नुहुन् छ ।"(जकररया४:६Hfa) 



 
 

व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग चरणहरू माफड ि साझा 
अनुभवहरू, जुन लगभग ५०० पाठकहरूले बिाए, यो 
पुक्स्िका बहुमूल्य सहायिा हुन सतछ भनेर िेखाउँछ। 
िर आध्याक्त्मक र संख्यात्मक वरद्गधको लागग वस केवल 
एक पटक पुक्स्िका पढ्न वा वविरण गनुड भन्िा बिी 
आवश्यक छ। पुनरुद्धारका प्रस्िुि ित्वहरूलाई 
व्यवहारमा उिानड आवश्यक छ। यसमा िपाईंको हृियको 
संलग्निा चाहहन्छ। म भन्न हहम्मि गछुड : िपाईको क्षेत्र 
िपाई जति टािासम्म जानुहुन्छ त्यहाँसम्म मात्र जान्छ। 
कसैले पतन अकोलाई मागडतनिेशन गनड सतिैन, जबसम्म 
उनी आफैं  अतघ बाटोमा गएका छैनन।् हाम्रो जीवन, हाम्रो 
प्राथडना, हाम्रो गवाही, हाम्रो कुराकानी हाम्रो प्रभाव र हाम्रा 
धसमडक प्रवचन परमेश्वरले प्रयोग गनुडहुनेछ। वास्िवमा, 
धेरै पिाइ एक प्रमुख जस्िो िेखखन्छ: शैक्षक्षक 
अनुसन्धानले िेखाएको छ कक हाम्रो जीवनको लागग 
यस्िो महत्त्वपूणड ववषयवस्िुलाई राम्रोसँग बुझ्नु अतघ छ 
िेखख िस पटक पढ्न आवश्यक छ।कक्म्िमा एक पटक 
प्रयास गनुडहोस।् पररणामहरूले िपाईंलाई ववश्वस्ि पानेछ। 



 
 

 

गवाहीहरु 

 

एक पास्टर र एक सृंघ ववभागीय नेिा, अि अवकाश 
भएका, सृंयुति राज्य अमरेरका िाट र्दईु गवाहीहरु: 

 

1. गवाहीहरू - मैले िपाईंको पुस्िक व्यक्तिगि 
पुनरुद्धारका चरणहरु िीन पटक पिेको छु। मैले कहहल्यै 
सोचकेो गथइनँ कक मैले प्राथडनाको बारेमा यस्िो नयाँ 
अन्िर्दडक्ष्ट पाउन सतछु। प्राथडना, जुन परमेश्वरका 
प्रतिज्ञाहरूमा आधाररि छ जुन िपाईंले व्याख्या गरेको 
जस्िो। त्यसिेलारे्दखख, परमेश्वरले मेरो जीवनमा ववजयहरू 

हाभसल गनुनभएको छ जुन मलेै कहहल्य ै सोचेको गर्इनाँ।—
मलाई सशववरको सभामा प्रचार गनड तनम्िो हिइएको छ। 
िपाईंको पुस्िकले मलाई ववषय हियो। 

June 26, 2017—F.S. Abbreviated 

२. गवाहीहरू- मैले िपाईंको पुस्िक पढ्न थालेिेखख 
(पुस्िकको सल्लाह अनुसार मैले यसलाई 6 पटक पिेको 



 
 

छु) र प्रतिज्ञाहरूसाथ कसरी प्राथडना गने भनेर ससकें , मेरो 
जीवन पररविडन भएको छ। प्रभुले मलाई हाम्रो सबैभन्िा 
ठूलो आवश्यकिा, परमेश्वरको आत्माको स्फूतिडिायी 
वषाडको बारेमा सशववर बैठकको लागग प्रवचन ियार गनड 
अगुवाई गनुडभयो। मलै े सेवकाईमा समपनण गरेको सि ै

वर्नहरूमा, मलैे त्यो सभाधरमा भएका ३,००० जना ववचमा 

जविकै पववत्र आत्माको शक्ति मातनसहरूमाझ घमेुको कहहल ै

महससु गरेको गर्इन।् 
-मेरी श्ीमिीले ममा पूणड पररविडन िेखेकी तछन।् म 
आफैं मा पतन अचम्म लाग्छ । 
July 25th, 2017—F.S. Abbreviated 

 

४० हर्दनको अवधारणा - १७ रे्दखख ६५ सर्दस्यहरू 

 

कोलोन-काल्क, जमडनीको सानो चचडमा १७ जमडन, स्पेतनस 
र पोचुडगगज सिस्यहरू गथए। पास्टर जे. लोत्जेले 
उनीहरूलाई ४० हिनको अवधारणा कायाडन्वयन गनड 
आमक्न्त्रि गरे।तिनीहरूले िईु समूहमा ४० हिनको पुस्िक 
अध्ययन गरे, प्रत्येकले पाँच अपररगचि व्यक्तिहरूको 



 
 

लागग िैतनक प्राथडना गथे र तिनीहरूसँग व्यक्तिगि 
सम्पकड  स्थावपि गरे। ४० औ ं हिनमा तिनीहरूको 
आगन्िुकको ववश्ाम हिन गथयो र त्यसपतछ १४-हिनको 
प्रचार असभयान गथयो। तिनीहरूले छोटो समयमा १३ 
जना मातनसहरूलाई बक्तिस्मा गनड सक्षम भए। 
तिनीहरूले ४० हिनको अवधारणा धेरै पटक िोहोयाडए र ४ 
वषड सभत्र ६५ सिस्यहरू बिेका छन।् (४० हिनको 
अवधारणाको लागग ४० हिन पुस्िकहरू हेनुडहोस ् र 
कोलोनबाट अनुभवको बारेमा थप जानकारी पाउनको 
लागग "अनुभव" नम्बर १९ मा जानुहोस।्) 

 

 

 

 

 

 

लुगानो, क्स्वट्जरल्याण्डको इटासलयन भाषी क्षेत्र - धेरै 
धमडतनरपेक्ष पास्टर म्यागथयास मागसँग िक्षक्षण 



 
 

अकफ्रकामा समसनरीका रूपमा डतेनस क्स्मथको ४० हिन 
पुस्िकहरूका साथ उत्कर ष्ट अनुभवहरू गथए। जब उनी 
क्स्वट्जरल्याण्ड फके, उनले िुरुन्िै यो अवधारणाको साथ 
सुरु गरे। त्यहाँ पहहलो वषडमा १५ वटा बक्तिस्मा गथए 
[जुन यस क्षेत्रमा धेरै असाधारण छ]। एउटी महहला १५ 
वषडिेखख चचडमा तनयसमि आगन्िुक गथइन।् ४० हिनको 
िौडानमा उनले बक्तिस्मा सलने तनणडय गररन।् 

 

यवुा 
मेरो नाम एसलना भ्यान रेन्सबगड हो र म िक्षक्षण 
तवीन्सल्याण्ड सम्मेलनको लागग युवा वयस्क तनिेशक हँु 
[अष्रेसलयामा १२,२०० सिस्यहरू]। यस वषडको सुरुमा 
मसँग एउटी युविीले व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरु साझा गरेकी गथइन ् र म एकिमै तनराश भएँ। 
यसले परमेश्वरले मेरो श्ीमान ्र मेरो हृियमा राख्नभुएको 
सही ववषयवस्िुको अन्वषेण गिडछ: हाम्रो जीवनमा पववत्र 
आत्माको लागग जागरति !!—मैले िपाईंलाई धेरै कथाहरू 
भन्न सतछु, िर सारमा, हामी यो सानो पुस्िकबाट धेरै 



 
 

आसशष ् पाएका छौं! गे्रग प्राट [सशष्यत्व र आध्याक्त्मक 
ववकास तनिेशक SQC] सँग थप ३०० पुस्िकहरू गथए 
जुन मैले यस वषडको सुरुमा हाम्रो नेिरत्व बैठकहरूमा मेरा 
सबै युवा वयस्क अगुवाहरूलाई वविरण गरें र प्रतिकक्रया 
एकिमै अववश्वसनीय भएको छ। त्यसैले अब म यस वषड 
ठुलो सशववरमा मेरा युवा वयस्कहरूलाई जीवन समूह 
सत्रहरूमा अध्ययन गनड थप १५० पुस्िकहरू उिानड 
चाहन्छु। 

 

३६६ िक्तिस्मा + ३५ िक्तिस्मा किामा  

बुरुन्डी युतनयनका सगचव, पल इराकोज, [१३०,००० 
सिस्यहरू, व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग १,००,००० 
किम ककरुन्डीमा], ले भने कक सम्पूणड ३२० पूवड 
सिस्यहरू ब्रोशरको प्रभावबाट फकेका गथए। तिनीहरूले 
माचड २०१७ मा नयाँ बक्तिस्माद्वारा स्वीकार गरे। बहहरा 
मातनसहरूले पुक्स्िका िीन पटक पढ्छन।् त्यसपतछ 
उनीहरूले अन्य श्वणशक्ति भएका व्यक्तिहरूसँग आफ्ना 



 
 

अनुभवहरू साझा गरे। पररणाम: माचड २०१७ मा, हामीले 
२५ जना बहहराहरूलाई बक्तिस्मा हियौं। 

 

कैर्दीहरू - हामीले एमवपम्बा जेलमा हाम्रा चचडका 
सिस्यहरूलाई पुक्स्िका वविरण गयौं। तिनीहरू पववत्र 
आत्माद्वारा उत्प्रेररि भए र तिनीहरूको ववश्वास साझा 
गनड थाले। यो अक्न्िम सब्बथमा, २१ कैिीहरूले बक्तिस्मा 
सलएका गथए र ३५ बक्तिस्माको लागग ियारी गिैछन।् यो 
व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग चरणहरू यो पुक्स्िकाको 
संक्षक्षति फल हो।  

 

अध्ययन अवगध/प्रार्ननाको हतिा-बुरुन्डी युतनयनले 

नोभेम्बर २०१७ मा व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरु पुन: प्रयोग गरेर आफ्ना १३०,००० सिस्यहरूको 
लागग एक हतिा प्राथडना गरेका गथए।यस ववषयमा हाम्रा 
सगचवका प्रवचनहरू पतन हरेक साँझ एडभेक्न्टस्ट रेडडयो 
स्टेसनमा प्रसारण हुन््यो। 



 
 

ववद्यार्ीहरू - एन्रयूज ववश्वववद्यालयका प्रमुख पास्टर, 

पास्टर ्वाइट नेल्सनले भने कक यो सानो पुस्िकले "मेरो 
सभत्री पररविडन ल्यायो।म तिम्रो लागग पतन त्यस्िै गनड 
चाहन्छु।" सेतटेम्बर िोस्रो हिन २०१७ मा उहाँले िीन 
प्रवचनहरूको एक श्रखंला सुरु गनुडभयो: "ग्राउन्ड जीरो र 
नयाँ सुधार: कसरी पववत्र आत्मासँग बक्तिस्मा सलने?" 
उनले व्यक्तिगि पनुरुत्थानका लागग चरणहरूबाट उद्धरि 
गरे र सबैलाई ससफाररस गरे। यसले ४,००० डाउनलोडहरू 
र हजारौं पुक्स्िकाहरूको अडडरको नेिरत्व गयो। यी 
प्रवचनहरू र उहाँको ब्लगको सलङ्क:  

www.pmchurch.tv/sermons वा www.steps-to-personal-

revival.info 

 

एक उत्कर ष्ट ववचार - सृंयुति राज्य अमेररका िाट 

मैले हहजो ्वाइट नेल्सन द्वारा प्रवचन श्रखंला सुने।यस 
सब्बाथमा मैले मेरो चचडमा व्यक्तिगि पुनरुद्धारको 
लागग चरणहरु नामक पुस्िक पररचय गराउँिा, पुस्िकको 
सन्िभडमा उहाँको गवाहीले केही चासो जगाउने आशामा म 
पहहलो ५ समनेट खेल्नेछु। पोटलक पतछ, मेरो पास्टरहरूको 



 
 

अनुमतिमा, हामी चासो राख्नहेरूलाई बाँकी प्रवचन 
िेखाउनेछौं! डड. डब्लु. 
 
सुसमाचार प्रचारप्रसार 

्वाइट नेल्सनले आफ्नो ब्लग अतटोबर ११, २०१७ मा 
लेख्छन ्(छोटो र सम्पािन गररएको) ९१ "अतिगथ" (जसै 
तिनीहरूले उनीहरूलाई बोलाए) रािको नब्बे समनेटको 
कायडक्रममा जागे्रब एडभेक्न्टस्टहरूसँग सामेल भए। …एक 
व्यक्तिगि नोटमा र िपाईंको मध्यस्थिा प्राथडनाको लागग 
कर िज्ञिामा, मैले गवाही हिन आवश्यक छ कक मैले 
सुसमाचार प्रचारमा संलग्न भएको सबै वषडहरूमा जागे्रब 

मा यस जस्िो सावडजतनक सुसमाचार प्रचारको अनुभव 
पाएको छैन। मैले यहाँ पायोतनयरमा पास्टरहरूलाई भनें, 
म पूणड रूपमा तनक्श्चि छु कक यो पववत्र आत्माको आफ्न ै
पूणड-अिालिको हस्िक्षेपको फल गथयो र त्यस शहरमा 
हिनराि संयुति रूपमा प्राथडनाको प्रतिकक्रयामा।म 
िपाईंलाई सम्झाउँछु, सेतटेम्बरमा हामीमध्ये धेरैले पववत्र 
आत्माको िैतनक बक्तिस्माको लागग परमेश्वरलाई खोज्न 
थाल्यौं (जसरी ख्रीष्टले हामीलाई लुका ११:१३ मा गनड 



 
 

तनम्िो हिनुभएको छ)। यसैले म ववषेशिामा ववश्वस्ि हुन 
सतछु मैले व्यक्तिगि रूपमा जागे्रबमा उहाँको प्रत्यक्ष 
कामको अनुभव र गवाही हिएँ। िी सबैले मेरो बारेमा 
केही पतन भन्िैन - िर येशूको प्रतिज्ञाको सत्यिाको 
बारेमा सबै कुरा भन्छ - "िर जब पववत्र आत्मा 
तिमीहरुमा आउनुहुनेछ, तिमीहरुले शक्ति पाउनेछौ, र 
तिमीहरु मेरा साक्षीहरू हुनेछौ ..." ..." (प्रेररि १:८) 
त्यसैले हामी जे गछौं, हरेक बबहान बक्तिस्मालाई सशति 
बनाउँिै। परमेश्वरको िाजा आत्माको लागग हाम्रो िैतनक 
खोजलाई नछोडौं, 
 
मेलभमलाप 

व्यक्ति र पररवारका धेरै राम्रा अनुभवहरू छन ् (अनुभव 
नम्बर २/१७; ३/३१; ३/३५; ३/४०; ४/५२; ४/५६ हेनुडहोस)्। 
िनाव, झगडा, ववभाजन, चोटपटक, कुनै क्षमा नगने, 
भावनात्मक प्रकोप र व्यक्तिगि आक्रमणबाट मायालु र 
शाक्न्िपूणड क्षमा र मेलसमलापमा जाने सम्पूणड मण्डलीका 
अनुभवहरू (अनुभव नम्बर १/१०; ७/८४)। 
 



 
 

जवान आमा - िच्चाहरु - सृंयुति राज्य अमेररका 
वास्िवमा, म िीन साना केटाहरू हुकाडउनुमा ठूलो 
क्जम्मेवारी महसुस गछुड । मसँग छ र िेख्न सतछु कक 
मसँग भएको एकमात्र आशा भनेको हिनहँु पववत्र 
आत्माको लागग माग्नु हो प्रत्येक हिन मलाई अगधकार 
गनडका तनक्म्ि। िपाईको पुस्िक पिेिेखख, मैले मेरा 
केटाहरूको व्यवहारमा जे फरक पारेको िेखेको छु। धयैड 
राख्नहुोस ् जहाँ म सामान्यिया धयैड गिैन; मसँग प्रेम र 
करुणा छ जहाँ म तनराश हुनेछु।र तिनीहरू प्रायः 
आत्मसमपडण गररएको हृियले प्रतिकक्रया नहिने गछडन।् 
हामी पतकै बढ्िैछौं, िर येशू ममा कसरी बाँच्न 
सतनुहुन्छ भन्ने सरल सत्य बुझ्न पाउँिा म कति 
आभारी छु! डड. डब्यु. 
 
भखनरै िक्तिस्मा भलएका ९०% सर्दस्यहरू र्दईु वर्नपतछ 
चचनमा राम्ररी एकीकर ि भएका छन।् 
रुवाण्डा युतनयनले फेब्रुअरी १४, २०१९ मा यस्िो लेख्यो: 
“व्यक्तिगि पुनरुद्धारको लागग चरणहरु 
(ककन्यारवाण्डामा १३०,००० प्रतिहरू) पुस्िकले हामी धेरै 



 
 

आसशषसशि भएकाछौ। २०१६ मा हामीले िेशव्यापी समशन 
कायडक्रम "कुल सिस्य संलग्निा" सञ्चालन गयौं। पतछ, 

परमेश्वरको कर पाले ११०,००० मातनसहरूले २०१६ र २०१७ 
को सुरुमा बक्तिस्मा सलए। तिनीहरूको बक्तिस्मामा 
प्रत्येक व्यक्तिलाई उपहारको रूपमा यो पुस्िकको 
प्रतिसलवप हिइयो। यस पुस्िकको लागग धन्यवाि 90% 
भखडरै बक्तिस्मा सलनेहरू सकक्रय चचड सिस्य भएका छन।् 
यो एक धेरै राम्रो पुस्िक हो जसले िेखाउँछ कक कसरी 
एक व्यक्तिले पववत्र आत्मा माफड ि येशूसँग सम्बन्ध राख्न 
सतछ।" MKN (थोरै संक्षक्षति) 

 

'चासो कसरी िढाउने?' 

यो मेनु बबन्ि ु अन्िगडि िपाईंले बहुमूल्य सुझावहरू 
पाउनुहुनेछ। एउटा कुरा, जुन सुरु गनड धेरै सक्जलो छ, 

"समक्न्वि पठनको " सुझाव हो। सबैभन्िा बसलयो 
प्रोत्साहन एक "संगोक्ष्ठ" आयोक्जि माफड ि छ। िपाईं 
यसलाई आफैं  समात्न सतनुहुन्छ, वा अतिगथ वतिा (वा 
सभडडयो प्रयोग गनुडहोस;् केहह भाषाहरूमा मात्र उपलब्ध 



 
 

छ।) यहि िपाइँसँग संगोक्ष्ठ अतघ वा पतछ "समक्न्वि 
पठन" छ भने िपाइँ अझै पतन संगोक्ष्ठको अनुभव 
बिाउन सतनुहुन्छ। 
 
मेरो अनुरोध: म गरौँ- जेठो भाइको रूपमा—िपाईंलाई 
ससफाररस गनुडहोस:् प्राथडना गनुडहोस ्र िपाईंको नक्जकको 
व्यक्तिसँग धेरै पटक पुक्स्िका पढ्नुहोस।् यसले िपाईंको 
समूह, चचड वा सम्मेलनको प्रगतिलाई ववशषे रूपमा प्रभाव 
पानेछ। 
 
के अको चरण पास्टरहरू, एल्डरहरू र अन्य प्रमुख-
सिस्यहरूसँग आफ्नो अन्िर्दडक्ष्ट र अनुभवहरू साझा गनड 
सतनुहुन्छ? तिनीहरूको हृियमा पुग्न यो धेरै महत्त्वपूणड 
छ। यसरी इगथयोवपया सुरु भयो। जुलाई २०१७ मा, ५००                               
पास्टरहरूले पुनरुद्धार-हतिाको अन्त्यमा अम्हाररकमा 
पुक्स्िका प्राति गरे। —उत्तर कफसलवपन्स संघमा जुन २०१७ 
मा कफसलवपनोमा १,५०० एल्डरहरूलाई प्राथडना-सम्मेलनमा 
पुक्स्िका प्रस्िुि गररएको गथयो। 
 

अनुभवहरू 



 
 

हाम्रा पत्रहरूमा व्यक्तिगि गवाहीहरू प्रकासशि गनुडहोस।् 
यो प्रेरणा को एक महान स्रोि हो। यहि आवश्यक भएमा, 
गवाहीहरू www.steps-to-personal-revival.info बाट पतन 
प्रयोग गनड सककन्छ। 
 
आर्दरणीय अगुवा ! 
हामी पववत्र आत्मामा बिौं। प्रभु आफैले आज्ञा हिनुभएको 
छ [MB२०.३]: आफूलाई तनरन्िर र बारम्बार नया ँ
आत्माले भररएको हुन हिनुहोस।्" (एकफसी ५:१८) हामीमा 
ख्रीष्ट र पववत्र आत्माले हामीलाई "शुभ सुसमाचारको 
सन्िेशवाहक" बनाउनुहुन्छ (यशैया ४०:९)। पर् वीमा 
येशूको अक्न्िम शब्िहरू नबबसडनुहोस:् "िर तिमीहरूले 
पववत्र आत्मा पाउनेछौ र उहाँको शक्ति [क्षमिा, 
सुसक्ज्जि, अलौककक शक्ति] माफड ि मेरो साक्षी हुनेछौ।" 
(प्रेररि १:८) 

 

ख्रीष्ट येशूमा िपाईंको भाइ 
हेल्मुट हौबबल 

 



 
 

प्रमुख शब्र्दहरू 

हाम्रा मण्डलीहरूलाई येशूको नक्जक ल्याउनुहोस ् हाम्रो 
सम्पूणड संघको लागग यो पुस्िक अनुवाि र प्रयोग 
गनुडभएकोमा म िपाईंलाई धन्यवाि हिन चाहन्छु। यस 
पुस्िकमा समावेश प्रोत्साहन र सशक्षाहरूले मलाई 
व्यक्तिगि रूपमा आसशष ्हिएको छ, र म पतका छु कक 
पववत्र आत्माले तिनीहरूलाई हाम्रो चचडलाई येशूको नक्जक 
ल्याउन प्रयोग गनुडहुनेछ र व्यक्तिगि रूपमा काममा 
पववत्र आत्माको जीवन पररविडन गने शक्तिको अनुभव 
गनुडहोस।् 
B. F. EE 070818 500,000 सिस्यीय संघका अध्यक्ष, #104 

 

मलेै परमेश्वरलाई सोधे: मलेै के गमुाए मलाई रे्दखाउनहुोस!् 
व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग चरणहरु पुस्िकको लागग 
परमेश्वरको प्रशंसा गनड चाहन्छु। परमेश्वरसंग मेरो बाटो 
हालै असल गाह्रो भएको छ। मैले परमेश्वरलाई सोधे: मैले 
के गुमाए मलाई प्रकट गनुडहोस!् म प्रायः 3ABN बाट 
प्रसारणहरू सुन्छु। कररब रािी २ बजेको गथयो जब एउटा 
शान्ि आवाजले मलाई ब्युँझ्यो। जब म ब्यूझँें, मैले 



 
 

3ABN सुनें र वतिाहरूले "पववत्र आत्मा" ववषयवस्िु 
उल्लेख गरे र वेबसाइट steps-to-personal-revival.info 

लाई उल्लेख गरे। मैले िुरुन्िै पुस्िक डाउनलोड गरें र 
मेरो भक्तिकालिेखख नै सधैं यसलाई पहिरहेको छु। यो 
पुक्स्िकाले मेरो आध्याक्त्मक आँखा खोसलहिएको छ। 
पववत्र आत्मा कवत्तको महत्त्वपूणड छ र ककन उहाँ हामीसँग 
यहाँ काम गनुडहुन्छ भन्न ेकुरालाई मैले अब स्पष्ट रूपमा 
बुझकेो छु। मलाई सधैं थाहा गथयो कक उहाँ अक्स्ित्वमा 
हुनुहुन्छ िर आयाम बुझ्न सककन। यो पुक्स्िकाले मलाई 
उहाँ को हुनुहुन्छ र मरेो आध्याक्त्मक यात्रामा उहाँले 
कस्िो भूसमका खेल्नुहुन्छ र पुरानो स्वाथड र अन्य पापी 
इच्छाहरू ववरुद्ध ल्नको लागग िैतनक आधारमा पववत्र 
आत्मालाई आमक्न्त्रि गनुड कवत्तको महत्त्वपूणड छ भन्ने 
कुरा बुझकेो छ। म यो पकु्स्िका एक पतछ अको पढ्िै छु। 
यसले मलाई धेरै आसशषसशि बनाएको छ। अब म यो 
पतन बुझ्छु ककन मेरो आध्याक्त्मक मागड अहहलेसम्म यति 
चट्टानमय भएको छ: म पववत्र आत्मा, शक्तिको स्रोिसँग 
जोडडएको गथएन। म तिम्रो लागग प्राथडना गनेछु। 
R. V. EE220618 from Australia, #108 



 
 

 

हामी आगर्नक गररिीले होइन आध्याक्त्मक पीिामा छौं 
गि वषडको अन्त्यमा, म स्पाइसर एडभेक्न्टस्ट 
ववश्वववद्यालयको बैठकमा उपक्स्थि गथएँ। मुख्य 
अमेररकी वतिासँग व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरुको प्रतिसलवप गथयो। उहाँका भाषणहरू यस 
पुस्िकबाट गथए। उनले भने, "हामी आगथडक गररबीले 
होइन, आध्याक्त्मक पीडाले ग्रस्ि छौँ।" 
R. K. EE070219 from Bangladesh, #94 

 

 

 

 

 

 

 

व्य व्यक्तिगि पनुरुद्धारका लागग चरणहरू हिन १ 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनन 



 
 

१. सधैं धमडशास्त्रको " सौिेनी सन्िान " के गथयो? यसले 
के पररणाम हिन्छ? 

 

 

२. हामी कस्िो प्रतिज्ञा िाबी गनड सतछौं? (जकररया ४:६) 
यो िपाईंको र िपाईको चचड लागग के अथड हुन सतछ? 

 

 

३. राम्रो पररणामहरू आशा गनडको लागग कस्िा महत्त्वपूणड 
सिडहरू पूरा गनुडपछड? 

 

 

४. उद्धरि गररएका अनुभवहरूमध्ये कुनले िपाईंलाई 
ववशषे रूपमा छोयो र ककन? 

 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 



 
 

 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र यस 

ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 

१. ग्रहणशील, ससतन उत्सुक र पववत्र आत्माको काम 

गनडका तनक्म्ि खलुा हृियको । 

२. पववत्र आत्माको काममा। िपाईंले पयाडति ध्यान हिनु 

भएको छैन भन्ने स्पष्ट बुझाइको लागग 

३. चचडका सबै पास्टरहरू, सशक्षकहरू र अन्य अगुवाहरूका 

लागग- कक उनीहरूले पववत्र आत्माको शक्तिको अनुभव 

गनेछन ्र इच्छुक बन्छन ्उहाँको नेिरत्वमा हुनलाई।  

४. परमेश्वरसँग व्यक्तिगि अनुभवहरूका लागग—उहाँले 

िपाईंमा पववत्र आत्माद्वारा कसरी काम गनड सतनुहुन्छ 

अध्याय १ 

 

हिन २ 



 
 

येशूको सिैभन्र्दा 
िहुमूल्य उपहार 

 

येशूले पववत्र आत्माको बारेमा के ससकाउनुभयो?  

के िपाईं येशूको सबैभन्िा शक्तिशाली सन्िेशसँग 
पररगचि हुनुहुन्छ? 

 

 

पहहलो व्यक्तिगि गवाहीहरू मध्ये केही 
हाम्रो "पहहलो प्रेम" मा फकड नुहोस:् एउटी बहहनीले मलाई 
लेखे: मेरो साथी र म हाल िेस्रो पटक ४० हिन पुस्िक 
अध्ययन गिैछौं, पुक्स्िकाको साथ वैकक्ल्पक व्यक्तिगि 
पुनरुत्थानको लागग चरणहरू। हामीले यो सामग्री पत्ता 
लगाउनु अतघ हाम्रो ववश्वास अनुभव र प्राथडनाको जीवन 
यो पहहले भएको  जस्िो गथएन। हामी फेरर हाम्रो 
"पहहलो प्रेम" फेला पानड चाहन्छौं। हामीले फेला पारेका 
छौं! हामी हाम्रो सम्पूणड हृियले परमेश्वरलाई धन्यवाि 
हिन्छौं। हाम्रो प्रेसमलो परमेश् वरले प्राथडनाको जवाफ कसरी 



 
 

हिनुहुन्छ र उहाँको आत्माले कसरी काम गरररहेको छ 
भनी उहाँले प्रकट गनुडहुन्छ—हामीमा र हामीले प्राथडना 
गरररहेका मातनसहरूमागथ। एम.एस. 

 

येशू हाम्रो जीवनमा प्रवेश गनुडभयो: अको व्यक्तिले यी 
पुस्िकहरूको बारेमा लेखे: "...तिनीहरू मेरो जीवनमा ठूलो 
र लामो-प्रिीक्षक्षि आसशष ् बनेको छ। धेरै जस्िै अन्य 
चचडका सिस्यहरू र हाम्रो चचडका एक बहहनीले अनुभव 
गरेका छन,् हाम्रो ववश्वासको अनुभवमा सधैं केहह 
हराइरहेको गथयो र अब हामीसँग छ येशूले हाम्रो जीवनमा 
कसरी प्रवेश गनुडभयो र कसरी गनुडभयो भन्ने अनुभव 
गने सुअवसर पाएका छौ हामीलाई पररविडन गनड शुरु 
गनुडभएको छ। उहाँ अझै पतन हामीमा काम 
गरररहनुभएको छ र पाइला पाइले हामीलाई उहाँको 
नक्जक िान्िै हुनुहुन्छ। एस. के. 
के येशूका चलेाहरूले आफैलाई सोधे: येशूले कसरी यस्िो 
ठूलो प्रभाव प्रयोग गनन सतनुहुन्छ? के यो उहाँको 
प्राथडनाको जीवनसँग जोडडएको गथयो? त्यसैले तिनीहरूले 



 
 

उहाँलाई सोधे: "प्रभु, हामीलाई प्राथडना गनड ससकाउनुहोस।्" 
येशूले तिनीहरूको अनुरोधलाई जवाफ हिनुभयो। लूका 
११:१-१३ मा उहाँको प्राथडना पाठका िीन भागहरू छन:् 
प्रभुको प्राथडना, मध्यरािमा आउने साथीको र्दष्टान्ि र 
चरमोत्कषडको रूपमा, पववत्र आत्माको लागग तनरन्िर 
अनुरोध।  

     र्दष्टान्िमा (पि ५-८) आगन्िुकहरू साँझ हिलो 
मातनसको घरमा आइपुग्छन ्र ऊसँग उनीहरूको सेवा गनड 
केही हँुिैन। आफ्नो आवश्यकिाको कारण, ऊ िुरुन्िै 
तछमेकीकहाँ जान्छन।् उसले उसलाई “ऊसँग केही छैन” 

भनी बुझाउँछ र रोटी माग्छ। उसले रोटी नपाएसम्म 
मागगरहन्छ। अब ऊसँग रोटी छ - जीवनको रोटी। अब ऊ 
आफ्ना अतिगथहरूसँग साझिेारी गनड सतछ। हामी यहा ँ
ससतन सतछौं कक हामी येशूकहाँ आउनु पछड िाकक हामी 
अन्य मातनसहरूसँग साझा गनड सकौं। जब हामी 
जीवनको रोटी बा्न चाहन्छौं, िब हामी अतसर महसुस 
गछौं कक हामीसँग केहह छैन! 



 
 

      अब येशूले यस र्दष्टान्िलाई (समस्या: मसँग केही 
छैन) पववत्र आत्माको अनुरोधसँग जो्नुहुन्छ: "यसैकारण 
म तिमीहरूलाई भन्िछु, माग, र त्यो तिमीहरूलाई 
हिइनेछ।" (लुका ११:९ NKJV) त्यसपतछ तनम्नानुसार: 

 

येशकूो ववशरे् अनरुोध: त्यसकारण मागहोस ्
पववत्र आत्माको लागग 

त्यहाँ एक ववशषे बाइबल खण्ड छ जसमा येशूले हामीलाई 
पववत्र आत्मा माग्नका लागग जोडिार रूपमा आज्ञा 
गनुडहुन्छ। अरू कुनै खण्डको बारेमा थाहा छैन जहाँ येशूले 
हामीलाई मायालुपूवडक हृियमा केही सलन आग्रह गनुडभयो। 
यी पिहरू लूका ११ मा प्राथडनामा उहाँको पाठमा पाइन्छ। 
त्यहाँ उहाँले १० पटक जोड हिनुभयो कक हामीले पववत्र 
आत्मा माग्नुपछड। लुका ११:९-१३ NKJV: 

 

“त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्िछु, माग र तिमीहरूलाई 
हिइनेछ। खोज, र तिमीहरुले भेटाउनेछौ; ढकढक्ओ, र यो 
तिम्रो तनक्म्ि खोसलनेछ। ककनकक जसले माग्छ उसले 



 
 

पाउँछ, र जसले खोज्छ उसले भेट्टाउँछ, र जसले 
ढकढतयाउाँछ उसको उसको तनक्म्ि खोसलनेछ। यहि 
छोराले तिमीहरूमध्ये कुनै बुबासँग रोटी माग्यो भने, उसले 
उसलाई िुङ्गा हिनेछ? वा यहि उसले माछा मागेको छ 
भने, के उसले माछाको सट्टा सपड हिनेछ? अथवा यहि 
उसले अण्डा माग्यो भने उसलाई बबच्छी हिने? यहि िपाईं 
िषु्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल उपहारहरू हिन 
जान्नुहुन्छ भने, तिम्रा स्वगीय वपिाले उहाँ माग्ने धेरै 
धेरै पववत्र आत्मा हिनुहुनेछ!  

    यी केही पिहरूमा येशूले "माग्नु" भन्ने कक्रया छ 
पटक प्रयोग गनुडभयो। त्यसपतछ उसले "माग्नु" लाई 
प्रतिस्थावपि गनुडभयो र यसलाई िईु पटक "खोज्नुहोस"् - 
एक कायड- र िईु पटक "िकितयाउनु"- एक कायड शब्ि 
संग जोड हिनुभयो। 
       के उहाँले हामीलाई पववत्र आत्माले भररपूणड 
हुनको लागग किम चाल्नुपछड भनेर स्पष्ट रूपमा 
िेखाउनुभएको छैन? अक्न्िम "माग्नु" ग्रीकमा तनरन्िर 
कालमा प्रयोग गररन्छ। यसको मिलब यो हो कक हामीले 



 
 

एक पटक मात्र माग्ने होइन, बरु लगािार माग्नु पछड। 
यहाँ येशूले ित्कालै माग गनुड मात्र होइन हामीलाई 
तनरन्िर माग्न बबन्िी पतन गनुडहुन्छ। यो हाहिडक 
तनमन्त्रणा संग पववत्र आत्माको लागग पतकै पतन उहाँले 
हाम्रो इच्छालाई जगाउन चाहनुहुन्छ। यो अत्यावश्यक 
तनमन्त्रणाले हामीलाई येशूको ववश्वास िेखाउँछ कक 
हामीले महत्त्वपूणड कुरा गुमाउनेछौं, यहि हामीले तनरन्िर 
पववत्र आत्मा खन्याउनको लागग मागिैनौं भने। उहाँले 
स्पष्ट रूपमा हामीलाई पववत्र आत्मा ववलकुल चाहहन्छ 
भन्ने ि्यमा हाम्रो ध्यान आह्वान गरररहनुभएको गथयो। 
यसरी हामीले तनरन्िर पववत्र आत्माको प्रशस्ि आसशष्हरू 
प्राति गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। 
     क्राइष्टज ् अब्जेतट लेशनमा यसले भन्छ: 
"परमेश्वरले भन्नुहुन्न, एक पटक माग्नु, र िपाइँ प्राति 
हुनेछ। उहाँले हामीलाई अनुरोध गनुडहुन्छ, होससयारसाथ 
िरि प्राथडनामा लागगरहन। तनरन्िर माग्नुले तनविेकलाई 
अझ गहहरो मनोवरवत्तमा ल्याउँछ, र उसलाई उसले माग्ने 
चीजहरू प्राति गने एउटा बढ्िो इच्छा हिन्छ।"७ 



 
 

     त्यसपतछ येशूले िीनवटा उिाहरणहरू हिनुभयो, 
जसले अकल्पनीय व्यवहार िेखाउँछ पापी मानव 
बुबाहरूको लागग पतन। उहाँ हामीलाई िेखाउन 
चाहनुहुन््यो कक यो अझ अकल्पनीय छ कक हाम्रा 
स्वगीय वपिाले हामीलाई पववत्र आत्मा हिनुहुने छैन। जब 
हामीले माग्छौ। हामीले पववत्र आत्मा पाउनेछौं भनी हामी 
पतका भएको येशू चाहनुहुन्छ जब हामी उपयुति 
िररकामा माग्छौ। यस प्रतिज्ञा सहहि र अन्य प्रतिज्ञाहरू 
हामी ववश्वासमा माग्न सतछौं र थाहा छ कक हामीले 
पहहले नै पाएका छौं हामीले जे अनुरोध गरेका गथयौ। (१ 
यूहन्ना ५:१४,१५; थप जानकारी अध्याय ५ मा) 
    यो ववशषे तनमन्त्रणाले हामीलाई त्यो येशूको अनुसार 
िेखाउँछ केहह अति आवश्यक हराइरहेको छ जब हामी 
तनरन्िर पववत्र आत्माको लागग माग्िैनौ भने। उहाँले 
हामीलाई पूणडिया पववत्र आत्मा चाहहन्छ भनेर हाम्रो 
ध्यानाकषडण गनुडहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ हामीले तनरन्िर 
पववत्र आत्माको प्रचरु आसशषहरू अनुभव गरुन।् 



 
 

     प्राथडनामा उहाँको पाठको यो भाग एक अद्वविीय 
प्रकक्रया हो। यो पववत्र आत्मा हो परमेश्वरको सबैभन्िा 
ठूलो उपहार - त्यो उपहार जसले अरू सबै उपहारहरू 
साथमा ल्याउँछ। यो उहाँका चलेाहरूलाई येशूको मुकुट 
उपहार र उहाँको प्रेमको स्पष्ट प्रमाण गथयो। मलाई 
लाग्छ हामी बुझ्न सतछौं कक यस्िो बहुमूल्य उपहार 
कसैलाई धकेल्ने छैन। यो उपहारको लागग आफ्नो इच्छा 
व्यति गने र यो प्रशंसा गनेहरूलाई मात्र हिइन्छ। 
      उहाँले उनीहरुलाई हिइनेछ जसले येशूलाई आफ्नो 
जीवन समपडण गरेकाछन;् उहाँले तनरन्िर प्रतिबद्धिामा 
बस्नेहरूलाई हिइनेछ। (यूहन्ना १५:४-५) प्रतिज्ञा द्वारा 
व्यति गररएको छ: 

 

 

 

7 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (1900), p. 145.3  
 "परमेश् वरको लालसा ("जो तिखाडएको" यूहन्ना 

७:३७ 



 
 

 "परमेश्वरमा भरोसा राख्नहुोस ् ("जसले ममागथ 
ववश्वास गछड , धमडशास्त्रले भनेझैं" यूहन्ना ७:३८) 

 "परमेश्वरमा भरोसा गन े पररणामको रूपमा पूणड 
आत्मसमपडण ("िपाईंको सम्पूणड जीवन 
परमेश्वरको अगधनमा राख्िै" रोमी १२:१) 

 "सबै कुरामा परमेश्वरलाई पछ्याउने ("उहाँको 
आज्ञा पालन गनेहरू" प्रेररि ५:३२) 

 "हामी हरेक ज्ञाि पाप स्वीकार गछौं ("यहि 
हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गछौं भने, उहाँले ... 
हाम्रा पापहरू क्षमा गनुडहुनेछ र हामीलाई सब ै
अधमडबाट शुद्ध पानुडहुनेछ।" १ यूहन्ना १:९) 

 "आफ्नो बाटो छो्नुहोस,् परमेश्वरको बाटोमा 
जानुहोस ् र यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार 
गनुडहोस ् ("पश्चात्ताप गनुडहोस ् र बक्तिस्मा 
सलनुहोस"् प्रेररि २:३८) 

 "कुनै पतन गलि योजना नगनुडहोस ् ("यहि मैले 
मेरो हृियमा अधमड इच्छा गरे भने, प्रभुले 
सुन्नुहुनेछैन" भजन ६६:१८) 



 
 

 "हाम्रो ठूलो आवश्यकिालाई महसुस गनुडहोस ् र 
स्वीकार गनुडहोस ्("मसँग केहह छैन" लुका ११:६) 

 "तनरन्िर पववत्र आत्माको लागग सोध्नुहोस ्(लूका 
११:९-१३) 

 

यो उपहार कवत्तको मूल्यवान ्छ भनी िपाईंले स्पष्ट 
रूपमा िेख्न सतनुहुन्न? जब िपाइँ यी सबै 
आवश्यकिाहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, त्यसपतछ िपाईले 
आफैमा प्राय कमीहरू पाउनुहुनेछ। 
     पववत्र आत्माको इच्छाको लागग हिनहँु प्राथडना गने 
बानी मैले बनाएको छु यूहन्ना ७:३७ NKJV संग सम्बन्ध: 
"यहि कोही तिखाडयो भने, उसलाई मकहाँ आएर वपउन 
िेऊ।"८ 

 

 
 

पववत्र आत्मा पणून जीवनको स्रोि हो 
येशूका अनुसार उहाँ यस पर् वीमा ककन आउनुभयो? उहाँले 
भन्नुभयो: “म तिनीहरूले जीवन पाऊन ्र तिनीहरूले यो 

हामी प्राथडना गनड सतछौं : "हे प्रभ ुयेशू , म पववत्र आत्मा: प्राति 
गनड लागग सब ै पवूड शिडहरूलाई पणूड रूपमा हो भन्छु। म 
ईमानिारीपवूडक माग्छु कक िपाईं आज, ममा िी परूा गनुडहोस।् 
हाम्रो अचम्मको परमेश्वर पतन पवूडशिडहरू परूा गनड हाम्रो 
लागग त्यहाँ हुनहुुन्छ।  



 
 

अझ प्रचरु मात्रामा पाऊन ् भनी आएको हँु।” (यूहन्ना 
१०:१० NKJV) 

     येशूले हामीले अहहले यो नयाँ पववत्र आत्माले 
भररएको जीवनको अनुभव गरून ् र अनन्िकालभरर 
परमेश्वरको राज्यमा उहाँको िोस्रो आगमन पतछ यसलाई 
पूणडिया फरक आयाममा जारी राख्न चाहनुहुन्छ। 
 

 
 

 

८ प्रतिज्ञासहहि प्राथडना गनुड साथडक छ। यहि िपाईं यस बारे थप जान्न चाहनहुुन्छ 
भने, कर पया व्यक्तिगि पनुरुत्थानका लागग चरणहरूको अध्याय ४ पढ्नहुोस।् 
 

उहाँले हामीलाई यो पतन िेखाउनुहुन्छ कक पूणड जीवनको 
स्रोि पववत्र आत्मा हो:"... 'यहि कोही तिखाडयो भन,े उसले 
मकहाँ आएर वपओस।् जसले मलाई ववश्वास गछड , जस्िै 
धमडशास्त्रले भनेको छ, उसको हृियबाट जीववि पानीका 
खोलाहरू बग्नेछन।्' िर यो उहाँले आत्माको बारेमा 
बोल्नुभएको गथयो ..." (यूहन्ना ७:३७-३९ NKJV) “क्जउँिो 
पानीका खोलाहरू”—के त्यो पूणड भएको जीवनको असल 
गचत्र होइन र? 

 



 
 

यहााँ परथ्वीमा आफ्नो जीवनकालमा येशलेू 
हामीलाई के एक अनुरूप उर्दाहरण हर्दनुभयो? 

 

हामी जान्िछौं कक मररयमले येशूलाई पववत्र आत्माद्वारा 
गभड धारण गररन ् (मत्ती १:१८) हामीलाई थाहा छ कक 
उहाँको बक्तिस्मा पतछ उहाँले प्राथडना गनुडभयो: "र 
उहाँमागथ िुकुर जस्िै शारीररक रूपमा पववत्र आत्मा सभत्र 
आउनुभयो..." (लूका ३:२२) यी पररक्स्थतिहरूमा के उहाँले 
हिनहँु पववत्र आत्मा प्राति गनुड आवश्यक र महत्त्वपूणड 
गथयो? ककन के उहाँले हामीलाई बारम्बार पववत्र आत्मा 
माग्न सल्लाह हिनुहुन्छ? एलेन जी ह्वाइट बाट उद्धरि 
गिडछु: "बिहानै बिहान उहााँले वपिासाँग स्वगनमा कुराकानी 
गनुनभयो, उहााँिाट हर्दनहुाँ पववत्र आत्माको नयााँ िक्तिस्मा 
प्राति गरै्द।"९ 

       प्रेररिहरूको कायडहरुमा एक बयान छ: “पववत्र 
कायडकिाडलाई ख्रीष्टको समयमा पतन ज्ञानमा अद्भुि 
सान्त्वना छ पर् वीमा उहाँको जीवनले उहाँको वपिालाई 



 
 

आवश्यक अनुग्रहको िाजा आपूति डको लागग िैतनक 
खोज्यो…।"१० 

     येशू साँच्च ैयसमा हाम्रो लागग उिाहरण हुनुहुन््यो। 
हामीले आफैलाई सोध्नु पछड : यहि येशूलाई हिनहँु पववत्र 
आत्माबाट स्फूतिड चाहहन््यो भन,े त्यसपतछ कति धेरै यो 
िपाईं र मेरो लागग महत्त्वपूणड छ? 

     प्रेररि पावलले येशकूो उद्िेश्य साँच्चै बझुेका गथए। 

उनको पत्रमा एकफससको मण्डली लाई, पावलले अध्याय १:१३ 

मा पकु्ष्ट गिडछ कक तिनीहरू पववत्र आत्माद्वारा छाप 

लगाइएका गथए जब तिनीहरू ववश्वासी भए। अध्याय ३:१६-१७ 

मा उनले तिनीहरूलाई आत्मामा बसलयो हुन प्रोत्साहन गछडन। 

अध्याय ४:३० मा उनले यस्िो सल्लाह हिन्छन उनीहरूले: 

"परमेश्वरको पववत्र आत्मालाई शोक नगर"। र अध्याय ५:१८ 

(NKJV) मा पावल, एक अगधकर ि पे्रररिको रूपमा, एकफसीहरू र 

हामीलाई आह्वान गछडन:्"... आत्माले भररन िेऊ " वा 

"आफूलाई तनरन्िर र बारम्बार आत्माले भररपणूड हुन िेऊ"। ११ 

हामी िेख्छौं कक हामीले नयाँ जन्म हँुिा पववत्र आत्मा पाए 

पतन, कक हामीलाई सामान्यिया िैतनक स्फूति ड चाहहन्छ। 



 
 

त्यसलै,े यो एक कक्रक्श्चयनको आध्याक्त्मक जीवन र वरद्गधको 

लागग महत्त्वपणूड छ, कक तिनीहरू हिनहँु पववत्र आत्माले 

भररपणूड हुन्छन।् 
 
 
 
 
9 Ellen G. White, Signs of the Times, November 21, 1895, par. 3  
10 Ellen G. White, The Acts of the Apostles (1911) p. 56.1  
11 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), 
S. 101 

 

२२      अध्याय १ येशूको सबभैन्िा बहुमूल्य उपहार 

     हाम्रो सब्बाथ स्कूल स्टडी गाइडले एकफसी ५:१८ को 
बारेमा तनम्न बिाउँछ: “पववत्र आत्माले ‘बक्तिस्मा’ 
सलनुको अथड के हो? येशूले व्यक्तिगि रूपमा यसलाई 
समानाथी शब्िको साथ व्याख्या गनुडभयो। एक व्यक्तिले 
पववत्र आत्माको साथ 'बक्तिस्मा' सलन्छ (प्रेररि १:५) जब 
पववत्र आत्मा उनीहरूमागथ 'आउनुभएको हुन्छ' (पि ८)। 
बक्तिस्मा सलनु भनेको कुनै चीजमा पूणड रूपमा डुब्नु 
हो—सामान्यिया पानी। यसले सम्पूणड व्यक्तिलाई 
समावेश गिडछ। पववत्र आत्माको साथ बक्तिस्माको अथड 
पूणडिया पववत्र आत्माको प्रभावमा रहनु हो - उहाँद्वारा 



 
 

पूणड रूपमा 'भररनु'। यो एक पटकको अनुभव होइन, बरु 
लगािार िोहोयाडइरहनु पने कुरा हो, जस्िै पावलले एफेसी 
५:१८ मा ग्रीक कक्रया 'भररएको' को कालसँग गचत्रण गरेका 
छन।् "१२ 

 

 

येशकूो ववर्दाई शब्र्दहरू र पववत्र आत्मा 
 

येशूको वविाई शब्िहरूमा उहाँले तिनीहरूलाई पववत्र 
आत्मा उहाँको स्थानमा आउनुहुनेछ भनी बिाउनभुयो र 
आनन्ि र आशा व्यति गनुडभयो।यूहन्ना १६:७ मा येशूले 
चलेाहरूलाई अचम्मको कुरा बिाउनुहुन्छ: “िैपतन म 
तिमीहरूलाई सत्य भन्छु। म जानु तिम्रो फाइिाको लागग 
हो; ककनकक यहि म गइनँ भन,े सान्त्वनाकिाड तिमीहरूकहाँ 
आउनेछैन। िर यहि म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरूकहा ँ
पठाउनेछु।” 

 

एक नयााँ लाभर्दायक समाधान 



 
 

येशूले चलेाहरूलाई अचम्मको कुरा भन्नुभयो: "म जानु 
तिम्रो फाइिाको लागग हो। "यसको मिलब यो हो कक नया ँ
समाधान, कक उहाँ पववत्र आत्मा माफड ि हामीसँग हुनुहुन्छ, 

येशू व्यक्तिगि रूपमा उपक्स्थि हुनु भन्िा बिी 
फाइिाजनक छ। यस िररकामा उहाँ सीसमि हुनुहुन्न, बरु 
उहाँ प्रत्येक व्यक्तिद्वारा हुन सतनुहुन्छ, चाहे उहाँ हाल 
जहाँ भएपतन। 

भशिकिाट व्यक्तिगि गवाही 
र उनका एक ववद्यार्ी: 

 

जब एच. हौबबलबाट व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरु नामक पुक्स्िका कररब एक वषड अतघ मरेो घरको 
चचडमा हस्िान्िरण गररएको गथयो, मैले यसलाई चाँड ै
पिें। यो पढ्िा पहहले नै मैले परमेश्वरसँग पहहले भन्िा 
धेरै अनुभवहरू पाएको छु - यसले मलाई मोहहि र 
प्रोत्साहन हियो। 
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     पुक्स्िकाको पररसशष्टमा मैले तनम्न सुझाव फेला 
पारे: “शैक्षखणक अनुसन्धानले िेखाएको छ कक हामीले 
यसलाई राम्ररी नबुझसेम्म महत्त्वपूणड ववषयलाई" छ िेखख 
िस पटक पढ्न वा सुन्न आवश्यक छ। 
     यी प्रोत्साहनिायी शब्िहरूले मेरो ध्यान खखच्यो: 
“कक्म्िमा एक पटक प्रयास गनुडहोस।् पररणामले 
िपाईलाई ववश्वस्ि पानेछ। ” 

      म त्यो अनुभव गनड चाहन्थें र पहहले नै िेस्रो 
पिाइले मलाई समात्यो र मैले हाम्रो उद्धारकिाडको लागग 
ठूलो प्रेम महसुस गरें, जुन मैले मेरो सम्पूणडको 
क्जवनकालागग  चाहन्थें। िईु महहनासभत्र मैले छ पटक 
पिेँ र यसको नतिजा लायक आयो। 
     येशु आउँिा कस्िो हुनेछ भन्ने कुरा मैले बुझकेो 
जस्िो लाग्यो हाम्रो नक्जक र हामी उहाँको शुद्ध, ियालु र 
मायालु आँखामा हेनड सतछौं। त्यसबेलािेखख म हाम्रो 
मुक्तििािामा यो आनन्ि बबना हुन चाहन्न 

 



 
 

      बबहान उठ्ने बबवत्तकै म मेरो बबहानी उपासनाको 
लागग चाहन्थें फेरर परमेश्वरसँगको सङ्गति अनुभव 
गनडको लागग र हिनको समयमा मैले चपुचाप प्राथडना गरें 
कक पववत्र आत्माले मलाई मेरो ववचारहरूमा मद्िि 
गनुडहुन्छ। कुराकानीको क्रममा, मेरो उिाहरण, ससकाउने र 
सञ्चार गिाड। जब एक बच्चाले ध्यान हिन चाहान्छ र 
ििनुसार कायड गिडछ, परमेश्वरले मलाई यसको सामना 
गनड बल र बुद्गध हिनुभयो। 
     त्यसबेलािेखख मेरो कामका हिनहरू सरक्ष्टकिाडको 
उपक्स्थतिले भररएका छन।् उहाँले मलाई मेरो िैतनक 
जीवनमा शाक्ब्िक रूपमा मद्िि गनुडहुन्छ। त्यसबेलािेखख 
म बबहान र बीचमा पववत्र आत्मा खन्याउनको लागग 
प्राथडना गछुड । जस्िो कक यो िपाईं स्वगडको नक्जक र 
त्यहाँ कस्िो हुनेछ भनेर पहहले नै स्वाि सलन सककन्छ। 
     पुक्स्िका पढ्िै गिाड मेरो मनमा मेरा ववद्याथीहरू 
छन ् भन्ने ववचार आयो ववद्यालयले पतन यो अनुभव 
साझा गनुडपछड। म १०-१५ वषडका बालबासलकालाई पिाउँछु 
भोरालडबगड, अक्स्रयामा हाम्रो एसलया एडभेक्न्टस्ट स्कूलमा। 



 
 

त्यसैले मैले परमेश्वरसँग प्राथडना गरेर भने मलाई अवसर 
हिनुहोस।् त्यसको लगत्त ै पतछ मैले युवाहरूको हृियमा 
पववत्र आत्माले कसरी काम गनड सतछ भन्ने मेरो 
सबैभन्िा अचम्मको अनुभव पाएँ। 

 

एक १३ वर्ीय रफफयन र पववत्र आत्मा 
मैले पववत्र आत्माको पुक्स्िका पढ्नुभन्िा एक वषड अतघ 
अनुभव सुरु भयो। हाम्रो ववद्यालयमा एउटा नया ँ
ववद्याथी आयो र केही हिनसभत्र ैहाम्रो शाक्न्िपूणड लायको 
ठाँउ एउटा नराम्रो झगडा कोठामा पररणि भयो। त्यो 
केटा १३ वषडको गथयो-उनी सबै बच्चाहरु मध्ये सबैभन्िा 
ठूलो र समान रूपमा बसलयो गथयो। धेरै कुराहरू जुन 
ववद्यालय वषडको िौडान ससककएको गथयो र अद्भुि 
फलहरू ल्याएको गथयो एक क्षणमा हराएको जस्िो 
िेखखन््यो। 
     उसलाई आफ्नै शब्िमा साझा गनड हिऊ: "जब म 
मेरो हालको ववद्यालयमा आएँ, मलाई के पखखडरहेको 
गथयो मलाई थाहा गथएन स्कूलको मेरो िोस्रो हिनमा मैले 



 
 

आफैलाई उते्तक्जि हुन हिएँ र मेरो एक सहपाठी संग 
झगडा सुरु भयो। म भन्िा धेरै कमजोर भएिापतन 
उसलाई हहकाडइयो, उसलाई गाली गरे र उसलाई फेरर 
कहहल्यै भेट्न चाहहन। 
     पतछ मैले आफ्नो गल्िी महसुस गरें र ववगिमा 
जस्िै मैले माफी मागें। त्यसपतछ मैले प्रधानाध्यापकसँग 
कुराकानी गरेको गथए। अको महहना ममा एउटा प्रकक्रया 
सुरु भयो। यो अचम्मको कुरा हो कक यो प्रकक्रया अहहले 
म पास्टरको छोरो भएिेखख सुरु भएको गथयो। येशूसँग 
धेरै समय बबिाउन थाले। 
      मैले सोच े कक यो जवान व्यक्तिलाई थप ववशषे 
ध्यान चाहहन्छ। ऊ आफ्नो असफलिाको बारेमा सचिे 
हुन््यो, पछुिायो र फेरर प्रयास गयो, िर उसको आफ्न ै
बलमा हिघडकासलन सफलिा गथएन। सुरुमा ि झगडा 
नगरेको हिन सायिै बबिेको गथयो िर बबस्िारै राम्रो हँुिै 
गयो । 
       ६ महहना पतछ उनले भने कक उनले सोचे कक यो 
प्राथडना हो जसले उनलाई परमेश्वरको नक्जक ल्यायो। 



 
 

यसैबीच उनले बबहानै शक्तिको लागग प्राथडना गनड थालेका 
गथए। उसको ररस र झगडा बारम्बार कम भयो। 
     ऊ हाम्रो ववद्यालयमा आएको एघार महहना 
बबतिसकेको गथयो र हामीले अझ धेरै सुधारहरू िेख्न 
सतछौं। िर उसको ररस, उसको गाली गने आक्रोश र 
उसको मुट्ठी स्थायी रूपमा तनयन्त्रणमा गथएन। 
     यो केवल प्राकर तिक गथयो: उसले आफ्न ै बल र 
समझमा क्जत्ने प्रयास गयो, जुन कहहलेकाहीं काम गयो 
र कहहलेकाहीं बबल्कुलै गरेन। हाम्रो प्राथडनाले केही 
उपलक्ब्ध हाससल गरेको गथयो, िर उसको मानससकिा 
अझै ठीक गथएन र आत्माको नवीकरण शक्ति 
हराइरहेको गथयो। 
     यसले के राम्रो गछड , जब एक व्यक्तिले आफ्नो 
गल्िी िेख्छ, आफ्नो ररस तनयन्त्रण गने प्रयास गछड र 
अको क्षणमा फेरर असफल हुन्छ? म मेरो बुद्गधको 
अन्त्यमा गथए भन्ने महसुस गने समयमा, मैले मागथ 
उल्लेखखि पुक्स्िका प्राति गरें। यो ठीक समयमा आयो। 
त्यसपतछ हामीले के गुमाएको महसुस गरेऊ। यो पववत्र 



 
 

आत्माको शक्ति गथयो। हामीले उहाँलाई हामीहरुलाई 
मद्िि गनड पतन मागेका गथएनौं! 
      व्यक्तिगि पनुरुद्धारको लागग किमको सन्िेशले 
मलाई छोएको गथयो केटालाई उसले पववत्र आत्माको 
लागग कहहल्यै प्राथडना गरेको गथयो कक भनेर सोध्न मैले 
साहस बटुलें। होइन - उहाँसँग कहहल्यै गथएन। त्यसपतछ 
मैले पुक्स्िकामा उनको रुगच जगाउने प्रयास गरें। िर 
पतन मैले उसलाई हिएको छैन । उसले वास्िवमै यो 
चाहनु पछड। र चाँड ैउसले पुक्स्िका माग्यो। 
      फेरर आफ्नै शब्िमा: “नोभेम्बर २०१२ मा मेरो 
सशक्षकले मलाई व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग चरणहरू 
पुक्स्िका हिनुभयो। मैले उत्सुकिासाथ पढ्न थालेँ । 
त्यसबेला म पववत्र आत्माको कामसँग वास्िवमै पररगचि 
गथइनँ।" 
             पहहलो हिनमै उसले झण्ड ै िईुवटा अध्याय 
खाइसकेको गथयो र त्यसपतछ मैले कति पटक पिेँ भनी 
उसले मलाई सोधे। उसले िुरुन्िै अध्यायहरू फेरर पढ्न 



 
 

थाल्यो र पुक्स्िकाले सुझाव हिएकै कुरा गनड चाहन््यो: 
यसलाई ६-१० पटक पढ्नुहोस।् 
       त्यसपतछ धेरै पररविडन भएको छ। डडसेम्बर 
२०१२ िेखख त्यहाँ कुनै मुट्ठी झगडा वा झगडाहरू 
गथएनन ् - म यसलाई पत्याउन सक्तिन।उसले हिनहँु 
कुटवपट गरेका केटाहरु उसको साथी बन्न पुगे र उनीहरु 
समलेर बस्छन ्। 
       ऊ पूणडिया पररविडन भएको छ - ऊ ववनम्र र 
बाध्यकारी पतन र शाक्न्िमय छ आफ्नो आक्रामक 
स्वभाव कब्जा गरेको छ। उसका सहपाठीहरूले पुक्ष्ट गनड 
सतछन ् परमेश्वर काममा हुनुहुन््यो। िपाईं हरेक हिन 
फलहरू िेख्न सतनुहुन्छ। परमेश्वरको महहमाको लागग म 
केटाले जून २०१३ मा बक्तिस्मा सलने तनणडय गरेको कुरा 
उल्लेख गनड चाहन्छु। यहि त्यो पववत्र आत्मा नभएको 
भए...?! 

     मैले सधैं सोचेको गथएँ कक म बच्चालाई 
व्यवस्थापन गनड सतछु र उसलाई कारण िेखाउन सतछु। 
धयैडिा, ध्यान र धेरै वािाडले यो गछड , िर यसले लामो 



 
 

समयसम्म काम गिैन। परमेश्वरले हस्िक्षेप गनुडपर् यो र 
मलाई ससकाउनुभयो कक यो उहाँको आत्मा हो 
असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ। 
     कुनै हिन जब यो केटा स्वगडमा हुन्छ, िब मलाई 
थाहा हुन्छ कक परमेश्वरले ल्याउनुभएको यो बबषयको 
बारेमा। जब म मेरो बुद्गधको अन्त्यमा गथएँ र अन्िमा 
त्यो बुझ े मैले उसलाई मागडिशडन गनड सककन, त्यसपतछ 
परमेश्वरले उसमा आमूल रूपमा काम गनड थाल्नुभयो। 
प्रोत्साहन गछड कक मलाई िेखाउनलाई परमेश्वरको लागग 
कुनै आशाहीन अवस्थाहरू छैनन।् C. P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्याय १  येशूको सबभैन्िा बहुमूल्य उपहार 

प्राथडना  :स्वगडमा बस्नुहुने वपिा , पववत्र आत्मा माग्नको लागग येशूको 
ित्काल तनमन्त्रणाको लागग धन्यवाि। ककनकक पववत्र आत्माको अभावले 
गिाड। मैले भोगेको हातनको लागग म माफी चाहन्छु। मलाई ईश्वरीय 
सहयोग चाहहन्छ त्यसलेै येशू ममा ठूलो बन्न सतनुहुन्छ। मलाई मेरो 
क्जवनको हरेक के्षत्रमा उहाँको सहयोग चाहहन्छ। धन्यबाि कक पववत्र 
आत्माले मेरो चररत्र पररविडन गनड सतनुहुन्छ र मलाई परमेश्वरको 
राज्यको लागग योग्य बनाउन सतनुहुन्छ। मसँग भएका र भएका सब ै
कुराहरू सहहि म आफूलाई पूणड रूपमा िपाईंमा समपडण गिडछु। मलाई 
स्वीकार गरी हिनु भएकोमा र मलाई िपाईको आसशषहरु हिनुभएको 
लागग धन्यवाि। मलाई पववत्र आत्मा बारे ज्ञानमा बढ्न मद्िि गनुडहोस।् 
आमेन। 



 
 

येशूको सबभैन्िा बहुमूल्य उपहार | हिन २ 

 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनन 

 

१. जि प्रार्ननाको िारेमा भसकाउाँ र्दा येशलेू प्रायः कुन शब्र्द 
प्रयोग गनुनभयो? (लकूा ११:१-१३—प्रभकुो प्रार्नना, दृष्टान्ि, 

अपील?) 

 
 

 

 

2. प्रार्ननामा लगनशीलिाको दृष्टान्िमा कुन समस्याले 
येशलूाई हामीले पववत्र आत्माको लागग माग्ने अपील गनन 
लगायो? 

 

 

३. पववत्र आत्मा माग्ने येशकूो अपीलको िारेमा िपाईंलाई कुन 
कुराले सिभैन्र्दा िढी प्रभाववि गछन? उहााँको उर्दाहरणले हामीले 
के भसतन सतछौं? 

 

 

 

 

४. परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रतििद्धिा हाम्रो रै्दतनक जीवनमा 
कसरी प्रकट हुन्छ? 

 



 
 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 

• आफ्नो प्राथडना साझेिारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 
१. उहाँलाई प्राति गनडको लागग हामीले ववश्वासद्वारा 
पववत्र आत्माको लागग माग्नु आवश्यक छ भनेर हामी 
हिनहँु सचिे हुनेछौं। 
2. "तिखाड" को लागी, िाकक हामी धेरै पटक जीववि 
पानीको फोहरामा जान्छौं। 
3. येशूको अझ स्पष्ट गचत्रको लागग र उहाँबाट ससतनको 
लागग-हामी कसरी हाम्रो स्वगीय वपिासँग घतनष्ठ 
सम्बन्ध राख्न सतछौं। 

 

 

 

 

 

 



 
 

अध्याय २ 

 

हाम्रा समस्याहरूको 
केन्र के हो? 

 

के हाम्रो समस्याको पछाडड आध्याक्त्मक कारण छ? 

के कारण पववत्र आत्माको अभाव हो? 

 

फकन त्यहााँ पववत्र आत्माको अभाव छ? 

 

बाइबलको जवाफ हो: “िैपतन तिमीसँग छैन ककनभन े
तिमी माग्िैनौं। माग्छौ र प्राति गिैनौं, ककनकक तिमी 
बेहठकससि माग्छौं (शारीररक हिमाग अनुसार, रोमी ८:५-
७), िाकक तिमीले यसलाई आफ्नो आनन्िमा खचड गनड 
सतनलाई।" (याकूब ४:२,३ एन.के.जे.भी.) 
      हाम्रा प्रभु येशूले हामीलाई प्रेसमलो र जोडिार 
रूपमा पववत्र आत्माको लागग माग्न आमक्न्त्रि गनुडभयो 
(लूका ११:९-१३)। हामीले यो तनरन्िर गनुडपछड भन्न े

हिन ३ 



 
 

बुझकेा छौं। िेस्रो अध्यायमा हामी यसलाई अझ 
नक्जकबाट हेनेछौं। 
     "तिनीहरू ख्रीष्ट र पववत्र आत्माको बारेमा कुरा 
गछडन,् िर कुनै लाभ प्राति गिैनन।् तिनीहरू ईश्वरीय 
तनकायहरूद्वारा तनिेसशि र तनयक्न्त्रि हुनको लागग 
आत्मालाई समपडण गिैनन।् ”१३  

        हामीले केही समयिेखख पुनरुद्धारको लागग 
प्राथडना गरररहेका छौं। यो धेरै मूल्यवान छ। एलेन जी 
व्हाइटले भने:"यो पववत्र आत्माको बक्तिस्मा हो कक 
मण्डलीहरुलाई आज आवश्यक छ।"१४ "आत्माको 
वरिानको लागग हामी ककन भोकाउिैनौं र तिखाडउँिैनौं, 
ककनकी यो शक्ति प्राति गने माध्यम हो? हामी ककन 
यसको बारेमा कुरा गिैनौं, यसको लागग प्राथडना गिैनौं, 
यसको बारेमा प्रचार गिैनौं? ”१५ 

 

 
 

13 Ellen G. White, The Desire of Ages (1898), p. 672  
14 Ellen G. White, Manuscript Releases vol. 7 p. 267  
15 Ellen G. White, Testimonies for the Church vol. 8 (www.egwwritings.org), 

p. 22 



 
 

      हामीले पुनरुत्थानको लागग प्राथडना गनुड राम्रो हो, 
िर हामीले यसको लागग मात्र प्राथडना गनुड हँुिैन, बरु — 

माकड  कफनले भनेझैं- यो साथ ै "पुनरुद्धारको बाइबलीय 
ित्वहरूलाई व्यवहारमा उिािडछ।"१६ के म िपाईंलाई 
व्यक्तिगि पुनरुद्धार अनुभव गनड आवश्यक किमहरू 
चाल्न आमक्न्त्रि गनड सतछु? धेरैको लागग यसले अझ 
शक्तिशाली र पूणड जीवनको नेिरत्व गनेछ। 
      सुरु गनड, हामी समस्या ववश्लेषण गनड चाहन्छौं। 
हामी यो राम्ररी गनड चाहन्छौं; अन्यथा त्यहाँ खिरा छ 
कक हामी एउटा पररविडन ववचार गनेछौं न आवश्यकलाई 
न ि महत्त्वपूणडलाई नै। त्यस पतछ हामी परमेश्वरको 
समाधान हेनड चाहन्छौं, जसले हामीलाई ठूलो आसशष 
प्रिान गिडछ र अन्िमा, हामी यसलाई कसरी कायाडन्वयन 
गनड र यसलाई अनुभव गनड सतछौं। 
      हामीमा पववत्र आत्माको कमी हुनुको अथड हामीले 
गरेका र गरररहेको सबै व्यथड छ भन्ने होइन। त्यहाँ धेरै 
राम्रा योजना र कायडक्रमहरू गथए र छन।् प्रभुले पतकै 
पतन हाम्रो मानवीय प्रयासलाई आसशष ्हिनुभएको छ। िर 



 
 

नतिजा कति ठूलो र क्स्थति कति राम्रो हुन सतछ, यहि 
हामी वास्िवमा पववत्र आत्मासँग अझ नक्जक रहन 
सतछौं भने? त्यो परमेश्वर मात्र जान्नुहुन्छ।  

    हेनरी टी. ब्ल्याकबीले व्यति गरे जस्िै यो यस 
हिशामा गएको हुन््यो र भववष्यमा यो हिशामा जानेछ: 
      उहाँववना हामीले साठ वषडमा गनड सतनेभन्िा 
बिी।” “उहाँले (परमेश्वर) उहाँप्रति समवपडि मातनसहरूसँग 
६ महहनामा धेरै गनड सतनुहुन्छ,”१७ 

     यो परमेश्वरको निेरत्वमा िुरुन्िै सही मागडमा जाने 
र यसरी धेरै प्रभावकारीिा (िक्षिा) हुने प्रश्न हो। त्यो 
अवस्था हो जब हामी पववत्र आत्माले भररएको हुन्छौं। 
     उिाहरण: कसैले उपिेश राख्छ। उसले बोल्न 
ससध्यायो - सायि कसैले, थोरै, धेरै वा सबैले सन्िेश 
स्वीकार गिैनन।् यहि धेरै वा सबैले सन्िेश स्वीकार गरे 
र व्यवहारमा राखे भन,े यो ठूलो प्रभावकाररिा हो यो 
पववत्र आत्माले हिनुभएको केहह कुरा हो। 

 

 



 
 

मातनसहरूका िीन समहू र तिनीहरूको 
व्यक्तिगि परमेश्वरसाँगको सम्िन्ध 

      परमेश् वरको वचनले परमेश् वरसँगको व्यक्तिगि 
सम्बन्धको सन्िभडमा मातनसहरूका िीन समूहहरूबीच 
सभन्निा िेखाउँछ। यी प्रत्येक समूह सभत्र आमाबाबुको 
प्रसशक्षण, चररत्र, आफ्नो प्रसशक्षण, उमेर, संस्कर ति, सशक्षा, 
आहि मा तनभडर धेरै फरक छायाहरू छन।् िर सब ै
सभन्निाहरूको साथ पतन परमेश्वरप्रति केवल िीन 
आधारभूि मनोवरवत्तहरू छन:् 

 कुनै सम्बन्ध छैन—बाइबलले यसलाई प्राकर तिक 
वा शब्र्दमा मातनस भन्छ। 

 पूणड, वास्िववक सम्बन्ध—बाइबलले यस 
व्यक्तिलाई आक्त्मक वा आत्माले भररएको भन्छ। 

 ववभाक्जि वा भ्रामक सम्बन्ध—बाइबलले यसलाई 
शारीर वा संसाररक व्यक्तिको रूपमा वणडन गिडछ। 

     परमेश्वरको वचनमा "सामान्य", "आक्त्मक" र  



 
 

     "संसाररक" शब्िहरू यो मामलामा मूल्याङ्कन 
छैनन।् यो अवस्थामा। तिनीहरू केवल एक व्यक्तिको 
परमेश्वरसँगको व्यक्तिगि सम्बन्धको वणडन गछडन।् 
     यी िीन समूहलाई १ कोररन्थी २:१४-१६ र १ 
कोररन्थीमा वणडन गररएको छ ३:१-४। अहहले हामी 
सामान्य मातनसको ववषयवस्िुमा हल्का छुवाउन 
चाहन्छौं। ऊ संसारमा बस्छ। चचड सभत्रका िईु समूहहरूमा 
रिु नजरले हामीलाई मुख्यिया समस्या कहाँ लुकेको छ 
भनेर बुझ्न मद्िि गनछे। यो सबैभन्िा महत्त्वपूणड कुरा 
यो हो कक म आफैं  कुन समूहमा पछुड । यसरी हाम्रो 
परीक्षाले हाम्रो आत्म-तनिान गनड पतन मद्िि गछड। हामी 
हाम्रो एक नजर हेनड चाहन्छौं आफ्नो जीवन अरूको 
जीवन होइन। 
     एक समूह वा अकोलाई पर्दनामको मापर्दण्ि के हो? 
के म हाल कुन समूहमा छु भनेर तनधाडरण गछड? हामी 
सबै िीन मा िेख्नछेौं समूहहरू पिनाम व्यक्तिको पववत्र 
आत्मासँग व्यक्तिगि सम्बन्ध अनुसार हुन्छ। 

 



 
 

प्राकर तिक मातनस 

 

“िर सामान्य मातनसले परमेश् वरका आत्माका कुराहरू 
ग्रहण गिैन, ककनकक िी उसका लागग मूखडिा हुन;् न ि 
उसले तिनीहरूलाई गचन्न सतछ, ककनभने तिनीहरू 
आक्त्मक रूपमा गचक्न्नछन।्” (१ कोररन्थी २:१४ NKJV) 

    सामान्य मातनसको पववत्र आत्मासँग कुनै सम्बन्ध 
छैन। ऊ संसारमा बस्छ र परमेश्वरको बारेमा सोगधखोक्ज 
गिैंन वा ववरलै मात्र परमेश्वरको बारेमा सोध्छ। 

 

आक्त्मक र साृंसाररक मण्िलीमा छन ्

 

यी िईु समूहहरू मुख्यिया १ कोररन्थी २ र ३ मा साथ 
साथ ैरोमी ८:१-१७ र गलािी ४ र ६ मा प्रस्िुि गररएका 
छन ्। हामीले मापिण्डलाई ध्यान हिन आवश्यक छ यी 
िईु समूहहरूको लागग पववत्र आत्मासँग तिनीहरूको 
सम्बन्ध छ। यो यस्िो छ, ककनभने परमेश्वरले तनधाडररि 
गनुडभएको छ कक पववत्र आत्मा स्वगडससि हाम्रो एक मात्र 



 
 

सम्बन्ध हो। (ि डडजायर अफ एजेज, पर. ३२२; मत्ती 
१२:३२) "हृिय आत्माको प्रभावको लागग खलुा हुनपुछड , नत्र 
ईश्वरको आसशष प्राति गनड सककँिैन।"१७ 

 

आक्त्मक चचन सर्दस्य 

१ कोररन्थी २:१५-१६ पिौं:िर जो आक्त्मक मातनस छ, 

उसले सबै कुराको जाँच गिडछ, िर ऊचाहहँ कुन ै
मातनसद्वारा जाँगचनेछैन। कसले परमप्रभुको मन बुझकेो 
छ, अथवा उहाँको सल् लाहकार भएर उहाँलाई सशक्षा 
हिएको छ? (यशैया ४०:१३) िर हामीसँग ख्रीष्टको मन 
छ। (NKJV) "आत्मा भएको व्यक्तिले सबै कुराको न्याय 
गिडछ, िर त्यस्िो व्यक्ति केवल मानवीय न्यायको 
अधीनमा हँुिैन, ककनकक, उहाँलाई तनिेशन हिनको लागग 
प्रभुको मन कसले बुझकेो छ? िर हामीसँग ख्रीष्टको मन 
छ।” (NIV) 

      आक्त्मक व्यक्ति साँचो ईसाई हो। उसलाई 
"आक्त्मक" भतनन्छ, ककनकक ऊ पववत्र आत्माले भररपूणड 
हुन्छ। यहाँ पतन, पववत्र आत्मासँगको सम्बन्ध आक्त्मक 



 
 

व्यक्तिको पिको लागग आवश्यक मापिण्ड हो। उसको 
पववत्र आत्मासँग राम्रो र बढ्िो सम्बन्ध छ। येशू "उसको 
जीवनको केन्रमा हुनुहुन्छ"; हामी कहहलेकाहीीँ येशूले हाम्रो 
हृियमा राज्य गनुडहुन्छ भनेर पतन भन्छौं। आक्त्मक 
व्यक्तिले आफैलाई अतनवायड रूपमा र पूणड रूपमा येशूमा 
समवपडि छ र सामान्य तनयमको रूपमा यो येशूलाई हरेक 
बबहान उनीसँग भएका र भएका सबै थोककोसाथ 
आत्मसमपडण गरेर हिनहँु पुक्ष्ट हुन्छ। लाउडडककया 
मण्डलीलाई सन्िेशमा, यस ईसाईलाई "हट" भतनएको छ, 

१० कन्याहरूको बारेमा र्दष्टान्िमा उसलाई "बुद्गधमान" 
भतनएको छ। रोमी ८:१-१७ र गलािी ५ ले उहाँको बारेमा 
अझ बिी बिाउँछ। उसले जीवनलाई "अझ धेरै प्रशस्ि" 
अनुभव गिडछ (यूहन्ना १०:१०) वा पावलले यसलाई 
व्यति गरेझैं: "तिमीहरू परमेश्वरको सम्पूणड पूणडिाले 
भररपूणड होओ।" (एकफसी ३:१९; कलस्सी २:९) 

 

 

 



 
 

सृंसाररक चचन सर्दस्य 

एक व्यक्ति छोटो समय वा धेरै वषडको लागग सिस्य हुन 
सतछ र अझै पतन एक शारीररक ईसाई हुन सतछ। यहि 
िपाईलाई छतकलाग्िो छ कक िपाईले यस क्षणमा एक 
शारीररक कक्रक्श्चयन हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु भयो भने, 
त्यसको बारेमा तनराश नहुनुहोस,् बरु खशुी हुनुहोस,् 

ककनकक िपाईसँग यसलाई िुरुन्िै पररविडन गन े
सम्भावना छ।िपाईंले पववत्र आत्माको साथ जीवनको 
माध्यमबाट ठूलो आनन्िको अनुभव गनुडहुनछे। म 
ववश्वस्ि छु कक अगधकांश शारीररक ईसाईहरू अनजानमा 
यस अवस्थामा छन ्र तिनीहरूको ववश्वासमा अझ बिी 
अनुभव गने इच्छा छ। तिनीहरूको अज्ञानिा अतसर 
तिनीहरूको गल्िी पतन होइन। ववचार गनुनहोस:् िपाईंले 
पववत्र आत्माद्वारा िपाईंको हृर्दयमा ख्रीष्टसाँगको 
जीवनको माध्यमिाट ठूलो आनन्र्दको अनुभव गनुनहुनेछ। 
(येशू यूहन्ना १५:११ मा: "र तिमीहरुको आनन्र्द भररपूणन 
होस।्") यो पररविननको माध्यमिाट िपाईंले चरणिद्ध 
रुपमा जीवनको प्रचरु मात्रामा अनुभव गनुनहुनेछ (येशू 



 
 

यूहन्ना १०:१० मा - यो पतछ र्प) र तिमीहरुभसि 
अनन्ि जीवनको लागग राम्रो आशा स्र्ावपि हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रेररि पावलले सृंसाररक मण्िलीका सर्दस्यहरूलाई के 
भनेका गर्ए पढौं १ कोररन्र्ी ३:१-४ मा (NKJV): “अतन 
िाज्यू-भाइहरू हो, म तिमीहरूसँग आक्त्मक मातनसहरूको 
रूपमा िर संसाररक रूपमा, ख्रीष्टमा भएका बालकहरूको 
रूपमा बोल्न सककन। मैले तिमीहरुलाई िधू खवुाएँ र 
ठोस खानाको साथ होइन; ककनकक अहहलेसम्म तिमीहरूले 

प्राथडना  :स्वगगडय वपिा , कर पया मलाई यो प्रश्न 
आफैलाई सोध्न इच्छुक बनाउनुहोस।् यहि म एक 
सांसाररक ईसाई हँु भन,े कर पया मलाई यो िुरुन्ि ै
महसुस गनड सहयोग गनुडहोस।् मलाई इच्छुक 
बनाउनुहोस ्िपाईले चाहानु भएको सबै कुराको लागग 
इच्छुक हुन। कर पया मलाई खसुी इसाई जीवनमा 
डोयाडउनुहोस ् - प्रतिज्ञा गररएको मा जीवनिफड  प्रशस्ििा
र अनन्ि जीवनमा। कर पया मेरो हृिय नवीकरण 
गनुडहोस।् मेरो प्राथडनाको जवाफ हिनुभएकोमा धन्यवाि 
आमेन। 



 
 

यो प्राति गनड सक्षम गथएनौ, र अहहले पतन तिमीहरु अझै 
सक्षम छैनौ; ककनकक तिमी अझै संसाररक छौ। ककनकक 
जहाँ ईष्याड, कलह,र तिमीहरूका बीचमा ववभाजन छ, के 
तिमीहरू संसाररक र साधारण मातनसहरू जस्िै व्यवहार 
गिैनौ र? 

 के िपाईंले यहाँ स्पष्ट रूपमा िेख्न सतनुहुन्छ कक यस 
समूहमा पिको मापिण्ड पववत्र आत्मासँगको व्यक्तिगि 
सम्बन्ध हो? यी केही पिहरूमा प्रेररि पावलले तिनीहरू 
शारीररक हुन ्भनेर चार पटक उल्लेख गरेका छन।् 
संसाररक अथड के हो? यसको अथड: यो व्यक्ति शरीरको 
शक्तिबाट बाँच्िछ, त्यो एक व्यक्तिसिको सामान्य 
शक्ति र क्षमिा छ। यसबाहेक, यसको अथड ऊ पववत्र 
आत्माले भररएको छैन वा पयाडति रूपमा पववत्र आत्माले 
भररएको छैन। 
       कतिपय मातनसहरूले यो समूहमा स्पष्ट पापमा 
बाँच्ने मातनसहरू मात्र समावेश भएको ठान्छन।् िर यो 
समूह सभत्र धेरै छाँयाहरु मध्ये एक मात्र हो।म फेरर जोड 



 
 

हिन चाहन्छु कक यी प्रत्येक समूह सभत्र धेरै सभन्निाहरू 
छन।्  

    पावलले संसाररक मातनसहरूलाई "वप्रय भाइहरू" 
भनेर सम्बोधन गरे। यसले कक उहाँ मण्डलीका 
सिस्यहरूसँग व्यवहार गरररहेको िेखाउँछ। 
पावलले"आक्त्मक मातनसहरूको रूपमा" उनीहरूसँग कुरा 
गनड सकेनन।् यसको मिलब यो हो: तिनीहरू पववत्र 
आत्माले भररएका गथएनन ् वा पववत्र आत्माले पयाडति 
मात्रामा भररएका गथएनन।् उहाँले तिनीहरूसँग "ख्रीष्टमा 
बच्चाहरू जस्िै" कुरा गनुडपरेको गथयो। यसले िेखाउँछ कक 
तिनीहरू ववश्वासमा जस्िो हुनुपछड जस्िो बिेका छैनन।् 
एक व्यक्तिसँग ठूलो बाइबलीय ज्ञान हुन सतछ र अझै 
पतन आक्त्मक रूपमा बढ्न सतिैन। आक्त्मक वरद्गधले 
येशूप्रतिको हाम्रो पूणड समपडण र पववत्र आत्मामा तनरन्िर 
जीवन बबिाउनु पछड। 
      धेरै संसाररक ईसाईहरूले असन्िुक्ष्ट, तनराशा, 
उद्िेश्यहीनिा महसुस गछडन ् वा आफ्नो आध्याक्त्मक 
जीवनमा तनरन्िर िनावमा छन।् 



 
 

        अन्य संसाररक चचड सिस्यहरू यो अवस्थाको 
लागग बानी परेका छन ्वा यो अवस्थासँग सन्िुष्ट छन।् 
तिनीहरूले यसो भन् न सतछन:् “हामी पापी मात्र हौं! 
हामी यसको बारेमा केही गनड सतिैनौं! ” 

       फेरर अन्य शारीररक ईसाईहरू उत्साहहि हुन 
सतछन।् बाइबलको सत्यिा थाहा पाएकोमा उनीहरू खसुी 
छन।् संसाररक मण्डली सिस्यहरू धेरै सकक्रय हुन सतछन ्
र स्थानीय मण्डली वा मण्डली प्रशासनमा पतन प्रमुख 
पिहरू हुन सतछन।् तिनीहरूले परमेश्वरको लागग धेरै 
गनड सतछन।् 
       मत्ती ७:२२-२३ त् यो हिन धेरैले मलाई 
भन् नेछन,् ‘प्रभु, प्रभु, के हामीले िपाईंको नाउँमा 
अगमवाणी बोलेनौं? िपाईंको नाउँमा भूिहरू धपाएनौं। र 
िपाईंको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौं र?’अतन 
म तिनीहरूलाई सफासँग भन् नेछु, ‘मैले तिमीहरूलाई 
कहहल् यै गचनेको छैनँ। ए अधमड काम गनेहरू हो, मबाट 
िरू होओ।’ 



 
 

        समस्या कहाँ पयो ? येशूले भन्नुभयो कक उहाँले 
तिनीहरूलाई गचन्नुभएन। तिनीहरूको ख्रीष्टसँग वास्िववक 
सम्बन्ध गथएन, बरु केवल एक झूटो सम्बन्ध गथयो।कक 
ि त्यहाँ वास्िववक प्रतिबद्धिा भएको गथएन वा यसलाई 
कायम राखखएको गथएन। येशू तिनीहरूको हृियमा पववत्र 
आत्माद्वारा बस्नुभएन। यसरी तिनीहरूको ख्रीष्टसँग कुन ै
व्यक्तिगि सम्बन्ध गथएन। "त्यसैले त्यहाँ ख्रीष्टसँग 
स्पष्ट सम्बन्ध हुन सतछ ..."१९ ख्रीष्ट हामीमा कहहले 
हुनुहुन्न? मैले यसबारे केही गम्भीर शब्िहरू पिेको छु। 
मैले तिनीहरूलाई उल्लेख गनुड अतघ, म यो बिाउन 
चाहन्छु कक यहि हामीले पववत्र आत्माको साथ जीवन 
बबिायौं भने हामी तनम्न कुराहरूबाट मुति हुन सतछौं: 
      "ख्रीष्टको आत्माको ववपरीि आत्माले उहाँलाई 
अस्वीकार गनेछ, चाहे जुनसुकै पेशा होस।् मातनसहरूले 
ख्रीष्टलाई नराम्रो बोलेर, मूखड कुरा गरेर, असत्य वा तनिडयी 
शब्िहरूद्वारा इन्कार गनड सतछन।् तिनीहरूले जीवनको 
बोझलाई बेवास्िा गरेर, पापपूणड आनन्िको खोजी गरेर 
उहाँलाई अस्वीकार गनड सतछन।् तिनीहरूले उहाँलाई 



 
 

संसारको अनुरूप, असभ्य व्यवहारद्वारा, आफ्नै ववचारको 
प्रेमद्वारा, आफैलाई उगचि ठहराएर, शंकाको किर गरेर, 

समस्या उधारो गरेर, र अन्धकारमा बसेर उहाँलाई 
अस्वीकार गनड सतछन।् यी सिै िररकाहरूमा तिनीहरूले 
घोर्णा गछनन ्फक ख्रीष्ट तिनीहरूमा हुनुहुन्न।२० 

    यो परमेश्वरको कर पाले तछट्टै पररविडन हुन 
सतछ। िेस्रो र पाँचौं खण्डमा हामी यसमा फकी 
आउनेछौं। 

 
19 Ellen G. White, The Desire of Ages (1898), p. 676   

20 E.G.White, The Desire of Ages (1898), p.357.2—Das Leben Jesu, S. 349 
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फकन हाम्रो जीवनलाई समपनण गरै्दछौ र परमेश्वरप्रतिको 
प्रतििद्धिा महत्त्वपूणन िनाउरै्दछौं? 

परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ: “यसकारण भाइहरू हो, 
परमेश्वरको कर पाद्वारा म तिमीहरूलाई बबन्िी गिडछु, कक 
तिमीहरुले आ-आफ्नो शरीरलाई जीववि बसलिान, पववत्र, 

परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य रूपमा प्रस्िुि गर जुन 
तिमीहरुको उगचि सेवा हो।" (रोमी १२:१ एन.के.जे.भी.)  



 
 

     "परमेश्वरले हामीलाई तनको पानड चाहनुहुन्छ, 

हामीलाई [हाम्रो अहंकारको अत्याचार र पापको बन्धनबाट 
मुति गनड]। िर यसका लागग सम्पूणड रूपान्िरण 
आवश्यक भएकोले, हाम्रो सम्पूणड प्रकर तिको नवीकरण गिै, 

हामीले आफूलाई पणूड रूपमा उहाँमा समपडण 
गनुडपछड।"२१हाम्रो अहंकार अपमातनि, ईष्याडल,ु ररसाउने, 
क्रोगधि, आहि छ। परमेश्वरले हामीलाई यी 
मनोवरवत्तहरूबाट मुति गनड चाहनुहुन्छ।  

      "उहाँले [परमेश्वर] हामीलाई आफूलाई उहाँमा 
समपडण गनड तनम्िो हिनुहुन्छ, िाकक उहाँले हामीमा 
उहाँको इच्छा पूरा गनड सकून।् पापको बन्धनबाट मुति 
हुने कक नहुने भन्ने छनौट गनड बाँकी छ परमेश्वरका 
सन्िानको महहसमि स्विन्त्रिा बाँ्नको लागग। २२ 
       परमेश्वरले हाम्रो आधारभूि प्रतिबद्धिालाई 
नयाँजन्मद्वारा जवाफ हिनुहुन्छ (यूहन्ना ३:१-२१)। त्यस 
पतछ यो आत्मसमपडण गरररहनुसँग सम्बक्न्धि छ 
(यूहन्ना १५:१-१७)। हामी िेस्रो खण्डमा यस बारे थप कुरा 
गनेछौं। 



 
 

       मोररस भेन्डनले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा 
समपडण गने बारे भन्छन:् "त्यहा ँ छैन आंसशक 
आत्मसमपडण जस्िै कुरा। आंसशक रूपमा आत्मसमपडण 
गनड सम्भव छैन असलकति गभडविी हुन सम्भव छ। या 
ि िपाईं हुनुहुन्छ वा िपाईं हुनुहुन्न। त्यहाँ कुनै बीचको 
मैिान छैन। ” २३ 

      एलेन ह्वाइटले िैतनक आत्मसमपडणको बारेमा 
तनम्न कुरा भन्नुभयो: "केवल जो ख्रीष्टसँग सहकमीहरू 
हुनेछन,् केवल तिनीहरूले भन्नेछन,् प्रभु, मसँग सबै छ र 
म जे छु तिम्रै हँु, परमेश्वरका छोरा र छोरीहरूको रूपमा 
स्वीकार गररनेछ।२४ 
      त्यसैले एक व्यक्ति चचडमा हुन सतछ र अझै 
हराउन सतछ। कस्िो िखुि! (र्दष्टान्ि १० कन्याहरूको 
बारेमा र लउडडककया मण्डलीलाई सन्िेशले पतन यो 
गचत्रण गिडछ।) 

 

फकन सृंसाररक इसfई पहहचान  

गनन यति गाह्रो छ? 



 
 

एक संसाररक व्यक्तिको जीवन "धमड" ले भररएको हुनाले, 

उसले प्रायः महसुस गिैन कक उसले महत्त्वपूणड कुरा 
गुमाइरहेछ: परमेश्वर ससि एक घतनष्ठ र बचि 
सम्बन्ध। यहि ख्रीष्टले हाम्रो सम्पूणड जीवनलाई शासन 
गनड अनुमति हिनुभएको छैन भने,  

 
 

 

21 Ellen G. White, Steps to Christ (1892), p. 43.2  
22 Ellen G. White, Steps to Christ (1892) p. 43.4  
23 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press,      
1987), p. 63  

24 Ellen G. White, Desire of Ages, p. 523 

“यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरको कर पाद्वारा 
म तिमीहरूलाई बबन्िी गिडछु, कक तिमीहरुले आ-
आफ्नो शरीरलाई जीववि बसलिान, पववत्र, 

परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य रूपमा प्रस्िुि गर जुन 
तिमीहरुको उगचि सेवा हो  
      ” 

 



 
 

उहाँ िोका िकिकाउने अगाडड उसभनुभएको छ (प्रकाश 
३:२०)। र उहाँ भन्नुहुन्छ: यहि यो पररविडन भएन भने, 

म तिमीलाई उकेसलहिनेछु। 

       र अरू केहह भूसमका खेल्छ। हाम्रो बसलयो 
सैद्धाक्न्िक आधार, जुन बाइबलमा आधाररि छ, हामीसँग 
बसलयो ववश्वास छ। (एकै समयमा हामी अझै पतन थप 
अन्िरर्दक्ष्टको लागग खलुा रहन चाहन्छौं।)हामी सत्यमा 
ववश्वास गछौं भन्ने तनक्श्चििा छ; जसले हामीलाई 
रोमाक्ञ्चि गछड।हामीसँग धेरै राम्रो ज्ञान छ। हामी सहह 
कुरा भन्छौं। यही कारणले संसाररक समस्या पहहचान 
गनड गाह्रो बनाउँछ। यहि म साँच्चै पववत्र आत्मासँग सधैं 
बसेको छु भने के यसले भूसमका खेल्िैन? यहि होइन 
भने, के म फरक पतन िेख्न सतछु? 

        एक जना पास्टरले यस्िो लेखे: “मैले भखडरै 
हाम्रो ४० हिनको प्राथडनाको समयमा भाग सलइरहेकी 
बहहनीको फोन पाएँ। (४० हिनको प्राथडना समयको बारेमा 
ववशषे अध्याय ५ मा छ।) यसले आफ्नो जीवन पररविडन 
गरेको बिाइन।् उनले आफ्नो सम्पूणन जीवनलाई आफ्नो 



 
 

आक्त्मक जीवनमा के हराइरहेको गर्यो भनेर सोगचरहेकी 
गर्इन ् र अि उनलाई र्ाहा भयो—त्यहह पववत्र आत्मा। 
म चाहान्छु िपाईंले उनको गवाही सुन्न सतनुभएको। 
उनले आफ्नो जीवनमा पहहलो पटक परमेश्वरसँगको 
सम्बन्ध रहेको थाहा पाएको बिाइन ् । … अरुले पतन 
उनको जीवनमा आएको पररविडन िेखखसकेका छन।्२५ 

हामी िेख्न सतछौं कक एक व्यक्तिले केहह हराइरहेको िेख्न 
सतछ, िर के थाहा छैन। धेरैलाई थपको चाहना हुन्छ र 
यो के हो वा कसरी प्राति गने भनेर थाहा छैन। 
       म आभारी छु कक १ कोररन्थी ३:१-४ ले "अझै" 
शब्ि िीन पटक प्रयोग गरेको छ। "ककनकक िपाईं अझै 
पतन संसाररक हुनुहुन्छ।" यसले हामीलाई िेखाउँछ कक 
शारीररक व्यक्तिको लागग आध्याक्त्मक बन्न सम्भव छ। 
कोही पतन संसाररक रहहरहनु पिैन। जबसम्म एक 
व्यक्तिले ववश्वासका मासमलाहरूको लागग समय सलन्छ, 

ऊसँग यो महसुस गने र यसलाई पररविडन गने राम्रो 
मौका हुन्छ। िपाईं कसरी आक्त्मक बन्न सतनुहुन्छ 
भनेर हामी पतछ कुरा गनेछौं। 



 
 

          ववचार गनड अको पक्ष ईष्याड र झगडा हो वा 
NIV ले भन्छ: "तिमीहरूका बीचमा ईष्याड र झगडा 
छ।”यो व्यवहारले पावललाई प्रमाखणि गछड कक संसाररक 
मण्डलीका सिस्यहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा बाँगचरहेका 
छैनन,् बरु अन्य मातनसहरूले जस्िै संसाररक रूपमा काम 
गरररहेका छन।् तिनीहरू संसाररक मातनसहरू जस्िै काम 
गनड सतछन;् धासमडक तयाकेक्जङमा भए पतन। के यसको 
मिलब चचडमा िनाव मुख्यिया संसाररक ववचारधारा 
भएका चचडका सिस्यहरूबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने हो? 
हेनुडहोस ्यहूिा पि. १९) मा येशूको हिन, के फररसीहरू र 
सिकुीहरूले एकअकाडसँग प्रतिस्पधाड गरेनन?् यसको 
मिलब पहहले नै  रूहिवािीहरू र उिारवािी/ 
प्रगतिशीलहरू बीच िनाव गथयो। एउटा समूह एकिमै 
ववसशष्ट गथयो र अकोले कुरालाई अझ हिलो िंगले 
व्याख्या गयो। िर, िवुैजना िुतक गथए तिनीहरूसँग 
बाइबलको सही व्याख्या र मनोवरवत्त गथयो। िर येशूले 
हामीलाई िेखाउनुभयो कक िवुै समूह संसाररक गथए, 

मिलव: पववत्र आत्माले भररएको गथएनन।् यही कुरा 



 
 

आज सम्भव छ - रूहिवािी ईसाईहरू पतन संसाररक 
ईसाईहरू हुन सतछन।् 
      िभुाडग्यवश, आज मातनसहरू अतसर "रूह़िवािी" को 
चश्मा वा उिार/प्रगतिशीलको माफड ि हेछडन।्" फाइिा यो 
हो कक पयडवेक्षक राम्रोसँग आउँछन।् यद्यवप, "संसाररक वा 
आक्त्मक" को बाइबलीय वगीकरणको साथ हामी 
आध्याक्त्मक सूची सलन चनुौिी छ। यो हामीले आफ्न ै
राम्रो लागग गनुडपछड। गलािी ६:७,८ NKJV मा परमेश्वरले 
हामीलाई स्पष्ट रूपमा के भन्नुहुन्छ ववचार गनुडहोस:् "... 
मातनसले जे छछड , उसले त्यहह कटनी पतन गनेछ। 
ककनभने जसले आफ्नो शरीरको इच्छाको लागग रोतछ 
शरीरले भ्रष्टको कटनी गछड , िर जसले आत्माको लागग 
छछड उसले आत्माको अनन्ि जीवनको कटनी गनेछ।" 
       संसाररक व्यक्तिले येशूलाई पछ्याउन र उहाँलाई 
खशुी पानड चाहन्छ, िर उसले आफ्नो सम्पूणड जीवन 
येशूलाई समपडण गिैन वा यहि उहाँसँग छ भन ेपतन, कुन ै
न कुनै रूपमा उहाँसँग पछाडड सरेको छ। गलािी ३:३; 

प्रकाश २: ४, ५) यसको मिलब उहाँ, सायि,परमेश्वरको 



 
 

इच्छा अनजानमा र आफ्नै इच्छा अनुसार जीवन 
बबिाउन चाहन्छ। िर यसले काम गिैन। अन्ििः उसले 
आफ्नो जीवन आफ्नो हािमा बोककरहेको छ। भनाइ 
अनुसार, उनको छािीमा िईु आत्माहरू बस्छन।् के यस्िो 
अवस्थामा परमेश्वरले पववत्र आत्मा पठाउन सतनुहुन्छ? 

याकूब ४:३ NKJV ले यो जवाफ हिन्छ: "तिमीले माग्छौ 
र पाउिैनौं, ककनकक तिमीले गलि िररकाले माग्छौं।" म 
यस तनष्कषडमा पुगेको छु कक यसको मिलब संसाररक 
मनोवरवत्त संग सोध्नु हो। यस्िो अनुरोधको जवाफले 
अहंकारलाई मात्र बिाउँिैन र? फलस्वरूप, यो चचड सिस्य 
सामान्य मानव शक्ति र क्षमिा माफड ि बाँगचरहेको छ। 
प्रकाश ३:१६ मा यसलाई "तनिािो" भतनएको छ। 
र मत्ती २५ मा "मूखड" 

 

येशलेू फकन सृंसाररक मण्िली सर्दस्यहरूलाई 
मनिािो भन्नहुुन्छ? 

ककन धेरै इसाईहरूमा पववत्र आत्माको अनुभवको कमी 
छ? यस प्रश्नको जवाफ पाउनको लागग, हामीले पहहले 



 
 

लाउडडककया घटनालाई हेनुड पछड। ककन येशूले 
लाउडडककयाका मण्डली ववश्वासीहरूलाई मनिािो 
भन्नुभयो? उहाँले हामीलाई स्पष्ट संकेि हिनुभयो: "हेर, 
म िोकामा उसभएर िकितयाउँछु।" (प्रकाश ३:२०) येशू 
ववश्वासीहरूको जीवनको केन्र होइन, बरु बाहहर 
हुनुहुन््यो। उहाँ बाहहर िोका अगाडड उसभरहेको हुनुन््यो। 
उहाँ ककन सभत्र आउनुभएन? ककनभने उनलाई तनम्िो 
हिइएको गथएन। उहाँ आफ्नो बाटोमा जबरजस्िी 
गनुडहुन्न, ककनकक उहाँले हाम्रो स्विन्त्र इच्छाको 
तनणडयलाई आिर गनुडहुन्छ। 
       ववश्वासीहरूले ककन येशूलाई िोकाको अगाडड 
बाहहर छो्छन?् त्यहाँ ववसभन्न कारण र यसका लागग 
कारण छन ्। कोही कोही आफ्नो आध्याक्त्मक जीवनमा 
ववशुद्ध बौद्गधक र संज्ञानात्मक ववमानमा हहं् छन,् 

शास्त्री तनकोडमेस जस्िै, र इसाई जीवन भनेको के हो 
भनेर बुझ्िैनन।् (यूहन्ना ३:१-१० सँग िुलना गनुडहोस)्। 
अरूको लागग सशष्यत्वको "मूल्य" धेरै उच्च छ, तिनीहरूले 
"धनी युवा शासक" जस्ि ैधेरै त्याग गनुडपछड मत्ती१९:१६-



 
 

२४ सँग िुलना गनुडहोस)् येशूलाई पछ्याउनको लागग 
आत्म-त्याग र जीवन पररविडन गने इच्छा चाहहन्छ (मत्ती 
१६:२४,२५ सँग िुलना गनुडहोस)् र आफूलाई पूणड रूपमा 
परमेश्वरमा समपडण गनुडहोस ्(रोमी १२:१)। येशूलाई बाहहर 
छो्नु शुद्ध लापरवाहीको कारण हुन सतछ - येशूसँग 
व्यक्तिगि संगतिमा अपयाडति समय। 
       म िोहोर् याउँछु: प्रकाश ३:२० मा मनिािोपनको 
कारण हो: "हेर, म िोकामा उसभएको छु।" येशू तिनीहरूको 
जीवनको केन्रमा हुनुहुन्न, बरु बाहहर वा ककनारमा 
हुनुहुन्छ। त्यसैले मनिािोपन ख्रीष्टसँगको व्यक्तिगि 
सम्बन्धसँग सम्बक्न्धि छ। अन्य क्षेत्रमा सम्बक्न्धि 
व्यक्ति पतकै पतन मनिािो हुनुपिैन। 
       उिाहरण: एक पुरुषले आफ्नो पेशामा धेरै लगानी 
गनड सतछ र एकै समयमा आफ्नी पत्नीलाई बेवास्िा गनड 
सतछ। ऊ आफ्नो काममा प्रतिबद्ध छ, िर आफ्नो 
वैवाहहक सम्बन्धमा मनिािो छ। क व्यक्ति एक 
प्रतिबद्ध मण्डली सिस्य, एक लगनशील मण्डली अगुवा 
वा पास्टर वा अध्यक्ष हुन सतछ र अझै पतन 



 
 

ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा मनिािो हुन सतछ। व्यक्ति धेरै 
कायडहरू पूरा गनड यति समवपडि छ, कक उसले ख्रीष्टसँगको 
आफ्नो व्यक्तिगि सम्बन्धलाई बेवास्िा गछड। येशूले 
हटाउन चाहनुहुने यो मनिािोपन हो। यो िःुखि छ कक 
एक व्यक्ति परमेश्वरको काममा (चचड र समसन कायडमा) 
यति व्यस्ि हुन सतछ कक उसले कामको प्रभुलाई 
बेवास्िा गछड। 

 

र्दश कन्याको दृष्टान्ि 

िश कन्याहरूबारे येशूको र्दष्टान्िले हामीलाई आक्त्मक र 
संसाररक मण्डलीका सिस्यहरूको सन्िभडमा के िेखाउँछ? 

 "सबै १० जना कन्या गथए 

 "सबैसँग शुद्ध बाइबलीय ववश्वासहरू गथए 

 "सबैसँग बत्तीहरू गथए 

 "सबैसँग बाइबल गथयो 
 सबैजना िलुहा भेट्न गए 

 सबैजना िोस्रो आगमनको प्रतिक्षामा गथए 

 िी सबै सुत्न गए 



 
 

 बोलावट सुनेर सबै उठे 

 सबैले आ-आफ्ना बत्ती ियार गरे 

 सबै बत्तीहरू बसलरहेका गथए 

 तिनीहरूमध्ये आधाले आफ्नो बत्ती तनभ्नगहहरहेको 
िेखे 

 

        तिनीहरू सबैले आ-आफ्ना बत्तीहरू ियार गरे र 
सिै ििीहरू िभलरहेका गर्ए। िर िभलरहेको ििीलाई िेल 
चाहहन्छ। ऊजान प्रयोग भएको गर्यो। केही समयपतछ पाँच 
जना तिनीहरूको ििी तनभ्नगहहरहेको रे्दखे। तनबुडद्गध 
कन्याहरूका बत्तीहरू थोरै समयको लागग मात्र बलेको छ 
कक उनीहरूसँग पववत्र आत्माबाट केहह गथयो भनेर 
िेखाउँिछ। िर पयाडति भएन । िेल पतन थोरै गथयो। त्यो  
मात्र फरक गर्यो । 
      जब िी पाँच जना सभत्र पस्न अनुरोध गिै आए, 

येशूले जवाफ हिनुभयो: “म तिमीलाई गचक्न्िन।्" तिनीहरू 
िेल, पववत्र आत्मामा उपक्स्थि हुन धेरै हिलो भइसकेका 
गथए। िोका बन्ि रह्यो। 



 
 

       येशूको भनाइले उहाँसँग हाम्रो व्यक्तिगि 
सम्बन्ध िेखाउँछ पववत्र आत्मासंग केहह गनडको तनक्म्ि 
छ।जसले आफूलाई पववत्र आत्माद्वारा अगुवाइ गनड हिँिैन 
उसलाई येशूले स्वीकार गनुडहुने छैन। रोमी ८:८,९ मा यसो 
भन्छ: “शरीरमा भएकाहरूले परमेश्वरलाई खशुी पानड 
सतिैनन।् ... यहि कसैसँग ख्रीष्टको आत्मा छैन भने, ऊ 
उहाँको होइन। 
       वास्िवमा, पववत्र आत्माद्वारा येशूसँग हाम्रो 
वास्िववक व्यक्तिगि सम्बन्ध मात्र छ। १ यूहन्ना ३:२४ 
ले यसो भन्छ: “यसद्वारा हामी जान्र्दछौं कक उहाँ [येशू] 
हामीमा रहनुहुन्छ, आत्माद्वारा जसलाई उहााँले हामीलाई 
हर्दनुभएको छ।" यसको मिलब यो आश्वासन हो म 
पववत्र आत्माले भररपूणड छु भन्ने कुरा एकै समयमा 
आश्वासन पतन हो कक म येशूमा छु र उहाँ ममा 
हुनुहुन्छ। 
       यो एक बहहनीसँग भएको अनुभव हो, जसले ४० 
हिन प्राथडना समयमा भाग सलएको गथइन।् आफ्नो 
जीवनमा पववत्र आत्माको उपक्स्थति माफड ि उनले अनुभव 



 
 

गरे परमेश्वरसँगको उनको सम्बन्ध पूणडिया फरक 
िररकामा र अन्य उसको जीवनमा आएको पररविडन 
िेखखयो। िक्षक्षणी जमडनीकी एउटी बहहनीले यो पुक्स्िका 
अध्ययन गररसकेपतछ यसरी लेखखन:् “एकसाथ पुस्िक 
‘४० हिन—डतेनस क्स्मथद्वारा िोस्रो आगमनको लागग 
ियारी गनड प्राथडना र भक्तिहरू र यो पुक्स्िका मेरो 
जीवनमा ठूलो र लामो समयिेखख प्रतिक्षा गररएको 
आसशष ् बनेको छ। जस्िै धेरै अन्य चचड सिस्यहरू र 
हाम्रो चचडबाट एक बहहनी छ अनुभवी, हाम्रो ववश्वास 
अनुभव र केहह सधैं हराइरहेको गथयो र अब हामीले येश ू
कसरी हाम्रो जीवनमा प्रवेश गनुडभयो र हामीलाई पररविडन 
गनड थाल्नुभयो भन्ने अनुभव गने सुअवसर पाएका छौं। 
उहाँ अझै पतन हामीमा काम गरररहनु भएको छ र 
पाइला-पाइलाले हामीलाई उहाँको नक्जक िान्िै हुनुहुन्छ।२६ 
      एक भाइले तनम्न कुरा लेखे: व्यक्तिगि 
पुनरुद्धारको लागग चरणहरु पुक्स्िकाले मलाई गहहरो 
रुपमा छोयो। िस कन्याहरू अध्यायमा र ववशषे गरी 
रोमी ८:९ पिमा: ‘अब यहि कसैसँग ख्रीष्टको आत्मा छैन 



 
 

भने, त्यो उहाँको होइन’ भन्ने कुराले मलाई तनकै स्िब्ध 
बनायो। अचानक, मसँग पववत्र आत्मा छ कक छैन र यहि 
उहाँले ममा काम गरररहनुभएको छ भन्ने, मलाई पतका 
भएन, ककनभने मैले मेरो जीवनमा सम्बक्न्धि "फलहरू" 
लाई पीडािायी रूपमा हराइरहेको छु। यो शबाथ हिउँसो 
मैले पुक्स्िका पिेँ र असीम गहहरो उिासीले मलाई छोयो। 
त्यसपतछ मैले परष्ठ ११० मा भएको प्राथडना पिें र ममा 
पववत्र आत्मा प्राति गने गहहरो इच्छा जाग्यो, कक मेरो 
हृिय पररविडन हुनेछ र परमेश्वर वपिाले उहाँको इच्छा 
अनुसार मलाई पररविडन गनुडहुन्छ। …पुक्स्िका र 
शब्िहरूको लागग धन्यवाि, जसले मलाई गहहरो रूपमा 
उत्प्रेररि गयो।" ए. पी. 
      संसाररक इसाईको लागग सबैभन्िा ठूलो त्रासिी यो 
हो कक उसको अवस्था पररविडन भएन भने उसले अनन्ि 
जीवन पाउनेछैन। "अब यहि कसैसँग ख्रीष्टको आत्मा 
छैन भने, ऊ उहाँको होइन।" (रोमी ८:९ पि) 
     अब संक्षेपमा: आक्त्मक र संसाररक मण्डली सिस्य 
बीचको मुख्य सभन्निा पववत्र आत्मासँग सम्बक्न्धि छ। 



 
 

आक्त्मक ईसाई पववत्र आत्माले भररएको छ। संसाररक 
इसाई होइन वा पववत्र आत्माले पयाडति रूपमा भररएको 
छैन। 
      के िपाईंले आफू संसाररक हुनुहुन्छ भनी महशुस 
गनुडहुन्छ, िब ररसाउनु हँुिैन। परमेश्वरले िपाईलाई एउटा 
उपाय हिनुहुन्छ: यो पववत्र आत्मा। 
      केही सकड लहरूमा, पववत्र आत्माका केही 
वरिानहरूलाई बिी जोड हिइएको छ; अकोिफड , अन्य 
सकड लहरूमा, पववत्र आत्मालाई बेवास्िा गररएको छ। हाम्रा 
वप्रय प्रभुले हामीलाई उहाँको पववत्र वचन पछ्याउन 
मद्िि गरुन,् र न ि एक चरममा वा अकोमा जानुलाई। 

 

उल्खनीय शब्िहरू 

एक गगलास गचसो पानी जस्िै 
व्यक्तिगि पनुरुद्धारको लागग चरणहरु पुस्िक गचसो 
पानीको गगलास जस्िै हो। यहि मातनसले वपउँछ भने, 
यसले उसलाई स्फूतिड हिन्छ। यहि िपाईंले त्यो गचसो 
पानी तनरामा परेको व्यक्तिमा खन्याउनुभयो भन ेबबजुली 



 
 

झटका जस्िै काम गिडछ। धन्यवाि लेखक, हाम्रो 
मण्डलीलाई यो पुस्िक पठाउनु भएकोमा वाहकलाई 
धन्यवाि। व्यक्तिगि रूपमा मैले यस पुस्िकबाट धेरै 
आसशषहरु पाएको छु। 
पाककस्िानबाट T.B., #८० 

 

"चालकको भसट" मा पववत्र आत्माले "र्दघुनटना" लाई 
जोगाउनुहुन्छ 

मैले व्यक्तिगि पुनरुद्धारको लागग चरणहरु पुस्िक चार 
पटक पिेको छु र यसलाई कक्म्िमा िईु पटक पढ्िैछु। 
यो एक आसशष ्गथयो। मैले अक्न्िम सब्बथमा प्रचार गरें 
(म एक सामान्य बबश्वासी मान्छे)। अब मसँग बाइबल र 

एलेक्न्ज ह्वाइटका-पुस्िकहरू पढ्नको लागग ठूलो 
आन्िररक स्विन्त्रिा छ। अहहले मेरो फरक र्दक्ष्टकोण 
छ। म पववत्र आत्मालाई चालकको ससटमा बसेको 
चाहन्छु। यहि मैले त्यो वषौ पहहले गरेको भए, कति 
"िघुडटनाहरू" म टािा राख्थे होला! 
P. M. EE 210719 USA बाट, #117 



 
 

ििीमा िेल 

व्यक्तिगि पनुरुद्धारको लागग चरणहरु पुक्स्िकाका 
सुझावहरू पालन गन ेजो कोहीको बत्तीमा आवश्यक िेल 
पतकै हुन्छ। 
जमडनीबाट एच.के., #७३ 

 

आधारभूि मा फकन नुहोस ्

हामीलाई आधारभूि कुराहरूमा फकड न मद्िि गनुडभएकोमा 
फेरर धन्यवाि 

जे एस २३१११८ अंश, # ९७ 

 

 

"फकनफक यहर्द िुरहीले अतनक्श्चि आवाज तनकाल्छ भने, 
कसले युद्धको लागग ियारी गनेछ।" 

(१ कोररन्थी १४,८) 

 

 

 



 
 

हाम्रो समस्याको केन्र के हो? | हिन ३ 
 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनक 

१. पववत्र आत्माको अभावको कारण के हुन सतछ? 

 

२. त्यहाँ मातनसहरूका िीन समूहहरू छन ् जुन 
तिनीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्धद्वारा पररभावषि 
गररएको छ। प्रत्येक समूह को ववशषेिाहरु के हो? 

 

सामान्य व्यक्ति:  

संसाररक व्यक्ति: 
आक्त्मक व्यक्ति: 
 

३. कुन कारकले म कुन समूहमा छु भनेर तनधाडरण गछड? 

 

४. परमेश् वरप्रतिको प्रतिबद्धिा ककन यति महत्त्वपूणड छ? 

 

५. पाँच बुद्गधमत्ती कन्याहरू र पाँच तनबुडद्गधहरू 
कन्याहरू बीच के फरक गथयो? 



 
 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना गने साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 

१. कक परमेश्वरले िपाईंलाई िेखाउनुहुनेछ कक िपाईंमा 
के कमी छ। 
२. आक्त्मक हृियको तनक्म्ि। 
३. यसलाई महसुस गने र स्वीकार गने क्षमिाको 
लागग यहि िपाईं यस समयमा संसाररक व्यक्ति 
हुनुहुन्छ भने र पररविडन गनड परमेश्वरको मद्ििको 
लागग। 

 

 

 

 

 

 



 
 

एक संसाररक ईसाई हुनु  

ससि मुख्य समस्या के हो? 

 

िुलना: प्रारक्म्भक मण्िली 
र अक्न्िम समयमा मण्िली 

जब हामी प्रारक्म्भक मण्डलीलाई अहहलेको मण्डलीसँग 
िुलना गछौं, हामी िेख्छौं कक प्रारक्म्भक चचड मुख्य रूपमा 
आक्त्मक मातनसहरू बाट समलेर बनेको हुनुपछड। प्रेररिको 
पुस्िकले िेखाउँछ कक यो तिनीहरूको कारण रिु र 
सकारात्मक ववकास गथयो। उनीहरुसँग अरु कुनै सहयोग 
गथएन । िर तिनीहरूसँग पववत्र आत्मा गथयो। हामीसँग 
उत्कर ष्ट सहयोगहरु प्रशस्ि छ। िर हामीमा पववत्र 
आत्माको कमी छ। 
       A.W. टोजर ले भनेको कुरा सम्झनुहोस:् "यहि 
आज हाम्रो चचडबाट पववत्र आत्मा हटाइयो भने,  हामीले 
के गछौं त्यसको ९५ % जारी रहनेछ र कसैले पतन फरक 
याि गनेछैन। यहि पववत्र आत्मा प्रारक्म्भक मण्डलीबाट 
हटाइयो भने, िब ९५% (यसको अथड लगभग सबै कुरा) 

हिन ४ 



 
 

उनीहरूले जे गरररहेको काम रोककने गथयो र सबैले फरक 
िेखेका गरेका गथए होलान।्"२७ 

 

के हामीले पववत्र आत्मा बिना साँगसाँगैं 
हुन भसकेका छौं? के आजको मण्िली मखु्यिया 

सृंसाररक इसाईहरु भमलेर िनेको छ? 

 

नतिजाको रूपमा, के हामी प्रायः शक्तिहीन छौं र धेरै 
हिसम्म आक्त्मक मासमलाहरूमा ववजय बबना न ैछौं? के 
हामीसँग धेरै ठाउँमा मण्डलीको वरद्गध कमजोर छ भन्ने 
ि्यसँग के एक संसाररक मनोवरवत्तमा केही छ? के धेरै 
के्षत्रहरूमा धेरै गम्भीर समस्याहरू संसाररक मनोवरवत्तबाट 
आउँछन?् हामीले व्यक्तिगि र सामूहहक रूपमा हाम्रो 
केन्रीय समस्या पववत्र आत्माको अभाव हो भन्ने कुरा 
थप र धेरै ध्यान हिनेछौं। व्यक्तिगि क्षेत्रमा हामी चाँड ै
परमेश्वरको मद्ििले यसलाई पररविडन गनड सतछौ।  

           सेवकहरूका लागग गररएको तनम्न भनाइ 
स्वाभाववक रूपमा सबैमा लागू हुन्छ। जोहानेस म्यागर 
भन्छन:् "पावलले आक्त्मक र संसाररक ईसाईहरू बीचको 



 
 

सभन्निा िेखाउँछन,् जसको जीवनमा पववत्र आत्माको 
लागग कुनै ठाउँ नभएकाहरु बबच: पववत्र आत्माले 
बक्तिस्मा सलएका छन,् िर पववत्र आत्माले भररएका 
छैनन।् 
     एक सेवकको लागग यसको मिलब यो हो: म राम्रो 
धमडशास्त्रीय प्रसशक्षण सलन सतछु, आधारभूि बाइबलीय 
भाषाहरूमा राम्रोसँग जान सतछु र कुशलिापूवडक व्याख्या 
अभ्यास गनड सक्षम हुन सतछु; मैले महान बाइबलीय 
सत्यहरू बौद्गधक रूपमा प्राति गरेको छु र तिनीहरूलाई 
बुझ्न सतछु र ववसभन्न शिाब्िीहरूको कट्टर धमडशास्त्रमा 
ववश्वस्ि हुन सतछु; म होमलेहटतसको राम्रो पकड पाउन 
सतछु र सान्िसभडक र यथाथडपरक उपिेशहरू प्रचार गनड 
सतछु - यद्यवप मेरो सबै ज्ञान र प्रतिभाको बाबजुि, म 
पववत्र आत्माबाट मुति हुन सतछु। ककिाब, सशक्षा, राम्रो 
प्राववगधक उपकरण, कररश्मा रुप पतन हराएको आत्माले 
भररएको जीवनको ववकल्प हो। 
      प्रचार गने, सावडजतनक रूपमा प्राथडना गने, चचडको 
जीवनलाई व्यवक्स्थि गने, सुसमाचारका कायडक्रमहरू 



 
 

ियार गन,े पास्टरल सल्लाह हिने—यी सबै कुराहरू पववत्र 
आत्माववना ससतन सककन्छ र व्यवहारमा पतन लागू गनड 
सककन्छ। एलेन जी ह्वाइटले यस खिरनाक 
सम्भावनालाई तनम्नानुसार वणडन गरे: "परमेश्वरको 
आत्मा धेरै कम प्रकट हुनुको कारण यो हो कक 
सेवकहरूले यो बबना गनड ससतछन।्" २८ आधारभिू सशक्षा 
र व्यवक्स्थि चसलरहेको प्रसशक्षण जति महत्त्वपूणड छ 
प्रचारकको लागग, यो उहाँको लागग अझ महत्त्वपूणड छ कक 
उहाँले आफूलाई तनरन्िर पववत्र आत्माद्वारा भररन 
हिनुहुन्छ। २९ 
   सृंिेपमा: सृंसाररक हुनु भनेको बिना पववत्र आत्मा वा 
पववत्र आत्माको अपयानति मात्रा सामान्य मानव शक्ति र 
िमिाहरूद्वारा िााँच्नु हो। 
 

सृंसाररक ईसाई धमनमा मखु्य िाधा के हो? 

बाइबलको महान ् नैतिकिा - आफ्नो शत्रलुाई प्रेम गने, 
मातनसहरूलाई सबै कुराको लागग क्षमा गने, पापमागथ 
ववजय प्राति गने इत्याहि - केवल पववत्र आत्माको 
शक्तिले प्राति गनड सककन्छ, मानव प्रयासले होइन। यसले 



 
 

हामीलाई िेखाउँछ कक संसाररक ईसाई धमडको मुख्य 
समस्या यो हो कक यो केवल मानव शक्तिमा तनभडर 
जीवन हो। हामी आफ्न ै बलमा परमेश्वरको इच्छा गनड 
सतिैनौं। यस ववषयमा बाइबलका केही पिहरू पिौं: 
 
    यशैया ६४:६ NKJV: "र हाम्रा सबै धासमडकिा फोहोर 
लुगाहरू जस्िै छन।्" यसमडया १३:२३ NKJV: "के 
इगथयोवपयालीले आफ्नो छाला पररविडन गनड सतछ कक 
गचिुवाले यसको िागहरू? िब तिमीहरूले पतन असल गनड         

   सतछौ जो नराम्रो गनड बानी बसेका छन।्” इजककएल 
३६:२६-२७ NKJV: "म तिमीलाई नयाँ हृिय हिनेछु र नयाँ 
आत्मा हिनेछु तिमी सभत्र... म मेरो आत्मा तिमी सभत्र 
राख्नछुे र तिमीलाई मेरो तनयममा हहँ्न लगाउनेछु, 

र तिमीहरूले मेरा न्यायहरू पालन गनेछौ र िीनीहरु 
पालन गनेछौ।” 

रोमी 8:7 NKJV: "ककनभने शारीररक हिमागले 
परमेश्वरको ववरुद्धमा िशु्मनी गछड : ककनभने यो 
परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा छैन, न ि हुन सतछ।" 
र NIV: "शरीरद्वारा तनयक्न्त्रि हिमाग परमेश्वरको 



 
 

ववरोधी छ; यसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई समपडण गिैन, 

न ि के त्यसो गनन सफकन्छ ।” 

     एलेन व्हाइटले धेरै स्पष्ट र सही भन्नुभयो: 
"जसले कानूनको पालना गरेर आफ्नै कमडले स्वगड पुग्न े
प्रयास गरररहेको छ, उसले असम्भव प्रयास गरररहेको छ। 
आज्ञाकाररिा बबना मातनसलाई बचाउन सककिैन, िर 
उसको काम आफैिाट हुनु हुाँरै्दन। ख्रीष्टले उसमा इच्छा 
गनन र उसको असल खशुीको लागग काम गनुनपछन। ३० 
     मलाई लाग्छ कक यी सन्िभडहरूले पयाडति रूपमा 
िेखाउँछन ्कक पववत्र आत्मा बबना परमेश्वरको इच्छा गनड 
हामी सक्षम छैनौं। हाम्रो मुख्य गचन्िा यो हो कक हामीले 
सधैं परमेश्वरको इच्छाको लागग तनणडय गनड आवश्यक छ 
र परमेश्वरले हामीलाई यो कायाडन्वयन गन े शक्ति 
हिनुहुन्छ। धासमडकिाको ससद्धान्िको यो बुझाइ ववश्वास 
द्वारा अत्यन्िै महत्त्वपूणड र स्विन्त्र छ। यद्यवप, हामी 
यहाँ ववस्िरि रूपमा छलफल गनड सतिैनौं। 

28 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, (1868), p. 383.1  
29 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the 

Steps of the Holy Spirit), (Lüneberg, 1999), S. 102-103. Johannes Mager was 
a pastor, evangelist and a professor of systematic theology for many years.  



 
 

के हुन सतछ जि कोही कोभसस गनन केहह गछन 
त्यो उनीहरूको शक्तिलाई नाघ्छ? 

के हुन्छ जब म महसुस गछुड : म यो गनड सक्तिन! म 
फेरर असफल भएँ! यी अनुभवहरू सायि तनराशा संग 
साथ छन।् 
   मलाई लाग्छ कक यो समस्या पुरानो पुस्िामा भन्िा 
युवा पुस्िामा धेरै प्रख्याि छ। वरद्ध व्यक्तिहरू किडव्यको 
बसलयो भावना, पररवार, ववद्यालय र व्यवसायमा 
आज्ञाकारी हुन प्रयोग गररन्छ। त्यसैले तिनीहरू युवा 
मातनसहरूको जस्िो तनराशाबाट सक्जलै ररसाउँिैनन।् िर 
समस्या जवान र वरद्धमा समान रूपमा उपक्स्थि छ। 
जवान व्यक्तिले यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा ध्यान 
हिन्छ। उसलाई थाहा छ वा छैन। आफ्नै बलमा 
ववश्वासको बाटोमा यात्रा गनुड नै हरेक संसाररक इसाईको 
प्रमुख समस्या हो, 
      हामी यो समस्या कसरी समाधान गने प्रयास 
गछौं? एक व्यक्तिले परमेश्वरको मद्ििको लागग थप 
िीव्रिाका साथ प्राथडना गनड सतछ र कडा प्रयास गन े



 
 

तनणडय गछड। अको व्यक्तिले सोच्न सतछ कक हामी यति 
संकीणड हुनु हँुिैन। अब उसले धेरै कुरा लापरवाही रूपमा 
सलन थाल्छ र स्विन्त्र महसुस गिडछ। अझै अकोले 
आफ्नो ववश्वासलाई पूणडिया त्याग्छ र पतन राम्रो महसुस 
गनड सतछ। समस्या मात्र यो हो कक यी स्पष्ट 
समाधानहरू गलि समाधानहरू हुन,् ककनभने पररणाम 
हिलो वा चाँडो आउनेछ।सही िररका भनेको परमेश्वरका 
तनयमहरूलाई गम्भीरिापूवडक सलनु हो, ककनभने तिनीहरू 
प्रेममा हिइएका गथए र हाम्रो आफ्नै भलाइका लागग हुन।् 
यद्यवप, हामीलाई यसको लागग परमेश्वरको बल चाहहन्छ। 
सही िररका भनेको पववत्र आत्माको शक्तिमा बढ्िो 
आनन्ि, प्रेरणा, शक्ति, फलवन्ि र ववजयको साथ बाँच्न ु
हो। 

केन्रीय समस्या 
 

मलाई लाग्छ कक हामीले पहहचान गरेका छौं कक यो प्रायः 
संसाररक ईसाई धमडसँग सम्बक्न्धि छ।के यो स्पष्ट र 
स्पष्ट हँुिै गइरहेको छ ककन येशूले कुनै पतन मनिािो 
अनुयायीहरू चाहनुहुन्न? परमेश्वरले हामीलाई हिन  



 
 

 

चाहनुभए जस्िै तिनीहरूसँग प्रशस्ि जीवन छैन र 
तिनीहरूमध्ये धेरैलाई यो थाहा नभए पतन तिनीहरू खराब 
उिाहरण हुन।्समस्या हामीले सोचकेो भन्िा धेरै गम्भीर 
छ। "आधा हृियका इसाईहरू नाक्स्िकहरू भन्िा खराब 
छन;् ककनकक तिनीहरूको भ्रामक शब्िहरू र गैर-प्रतिबद्ध 
क्स्थतिले धेरैलाई बहकाउँछ।" ३१ 
     आथडर जी. डतेनयलको क्राइस्ट आवर राइहटयसनेस 
पुस्िकमा हामी तनम्न पढ्छौं: “िर औपचाररकिा 
सबैभन्िा भ्रामक र ववनाशकारी हुन्छ।यो लुकेको, 
अप्रत्यासशि चट्टान हो जसमा शिाब्िीयौंिेखख, मण्डली 
प्रायः भक्त्कएको छ। पावलले हामीलाई चिेाउनी हिन्छन ्
कक 'परमेश्वरको रूप', परमेश्वरको शक्ति बबना अक्न्िम 
हिनको खिराहरू मध्ये एक हुनेछ। र हामीलाई भ्रामक, 

मोहक कुराबाट टािा रहन सल्लाह हिन्छ। ३२ 

 

 

 



 
 

सम्भाववि कारकहरू सृंसाररक इसाईको लागग 
नेिरत्व 

 

तनम्न कारकहरू वा कारणहरू हुन ्जसले संसाररक ईसाई 
धमडलाई तनम्त्याउन सतछ:  

१. अज्ञानिा - हामीले "पववत्र आत्माको साथ जीवनको" 
ववषयमा आफूलाई पयाडति समवपडि गरेका छैनौं वा 
हामीले यसलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रमुख ित्व फेला 
पारेका छैनौं। 
२. अववश्वास वा ववश्वासको सानो—पववत्र आत्माले 
भररनुको लागग पूवडशिड भनेको येशू ख्रीष्टमा आफ्नो 
जीवनको पूणड समपडण हो। पूणडियाआत्मसमपडण गनड 
असफल हुनु अज्ञानिाको कारण हुन सतछ, वा हुनसतछ 
ककनभने हामी डराउँछौं कक प्रभुले हामीलाई हामीले चाहेको 
भन्िा फरक िररकाले नेिरत्व गनुडहुनेछ। यसको मिलब 
हामी परमेश्वरको प्रेम र बुद्गधमा पयाडति भरोसा गिैनौं। 
३. गलि धारणा - एक व्यक्तिले आफू पववत्र आत्माले 
भररएको सोच्न सतछ, यद्यवप तिनीहरू वास्िववकिामा 



 
 

छैनन ्वा पयाडति छैनन।् यो सबैभन्िा बारम्बार समस्या 
जस्िो िेखखन्छ। 
४. धेरै व्यस्ि हुनु - मातनसहरू यति धेरै बोझ छन ्कक 
उनीहरूले सोच्िैनन ्ख्रीष्टसँग सम्बन्ध कायम राख्नको 
लागग कुनै वा पयाडति समय छैन। समय सलनुहोस,् िर 
परमेश्वरसँग जोडडिंामा कुनै प्रगति नगनुडहोस।् 
५. लुकेका पापहरू - स्वीकार नगने र पश्चात्ताप नगने, 
सम्भविः हराएको क्षतिपूति ड, छोटो-क्षेबत्रय जस्िै हुन 
सतछ, यसको मिलब त्यहाँ कुनै परमेश्वरको शक्तिसँग 
जडान छैन। 
६. मातनसहरूको िर - एक व्यक्ति आजको संस्कर तिले 
यति भररएको हुन सतछ कक उनीहरूसँग ववश्वासका 
ससद्धान्िहरू बाँच्न साहस हँुिैन। 
७. प्रायः तिनीहरूको भावना अनुसार कायन गनुनहोस ् - 
परमेश्वरको वचनले भन्छ: "धमीहरू ववश्वासद्वारा 
बाँच्छन।्" के म परमेश्वरमा भरोसा गरेर वा मेरो भावना 
अनुसार तनणडय गछुड? रोजर मोनेउको यो कथनले मलाई 
साँच्च ै प्रभाववि गयो: "आत्माले मातनसहरूलाई ख्रीष्ट र 



 
 

उहाँका अगमवतिाहरूको वचनको सट्टा तिनीहरूका 
भावनाहरू सुन्न प्रोत्साहहि गनेछ। कुनै पतन िररकामा 
आत्माहरूले तनयन्त्रण प्राति गनड सकेनन ्व्यक्तिहरू बबना 
बुझाई मातनसहरूको जीवन के भइरहेको गथयो।" ३३ 
 
31 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adv. Bible Commentary, vol.7, p. 963 on 
Rev. 3: 15,16 
32 Arthur G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 30, Christus unsere 
Gerechtigkeit (Hamburg 1962), S.20 

 

मलेै फकन पववत्र आत्मा माग्नपुछन? जे भएपतन, 
मलेै उहााँलाई मेरो िक्तिस्मामा ग्रहण गरें। 

यहााँ कुन ैसमस्या छ? 

एकातिर, हामीमा रहनको लागग पववत्र आत्मा हामीलाई 
हिइएको गथयो। अकोिफड , हामीले तनरन्िर ववश्वासद्वारा 
पववत्र आत्माको लागग माग्नुपछड हामीले यो स्पष्ट 
ववरोधाभासलाई कसरी समाधान गने? 

 

एकातिर: 
येशूले यूहन्ना १४:१७ NKJV मा भन्नुभयो: “ककनभने उहाँ 
[पववत्र आत्मा] तिमीहरूसँग वास गनुडहुन्छ र तिमीमा 
हुनेछ।" प्रेररि २:३८ NKJV ले भन्छ: "पश्चात्ताप गनुडहोस,् 



 
 

र िपाईंहरू प्रत्येकले बक्तिस्मा सलनुहोस ् ... र िपाईंले 
पववत्र आत्माको वरिान प्राति गनुडहुनेछ।" 
 

अकोिफन : 
जब येशूले प्राथडनाको बारेमा ससकाउनुभयो, उहाँले लूका 
११:९-१३ (NKJV) मा भन्नुभयो: "... माग, अतन यो 
तिमीहरूलाई हिइनेछ। … तिम्रो स्वगीय वपिाले उहाँसँग 
माग्नेहरूलाई कति धेरै पववत्र आत्मा हिनुहुनेछ!” एकफसी 
५:१८ ले भन्छ: "...आत्माले भररपूणड होओ।" मूल ग्रीक 
पाठमा िवुै अवस्थामा, यो एक तनरन्िर अनुरोध हो। 
 

समाधान: 
एलेन जी ह्वाइट भक्न्छन:् “िर पतन आत्माको कायडहरू 
सधैं सलखखि शब्िसँग मेल खान्छ। प्रकर तिमा जस्िै, 
आध्याक्त्मक संसारमा।प्राकर तिक जीवन इश्वरीय शक्ति 
द्वारा पल पल सुरक्षक्षि छ; िैपतन यो प्रत्यक्ष चमत्कार 
द्वारा हटकेको छैन, िर आशीवाडि प्रयोग गरेर हाम्रो पहँुच 
सभत्र राखखएको छ। त्यसैले इश्वरीय सुरक्षाले प्रिान गरेको 
िी साधनहरूको प्रयोग गरेर आध्याक्त्मक जीवन हटतछ। 



 
 

यहि ख्रीष्टको अनुयायीले 'एक ससद्ध मातनसको रूपमा, 
ख्रीष्टको पूणडिाको नापसम्म' बढ्छ (एकफसी ४:१३), उसले 
जीवनको रोटी खानुपछड र मुक्तिको पानी वपउनुपछड। 
उसले हेरररहनुपछड र प्राथडना गनुडपछड र काम गनुडपछड , सब ै
कुरामा उहाँको वचनमा परमेश्वरका तनिेशनहरूलाई ध्यान 
हिनुपछड।” ३४ 

    जन्ममा जीवन पाएका गथयौं। यो जीवन धान्नको 
लागग हामीले खाने, वपउने, व्यायाम गने आहि गनुडपछड। 
हाम्रो आक्त्मक जीवनमा पतन त्यस्िै हुन्छ। हामीसँग 
पानी र आत्माद्वारा हाम्रो बक्तिस्माद्वारा पववत्र आत्मा 
छ (हामी 'नयाँगरर फेरर जन्मेका गथयौं') िाकक यो 
आक्त्मक जीवन हाम्रो सम्पूणड जीवन हामीमा रहहरहोस।् 
यस आक्त्मक जीवनलाई कायम राख्नको लागग परमेश्वरले 
प्रिान गनुडभएको आध्याक्त्मक माध्यमहरू प्रयोग गनड 
आवश्यक छ: पववत्र आत्मा, परमेश्वरको वचन, प्राथडना, 
हाम्रो गवाही, आहि। 
     येशूले यूहन्ना १५:४ मा भन्नुभयो: "ममा रहो, र म 
तिमीहरूमा रहन्छु।" एलेन जी ह्वाइट यस बारे भक्न्छन: 



 
 

"ख्रीष्टमा रहनु भनेको उहाँको आत्माको तनरन्िर प्राक्ति, 

उहाँको सेवामा असुरक्षक्षि आत्मसमपडणको जीवन हो।" ३५ 

    त्यसैकारण हामीले हरेक हिन ववश्वासद्वारा पववत्र 
आत्माको लागग माग्नुपछड र आफूसँग भएका र भएका 
सबै थोकहरू सलएर हरेक बबहान आफूलाई प्रभुमा समपडण 
गनुडपछड। 
 

म कहााँ उभभने ? 

अब सबैभन्िा महत्त्वपूणड कुरा म कुन समूहमा छु भनेर 
गचन्ने हो। म कहाँ उसभन्छु? 

    जब मेरी तयारी आमा २० वषडको हुनुहुन््यो उहाँले 
एक पुरुषको प्रश्नको जवाफ हिनुभयो कक उनी ववश्वासमा 
चासो राक्ख्िनन।् उसले जवाफ हियो: अतन राति मनुडभयो 
भने ? यो हटतपणीले उनलाई नराम्रो असर गयो। यसले 
उहाँलाई येशू र उहाँको मण्डलीको लागग तनणडय गनड प्रेररि 
गर् यो। सायि यो प्रश्नले िपाईंलाई पतन मद्िि गनेछ: 
िर यसले तनकै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। मानौं 
आज तिम्रो मरत्यु भयो...! (हृियघाि? िघुडटना?) के 



 
 

िपाईंसँग येशू ख्रीष्टसँग अनन्ि जीवनको आश्वासन छ? 
अतनक्श्चि नबस्नुहोस।् 
 
34 Ellen G. White, The Acts of the Apostles (1911), p. 284.2 

35 Ellen G. White, The Desire of Ages (1898), p. 676.2 
 

हाम्रो खशुी यसैमा भर पछन  
धेरै गचक्न्िि छु ककनकक मैले यो समस्याको ठूलो 
पररमाण बुझ्न थालेको छु। मैले साँच्च ैयो अनुच्छेि थतने 
कक नथतने भन्ने बारे सोचकेो छु र प्राथडना गरेको छु।यो 
खशुीको कुरा भएकोले मैले मौका सलने तनणडय गरें 
अहहलेको जीवन र अनन्ि जीवनमा र यसले ववशषे गरी 
हाम्रो वववाहमा प्रभाव पाछड र पररवारहरू साथ ै हाम्रा 
चचडहरू र हाम्रा पेशाहरू। मलाई थाहा छैन जसलाई लागू 
हुन्छ। िर म सम्बक्न्धि व्यक्तिहरूलाई मद्िि गनड 
चाहन्छु, ककनकक मलाई पतन सहयोग गररएको छ। यो 
महत्त्वपूणड छ कक जो जो संसाररक छ उसले यो महसुस 
गछड , वा उसले पररविडन गनडको लागग परमेश्वरको मद्िि 
माग्न सक्षम हुनेछैनउहाँको प्रेममा परमेश्वरले पववत्र 
आत्माद्वारा येशू ख्रीष्टसँगको घतनष्ठ सम्बन्धद्वारा 



 
 

हामीलाई प्रशस्ि आसशष ् हिन चाहनुहुन्छ। फलस्वरूप 
ठूलो हातनबाट बच्न सककन्छ र अिुलनीय आसशष ्
अनुभव गनड सककन्छ। र अचम्मको कुरा यो हो कक हामी 
परमेश्वरको मद्ििले पररक्स्थतिलाई िुरुन्िै समाधान गनड 
सतछौं। (अध्याय ३ र ५ मा थप वववरण) 
     संसाररक इसाई धमडको समस्यालाई बाइबलमा 
फरक-फरक िररकाहरूको रूपमा वणडन गररएको छ। 
व्यक्तिगि समूह र समूहका मातनसहरू धेरै फरक हुन 
सतछन ् केन्र बबन्ि,ु िर केन्रीय समस्या उस्िै छ। यो 
ववसभन्न वववरणहरू हो: 

 "शररर वा सृंसाररक"—रोमी ८:१-१७; १ कोररन्थी 
३:१-४, गलािी ५:१६-२१ र अन्य पाठहरू 

 "तनिुनद्गध" - िस कन्याहरूको र्दष्टान्ि - मत्ती 
२५:१-१३" तनबुडद्गध कुमारीहरूले प्रतितनगधत्व गने 
मण्डलीको राज्यलाई लाउडडककया राज्य पतन 
भतनन्छ।" 

 " मनिािो "—लाउडडककयालाई पत्र—प्रकाश 
३:१४-२१"तिमी गचसो वा िािो भएको म 



 
 

चाहन्छु।" (प्रकाश ३:१५) के यो अचम्मको होइन 
र? येशु मन पराउनुहुन्छ गचसो िेखख मनिािो। 
यसको लागग उहाँको कारण के हो? "अधडहृियका 
इसाईहरू नाक्स्िकहरु भन्िा खराब छन;् ककनकक 
तिनीहरूको भ्रामक शब्िहरू र गैर-प्रतिबद्ध 
क्स्थतिले धेरैलाई बहकाउँछ। नाक्स्िकले आफ्नो 
रंग िेखाउँछ। मनिािो इसाईले िवुै पक्षलाई 
धोका हिन्छ। ऊ न ि राम्रो संसाररक न ि राम्रो 
इसाई नै हुन्छ । कक शैिानले उसलाई अरू 
कसैले गनड नसतने काम गनड प्रयोग गछड।” ३७ 

 "छैन "नयााँ जन्म" वा यो अवस्र्ामा रहेन - 
यूहन्ना ३: १-२१ “नयाँ जन्म संसारको यो युगमा 
िलुडभ अनुभव हो। यही कारणले गिाड 
मण्डलीहरूमा धेरै अन्योलहरू छन।् ख्रीष्टको नाम 
ग्रहण गने धेरै, धेरै अशुद्ध र अपववत्र छन।् 
तिनीहरूले बक्तिस्मा सलएका छन,् िर तिनीहरू 
क्जउँिै गाडडए। स्वयम ् मरेका छैनन,् र त्यसैले 



 
 

तिनीहरू ख्रीष्टमा जीवनको नयाँपनमा उठेका 
छैनन।्"३८ 

 "परमेश्वरको एक रूप -" भक्तिको एक रूप 
भएको िर यसको शक्तिलाई अस्वीकार गिै।"(२ 
तिमोथी ३:५) अथडर जी. िातनयलस यसबारे 
तनम्न भन्छन:् “... िर औपचाररकिा अत्यन्ि ै
भ्रामक र ववनाशकारी कुरा हो। यो लुकेको, 
अप्रत्यासशि चट्टान हो, जसलाई चचडले 
शिाब्िीयौंिेखख धेरै पटक भत्काउने धम्की हिएको 
छ। पावलले हामीलाई चिेाउनी हिए कक यो 
'परमेश्वरको रूप' (२ तिमोथी ३:५) परमेश्वरको 
शक्ति बबना [पववत्र आत्माले भररएको बबना] 
अक्न्िम हिनको खिराहरू मध्ये एक हुनेछ। 
आफैलाई धोका हिने मनोवरवत्त र हामीलाई यो 
सहजिामा नपनड सल्लाह हिन्छ, ।"३९ 

 

र त्यहाँ पतन छनए्लेन ह्वाइटको लेखमा चककि पाने कथनहरू: 

 धेरै, धेरै थोरै 



 
 

 "मेरो सपनामा एक पहरेिार एउटा महत्त्वपूणड 
भवनको िोकामा उसभए, र प्रवेशको लागग आउन े
प्रत्येकलाई सोधे, 'के तिमीहरूले पववत्र आत्मा 
पाएका छौ?' उनको हािमा मापन-रेखा गथयो, र 
केवल धेरै, धेरै थोरै भवनमा भनाड भएका गथए। 
४० 

 िीस मध्ये एक जना पतन ियार छैनन ्

"यो एउटा गम्भीर कथन हो जुन म चचडलाई हिन्छु, 
कक चचडका पुस्िकहरूमा नाम ििाड भएका बीस 
मध्ये एक जना पतन आफ्नो पर् वीको इतिहास बन्ि 
गनड ियार छैनन,् र साँच्च ै भगवान बबना र 
साधारण पापी जस्िै संसारमा आशा बबना हुनछे। 
"४१ 

 हामी ककन यति तनरामा छौं? 

 "ख्रीष्टका ससपाहीहरू ककन यति तनरामा र 
उिासीन छन?् ककनभन े तिनीहरूको ख्रीष्टसँग धेरै 
कम वास्िववक सम्बन्ध छ; ककनभने तिनीहरू 
उहाँको आत्माको अत्यन्िै ववपन्न छन।्” ४२ 



 
 

 ठूलो खिरा 
"म यहाँ जीवनको छोटोपनिा र अतनक्श्चििामा 
बस्ने छैन; िर त्यहाँ भयानक खिरा छ - एक 
खिरा पयाडति रूपमा बुखझएको छैन - परमेश्वरको 
पववत्र आत्माको ववनम्र आवाजलाई अपडण गनड 
हिलाइमा, पापमा बाँच्न छनौट गिाड; यसका लागग यो 
हिलाइ वास्िववक हो।"४३ पापको जडमा के छ? 

"ककनभने तिनीहरूले मलाई ववश्वास गिैनन।्" 
(यूहन्ना १६:९) हामीले साँच्च ैयेशूमा ववश्वास गने र 
ववश्वास गने संकेि हो कक हामी आफैलाई पूणड 
रूपमा उहाँमा समपडण गछौं। यो हाम्रो पूणड 
आत्मसमपडण संग सम्बक्न्धि छ; हाम्रो इच्छा सब ै
कुरा उहाँलाई पछ्याउने। 

 

      म फेरर भन्न चाहन्छु: मैले यो धेरै गम्भीर 
अनुच्छेि थतने मौका सलएँ ककनभने यो अहहले र 
अनन्िकालमा हाम्रो व्यक्तिगि खशुीसँग सम्बक्न्धि छ। 
हामीले अरूलाई कसरी प्रभाव पाछौं भन्ने कुरामा पतन यो 



 
 

अत्यन्ि महत्त्वपूणड कारक हो ववशषे गरी हाम्रो वववाह, 

पररवार, समुिाय र चचडहरूमा। 

 

 

 
38 Ellen G. White, MS 148, 1897, quoted in the Seventh Day Adventist Bible 

Commentary, vol. 6, p. 1075, Many buried alive 
39 A. G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 20 
40 Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1 (1958), p. 109.2 
41 Ellen G. White, Christian Service (1925), p. 41.1 

42 Ellen G. White, The Great Controversy (1911), p. 507.3 

 

प्रश्नहरू र र्प प्रश्नहरू 

महत्त्वपूणड प्रश्न यो हो: के िपाई पववत्र आत्माले भररनु 
भएको छ कक छैन? कहहले हो पववत्र आत्माले भररएको 
व्यक्ति? आवश्यक पूवडसिडहरू के हुन?् पववत्र आत्माको 
साथ जीवनको सकारात्मक पररणामहरू के हुन?् के हुन्छ 
जब िपाई गल्िीले सोच्नुहुन्छ कक िपाई पववत्र आत्माले 
भररनु भएको छ? 

सृंकेिहरूको लागग आभारी हुनुहोस ्
प्रभुलाई धन्यवाि हिनुहोस ् कक हामी पुनरुत्थानको 
ववषयमा आफूलाई बिी समवपडि गिैछौं।मलाई लाग्छ कक 
हाम्रो महान ् र अद्भुि परमेश्वरसँग विडमानको लागग 



 
 

महत्त्वपूणड कारणहरू छन ् हामीलाई पुनरुत्थानको लागग 
पववत्र आत्माद्वारा प्रेरणा हिँिै। के यी कारणहरू हुन 
सतछन?् 

 "उहाँले हाम्रो कमीलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ र 
हामीलाई हाम्रो लाउडडककया राज्य जस्िैबाट बाहहर 
तनकाल्न चाहनुहुन्छ। 

 उहाँले हामीलाई येशूको चाँड ैिोस्रो आगमन र उहाँ 
आउनुभन्िा ठीक अतघको ववशषे समयको लागग 
ियार पानड चाहनुहुन्छ। 

 "परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गने र येश ूख्रीष्टको 
गवाही हिनेहरू" (प्रकाश १२:१७ NKJV) र "येशूको 
ववश्वास" गनेहरूद्वारा (प्रकाश १२:१७ NKJV)। 
उहाँ संसारमा महान ् समापन पुनरुत्थान (प्रकाश 
१८:१,२) ल्याउन चाहनुहुन्छ। 

 

     हामी पतन परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन्छौं कक 
प्रत्येक संसाररक इसाई चाँड ैआक्त्मक ईसाई बन्न सतछ 
र पववत्र आत्मामा बस्ने हरेकले ख्रीष्टको पूणडिामा बढ्न 



 
 

सतछ। यो अब हाम्रो अको काम हो, िर अब, यहाँ यो 
अध्याय समाति गनड अको अनुभव छ: 

 

43 Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1 (1958), p. 109.2 

 

नयााँ प्रेरणा र भभत्री आनन्र्द 

“मण्डली की एक बहहनीले मलाई व्यक्तिगि 
पुनरुत्थानका लागग चरणहरु नामक पुक्स्िका हिनुभयो। 
पुक्स्िकाको सामग्री िेखेर म छतक परें। म लामो समय 
िेखख यस्िो केहह खोज्िै गथए र अन्ििः यो फेला पारे। 
त्यसपतछ मैले मेरो आक्त्मक जीवनलाई व्यवक्स्थि गनड 
थालेँ र त्यसपतछ मात्र मैले केही गनुडपछड भन्ने महसुस 
गरें: मैले आफूलाई पूणड रूपमा येशूमा समपडण गरें। 
त्यसबेलािेखख प्रभुले मलाई चाँड ै ब्यूँझाउनुभयो र मलाई 
मेरो व्यक्तिगि भक्तिको लागग समय हिनुभयो। हरेक 
हिन मैले ४० हिन पुस्िकको एउटा अध्याय अध्ययन 
गरें। येशूसँगको मेरो सम्बन्ध अझ बिेको मैले स्पष्ट 
रूपमा याि गरें। यो झन ्गहहरो र घतनष्ट भयो। पववत्र 



 
 

आत्माले ममा काम गरररहनुभएको गथयो। ४० हिन 

पुस्िक पतछ, मैले ४० हिन मध्ये िईु पुस्िक अध्ययन 
गरें। त्यसबेलािेखख मैले यी प्रत्येक पुस्िक चार पटक 
अध्ययन गरेको छु। म केहह गनड सक्तिन िर हिनहँु 
परमेश्वरसँग संगति माग्िछु। पररणामहरू अद्भुि छन,् 

ककनभने ध्यान नहिइएको मेरो नयाँ प्रेरणा र सभत्री 
आनन्ि रहन सतिैन। यस अवगधमा मैले परमेश्वरसँग 
धेरै अनुभवहरू गने सअुवसर पाएको छु। मैले आफ्नो 
अनुभव बाँ्ने अवसरहरू पतन खोजेँ। येशूसँगको घतनष्ठ 
सम्बन्धले धेरै कुराहरू महत्वहीन बनाउँछ र अनावश्यक 
हेरचाहहरू हल हुन्छन।् म आशा गछुड र प्राथडना गछुड कक 
धेरै मातनसहरूले यो अनुभव पाउनेछन ् जुन मैले पाएको 
छु। H. S. 

आकर्नक शब्र्दहरू 

पववत्र आत्मा: सिै वरर्दानहरू मध्ये उच्चिम 

उहाँ [येशू] प्रशस्ि सहयोगको कारण आनक्न्िि हुनुभयो 

 



 
 

उहाँको चचडको लागग उहाँले प्रिान गनुडभएको गथयो। पववत्र 
आत्मा सबै वरिानहरू मध्ये सबैभन्िा उच्च गथयो जुन 
उहाँले आफ्ना मातनसहरूको उत्थानको लागग उहाँका 
वपिाबाट माग्न सतनुहुन््यो। एलेन जी ह्वाइट, डडजायर 
अफ एजेज, पर. ६७१.२ 

 

 

शृंका गनेहरूसाँग पतन कुनै िकन  छैन 

मैले केही हतिा अतघ क्स्वडनेी भाषामा व्यक्तिगि 
पुनरुत्थानका लागग चरणहरू प्राति गरें र मलाई यो 
मनपछड ! म िेस्रो पटक पढ्िै छु। मलाई थाहा छ, 

तनस्सन्िेह, यो पुस्िक साँच्चकै पववत्र आत्माको नेिरत्वमा 
गथयो। १९६० िेखख, स्वीडने मा यस्िो पुस्िक हराइरहेको 
छ। त्यतिबेला अराजोला नामका कफतनस पास्टरले केही 
लेखे समान, िर त्यो स्पष्ट गथएन।यो पुस्िकले यसलाई 
धेरै स्पष्ट र ववश्वस्ि बनाउँछ कक एक 'शंखाल'ु को पतन 
कुनै िकड  छैन। T.J EE100319 स्वीडनेबाट, #93 

 

 

 

 



 
 

मेरो जीवन पूरै पररविनन भएको छ 

मेरी श्ीमिी र मैले िपाईको ई-पुस्िक व्यक्तिगि 
पुनरुत्थानका लागग चरणहरू अध्ययन गरेका छौं। कस्िो 
ईश्वरीय प्रकाश र प्रेरणा! हामीलाई मागडिशडन, आशीवाडि र 
प्रेरणा हिइएको छ। मेरो जीवन पूरै पररविडन भएको छ। 
धन्यवाि। हामी हाम्रो पररवार चाहन्छौं र हाम्रो समुिाय 
यहाँ िक्षक्षण अकफ्रकामा छावपएका प्रतिसलवपहरू प्राति 
गनड। तिनीहरूमध्ये धेरैसँग इन्टरनेट र ई-पुस्िकहरूमा 
पहँुच छैन। हामीले यसको बारेमा कसरी जानुपछड? िक्षक्षण 

अकफ्रकाबाट EE200619 LB, #87 

 

 

पररविननको िारेमा उत्साह 

व्यक्तिगि पनुरुत्थानका लागग चरणहरू यो पुक्स्िका 
माफड ि म मेरो जीवनमा भएका र भइरहेका 
पररविडनहरूबाट उत्साहहि छु। पववत्र आत्माले मेरो 
जीवनमा गरररहनुभएको धेरै ठूलो कामको लागग म धेरै 
कर िज्ञ छु। साक्षी हिने धेरै िररकाहरू छन ् पववत्र 
आत्माद्वारा खोसलएको छ। पुरानो बानी धेरै कम 
आकषडक छ। — मैले मेरो लागग पववत्र आत्मामा 



 
 

्वाइटको प्रवचनमा आधाररि आधारभूि सन्िेशहरू 
प्रयोग गरेको छु प्रस्िुतिहरू र पववत्र आत्माको कामद्वारा 
जीवन पररविडन भएको िेख्िैछु जसरी मातनसहरूले 
आफ्नो जीवन येशूलाई पुनः अपडण गछडन।् [३ पववत्र 
आत्माको पूति डमा ्वाइट नेल्सनको उपिेश www.steps-

to-personal-revival.info] प्रभुमा एक पररविडन भाइ। C.H. 

संयुति राज्य अमेररका बाट EE300119, #85 

 

“यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन् छ र  
पालन गछड, म एक जना बुद्गधमान ्मातनससँग  

त् यसको िुलना गछुड,जसले आफ् नो घर चट्टानमा बनायो 
मत्ती ७:२४ 

 

 

 

 

 

 

http://www.steps-to-personal-revival.info/
http://www.steps-to-personal-revival.info/


 
 

हाम्रो समस्याको केन्र के हो? | हिन ४ 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागडिशडक 

 

१. संसाररक ईसाई धमडको मुख्य समस्या के हो? 

 

 

 

 

२. हामीले हाम्रो शक्ति भन्िा बाहहरको कुरा गनड कोससस      

  गिाड के हुन सतछ? 

 

 

 

 

३. के कारकहरूले संसाररक ईसाई धमडलाई तनम्त्याउन  

  सतछ? 

 

 



 
 

 

४. ककन पववत्र आत्माको लागग प्राथडना गने, जब मैले      

   उहाँलाई पहहले नै मेरो बक्तिस्मामा पाएको छु? 

 

 

 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 
 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 
१. परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई उहाँको पववत्र आत्माले 
भररहिनुहुन्छ। 
२. उहाँसँग हाम्रो हहँडाइमा परमेश्वरको प्रशस्ि आसशष्को 
लागग। 
३. पववत्र आत्माबाट तनरन्िर मागडिशडनको लागग। 



 
 

अध्याय ३ 

 

हाम्रा समस्याहरू 
समाधानयोग्य छन ्

 

हाम्रा समस्याहरूमा परमेश्वरको समाधान के हो? 
हामी कसरी खुसी र बसलयो ईसाईहरू 

हुनलाई बढ्न सतछौं? 

 

 

 

 

 

 

हाम्रो केन्रीय समस्याको लागग यो िईु-भाग ईश्वरीय 
समाधान एकै समयमा एक खसुी ईसाई जीवनको बाटो 
हो। ककन? येशूले यी शब्िहरूमा हटतपणी गनुडभयो: "मैले 

हिन ५ 

येशूले भन्नुभयो " :मसँग जोडड रहो, र म तिमीहरूसँग 
जोडडनेछु। ) ":१५यूहन्ना ४ NIRV) "ख्रीष्टमा रहनु 
भनेको तनरन्िर उहाँको आत्मा प्राति गनुड हो। उहाँको 
सेवामा अशुरक्षक्षि आत्मासमपडणको जीवन।"४४ 



 
 

तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको छु, िाकक मेरो आनन्ि 
तिमीहरूमा रहोस,् र त्यो तिम्रो आनन्ि पूणड हुन सतछ।" 
(यूहन्ना १५:११ NKJV) यी िईु चरणहरू माफड ि (तनरन्िर 
पववत्र आत्मा प्राति गिै र उहाँको सेवामा पूणड समपडण) 
ख्रीष्ट हामीमा बस्नुहुन्छ र यो पूणड आनन्िको बाटो हो। 
कलस्सी १:२७ ले महहमाको धनको बारेमा बोल्छ: ख्रीष्ट 
तिमीहरूमा हुनुहुन्छ। के यो उल्लेखनीय छैन कक येशूले 
सक्म्मसलि गनुडभयो यूहन्ना १४ मा पववत्र आत्माको 
प्रतिज्ञाको बीचमा िाखको बोटको यो र्दष्टान्ि र यूहन्ना 
१६ मा पववत्र आत्माको काम? 

       महत्त्वपूणन बिन्र्द ुयो हो फक हामी (तनयमको रूपमा) 
हामीसाँग भएका र भएका सिै कुराहरू सहहि आफूलाई 
परमेश्वरमा समपनण गछौं र हामी पतन रै्दतनक रूपमा 
पववत्र आत्माको खनाइलाई ववश्वासद्वारा माग्छौं र प्राति 
गछौं। 

 

४४ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। ६७६.२ 

 



 
 

हामी हर्दनहुाँ येशलूाई आत्मसमपनण 

गनन फकन आवश्यक छ? 

येशूले लुका ९:२३ मा भन्नुभयो: "यहि कोही मेरो पतछ 
आउन चाहन्छ भने, उसले आफैलाई इन्कार गरोस,् र 
हर्दनहुाँ आफ्नो कु्रस उठाओस,् र मेरो पतछ लागोस।्" 
    येशूले भन्नुभयो कक चलेा बन्नु िैतनकी कुरा हो। 
आफूलाई इन्कार गनुड भनेको येशूलाई मेरो जीवनमा 
तनयन्त्रण हिनु हो। कु्रस बोतनुको मिलब यो होइन कक 
हामीलाई हरेक हिन कहठनाइहरू हुनेछन।् यहाँ यसको 
अथड छ: हिनहँु हाम्रो अहंकारलाई अस्वीकार गनड र 
खशुीसाथ र स्वेच्छाले येशूलाई समपडण गनड - जसरी 
पावलले आफ्नो बारेमा भने: "म हिनहँु मछुड ।" जब येशूको 
हिनमा कसैले कु्रस बोकेको गथयो, िब उसलाई मरत्युिण्ड 
हिइएको गथयो र मरत्युिण्डको ठाउँमा गइरहेको गथयो। 
त्यसोभए यसले कहठनाइहरू स्वीकार गनड पतन आवश्यक 
छ, जो येशूलाई पछ्याउनबाट उत्पन्न हुन्छ। 
     हामीले हाम्रो भौतिक जीवन जन्ममै पाएका गथयौं। 
हाम्रो जीवन, शक्ति र स्वास््य कायम राख्नको लागग 



 
 

हामी सामान्यिया हरेक हिन खान्छौं। हामीले हाम्रो 
आध्याक्त्मक जीवन प्राति गयौं जब हामी नयाँ जन्मेका 
गथयौं। हाम्रो आक्त्मक जीवनलाई बसलयो र स्वस्थ राख्नको 
लागग िैतनक रूपमा सभत्री व्यक्तिको हेरचाह गनड 
आवश्यक छ। यहि यो हाम्रो भौतिक जीवन र 
आध्याक्त्मक जीवनमा हँुिैन भने, हामी कमजोर, बबरामी 
वा मने पतन हुनेछौं। हामी न ि आरक्षक्षि भोजनको 
रूपमा अगाडडको खाना खान सतछौं न ि पववत्र 
आत्माको भण्डार गनड सतछौं। 
     प्रेररिहरूका कायडहरू भन्ने पुस्िकमा यसबारे 
बहुमूल्य सल्लाह छ: "जसरी प्राकर तिक रूपमा, त्यसैले 
आक्त्मक संसारमा पतन। प्राकर तिक जीवन इश्वरीय 
शक्तिद्वारा पलपल सुरक्षक्षि छ; िैपतन यो प्रत्यक्ष 
चमत्कारद्वारा हटकेको छैन, िर हाम्रो पहँुच सभत्र 
राखखएको आशीषहरुको उपयोग माफड ि। िसथड आक्त्मक 
जीवनको प्रयोगले नै तनवाडह हुन्छ यसको मिलब इश्वरीय 
शुरक्षाले आपूति ड गरेको हो।"४५ 



 
 

ि डडजायर अफ एजेज नामक पुस्िकको यो हटतपणीले 
मलाई साँच्च ैप्रभाववि बनायो: “हामीले हिनहँु ख्रीष्टलाई 
पछ्याउनुपछड। परमश्वरले भोसलको लागग सहयोग 
गनुडहुन्न।"४६ 
    एलेन ह्वाइटले भतनन:् "येशूलाई पछ्याउन सुरुमा 
पूणड हृियले रूपान्िरण चाहहन्छ, र हरेक हिन यो 
रूपान्िरण िोहोयाडनु पछड ।"४७ "यद्यवप पूणड रूपान्िरणमा 
हाम्रो असभषेक भएको हुन सतछ, िैतनक नववकरण 
नभएसम्म यसले हामीलाई केही फाइिा गिैन ..."४८ 

“बबहानै परमेश्वरमा आफूलाई अपडण गनुडहोस;् यसलाई 
आफ्नो पहहलो काम बनाउनुहोस।् िपाईंको प्राथडना होस,् 

"हे प्रभ,ु मलाई पूणड रूपमा िपाईंको रूपमा सलनुहोस।् म 
सबै योजनाहरू िपाईंको खटु्टामा राख्छु। आज मलाई 
िपाईको सेवामा प्रयोग गनुडहोस।् मसँग रहोस,् र मेरा सबै 
कामहरू िपाईंमा नै बनोस।्” यो िैतनक कुरा हो। हरेक 
बबहान त्यस हिनको लागग आफूलाई परमेश्वरमा समपडण 
गनुडहोस।् सब ै आत्मसमपडण गनुडहोस ् उहाँको लागग 
िपाईंको योजनाहरू, पूरा गनड वा उहाँको इश्वरीय शक्तिले 



 
 

संकेि गरे अनुसार त्यागनुहोस।् यसरी, हिन प्रतिहिन, 

िपाईंले आफ्नो जीवन परमेश्वरको हािमा सुक्म्पनु पछड , 
र यसरी िपाईंको जीवन ख्रीष्टको जीवन पतछ झन ् धेरै 
िाल्काइनेछ।"४९ 

 

४५ एलेन जी ह्वाइट, ि एतट्स अफ ि एपोस्टल्स, (१९११), पर। २८४.२ 
४६ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। ३१३.४ 

४७ सम्पािक फ्राक्न्सस डी. तनकोल, एडभेक्न्टस्ट बाइबल कमेन्टरी, खण्ड। १ (ररभ्य ु
एण्ड हेराल्ड, 1976), पर। १११३ ४८ एलेन जी ह्वाइट, ररभ्य ुएण्ड हेराल्ड, जनवरी ६, 

१८८५ 

          

 

मोररस भेन्डनले भने: "यहि िपाईंले िैतनक आवश्यकिा 
पत्ता लगाउनु भएको छैन भने रूपान्िरण, यो िपाइँको 
जीवन मा एक प्रमुख सफलिा हुन सतछ। थट्स फ्रॉम ि 
माउन्ट अफ ब्लेससगं, परष्ठ १०१, यो प्रतिज्ञा गछड : ‘यहि 
तिमीले प्रभुलाई खोज्छौ भने र हरेक हिन रूपान्िररि 
हुनुहोस ् ... िपाईंका सबै गनगनहरू शान्ि हुनेछन,् 

िपाईंका सबै कहठनाइहरू साररनेछन,् अब िपाईंले सामना 
गनुडहुने सबै भ्रसमि समस्याहरू समाधान हुनेछन।्''५० 

 



 
 

        हाम्रो आत्मसमपडणको िैतनक नवीकरण माफड ि 
येशूसँग रहनु त्यति न ैमहत्त्वपूणड छ जति हामी उहाँकहाँ 
जव पहहलो चोहट आएका गथयौं। 
     मोररस भेन्डन थप भन्छन:् "परमेश्वरसँगको स्थायी 
सम्बन्ध तनरन्िर आत्मसमपडण, क्षण-क्षण उहाँमा 
तनभडरिािफड  डोर् याउँछ।” ५१ 

    हामी तनक्श्चि हुन सतछौं कक: जब हामी सचिे 
रूपमा आफूलाई आत्मसमपडण गछौं येशु हरेक बबहान, िब 
हामीले जे गिैछौं त्यही उहाँ हामीले गरेको चाहानु 
हुन्छ,ककनभने उहाँले भन्नुभयो: "मकहाँ आओ ..." (मत्ती 
११:२८ NKJV) र: "... जो  मकहाँ आउँछ कुनै रीतिले म 
त् याग् नेछैनँ। (यूहन्ना ६:३७ NKJV) 

    “परमप्रभु हाम्रो लागग महान ् कामहरू गनड इच्छुक 
हुनुहुन्छ। हामीले संख्या माफड ि क्जि हाससल गने छैनौं, 
िर येशूलाई आत्माको पूणड आत्मसमपडण माफड ि। 
इजरायलका पराक्रमी परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँको 
शक्तिमा हामी अतघ बढ्नुपछड ...” ५२ 



 
 

     जब हामी पूणड रूपमा परमेश्वरले हामी माफड ि 
प्रयोग गनड सतनहुुन्छ भन्ने ठूलो प्रभाव जोन वेस्लीले 
उहाँमा आत्मसमपडणलाई यसरी वणडन गरेका छन:् " 
परमेश्वरले एक मातनससँग धेरै गनड सतनुहुन्छ, जसले 
आफूलाई १००% परमेश्वरलाई समवपडि गरेको छ उसले 
पुरुषहरूको सम्पूणड सेनाको साथ गनड सतछ, जसले 
आफूलाई केवल 99% ईश्वरमा समवपडि गरेको छ। ५३ 
     एलेन ह्वाइटले लेखे: "केवल जो ख्रीष्टसँग सहकमी 
बन्नेछन,् केवल िी मातनसहरू जसले भन्छन,् प्रभु, मसँग 
सबै छ र म सबै िपाईंको हो, स्वीकार गररनेछ। 
परमेश्वरका छोराहरू र छोरीहरू जस्िै।"५४ "आत्मा, शरीर र 
आत्मालाई ईश्वरमा समपडण गने सबैले तनरन्िर रूपमा 
भौतिक र मानससक शक्ति… पववत्र आत्माले हृिय र 
हिमागमा काम गनडको लागग आफ्नो उच्च ऊजाडहरू 
राख्नहुुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले तिनीहरूको क्षमिा 
ववस्िार र गुणा गिडछ, र ईश्वरीय प्रकर तिको प्रत्येक पूणडिा 
आत्माहरूलाई बचाउने काममा उनीहरूको सहयोगमा 



 
 

आउँछ ...र तिनीहरूको मानवीय कमजोरीमा तिनीहरू 
सवडशक्तिमानिाका कायडहरू गनड सक्षम छन।् ” ५५ 
 

 

४९ एलेन जी ह्वाइट, स्टेतस टु क्राइस्ट (१८९२), पर। ७०.१ 

५० मोररस भेन्डन, ९५ गथससस अन राइहटयसनेस बाई फेथ (तयाससकफक पे्रस, १९८७), 
पर। ९६ 
५१ मोररस भेन्डन, ९५ गथससस अन राइहटयसनेस बाई फेथ (तयाससकफक पे्रस, १९८७), 
पर। २३३ 
५२ एलेन जी ह्वाइट, सन्स एण्ड डटसड अफ गॉड, पर। २७९ 
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५४ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। ५२३१। 
 

फकन एक व्यक्तिले हर्दनहुाँ पववत्र आत्माको नयााँ 
िक्तिस्माको लागग माग्न ुपछन? 

पववत्र आत्माले भररपूणड हुनको लागग अनुरोध भनेको 
येशूलाई 'मेरो छेउमा बस्नुहोस'् भन्ने अनुरोध हो। ककनकक 
उहाँ पववत्र आत्माद्वारा ममा वास गनुडहुन्छ। िर हिनहँु 
ककन ? 

    एलेन जी ह्वाइटले ि एतट्स अफ एपोस्टल्समा 
यसो भतनन:् “पववत्र कायडकिाडलाई यो ज्ञानमा अद्भुि 
सान्त्वना छ कक ख्रीष्टले पतन पर् वीमा आफ्नो 
जीवनकालमा आफ्नो वपिालाई िैतनक आवश्यक 



 
 

अनुग्रहको िाजा आपूति डको लागग खोज्नुभयो ...उहाँको 
आफ्नै उिाहरण भनेको आश्वस्ििा हो कक ववश्वासमा 
परमेश्वरलाई र्दििापूवडक बबन्िी गिै-ववश्वास जसले 
सम्पूणड परमेश्वरमा तनभडर गिडछ, र उहाँको काममा 
असुरक्षक्षि असभषेक-पाप ववरुद्धको लडाईमा 
मातनसहरूलाई पववत्र आत्माको सहायिा ल्याउन लाभ 
उठाउनेछ।” ५६ 

     यहि यो येशूको लागग िैतनक आवश्यकिा गथयो 
भने, त्यसपतछ यो हाम्रो लागग कति महत्त्वपूणड छ। २ 
कोररन्थी ४:१६ NKJV मा एउटा महत्त्वपूणड कथन छ: "... 
िर सभत्री मातनस हर्दन प्रतिहर्दन नवीकरण हुाँरै्दछ।" 
         हाम्रो सभत्री मातनसलाई िैतनक हेरचाह चाहहन्छ। 
यो िैतनक नवीकरण कसरी हुन्छ? एकफसी ३:१६,१७,१९ 
NKJV अनुसार यो पववत्र आत्मा माफड ि हुन्छ: "उहाँले 
तिमीहरूलाई उहाँको महहमाको धन अनुसार प्रिान 
गनुडहुनेछ, सभत्री मातनसमा उहाँको आत्माद्वारा बसलयो 
हुन, ववश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृियमा वास गरून।् 



 
 

कक तिमी, प्रेममा जरा गाडडएको र जसमनमा गथयौ ... कक 
तिमी ईश्वरको सम्पूणड पूणडिाले भररपूणड हुन सतछौ।" 
त्यसैले: 

 एक तनयमको रूपमा यो पववत्र आत्माको 
नवीकरणको लागग िैतनक प्राथडना गनड आवश्यक 
छ। 

 फलस्वरूप ख्रीष्ट हामीमा रहनुहुन्छ। 
 उहाँले हामीलाई हाम्रो सभत्री मातनसको लागग 

उहाँको महहमाको धन अनुसार शक्ति हिनुहुन्छ। 
ईश्वरको शक्ति एक अलौककक शक्ति हो, िर 
हामी यसलाई महसुस गनड सतिैनौं। सरक्ष्टकिाडले 
अत्यन्ि न्यून शक्तिहरूसँग काम गनड सतनुहुन्छ 
(जस्िै हाम्रो शरीरमा ववद्युिीय प्रवाहहरू। हामीले 
महसुस गनड सतिैनौं, िर यहि तिनीहरू त्यहा ँ
छैनन ्भने, हामी मरेका छौं) 

 यसरी परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृियमा राखखएको 
छ। 

 र यो "परमेश्वरको सम्पूणड पूणडिा संग" जीवनको 
बाटो हो। (हेनुडहोस ्यूहन्ना १०:१०; कल. २:१०) 

 



 
 

 

 
 

५५ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। ८२७.३ 

56 एलेन जी ह्वाइट, पे्रररिहरूको कायडहरु (1911), परष्ठ। ५६.१ 

     अको महत्त्वपूणड पाठ एकफसी ५:१८ NKJV मा 
पाइन्छ: "... आत्माले भररऔ।ं" ध्यान हिनुहोस ् कक यो 
केवल सल्लाह भन्िा बिी हो। हाम्रा परमेश्वरले हामी 
पववत्र आत्मासँग बाँच्न चाहन्छु भन्ने आशा गनुडहुन्छ। 
ग्रीक ववज्ञहरू भन्छन ् कक यो पाठ अझ स्पष्ट रूपमा 
भन्छ-र म जोहानेस मेजरलाई उद्धरि गिैछु: "आफूलाई 
तनरन्िर र लगािार नयाँ आत्माले भररपूणड हुन 
हिनुहोस।्"५७ 

     हाम्रो पाठ अध्ययन गाइड यसो भन्छ: “पववत्र 
आत्माले बक्तिस्मा सलनु भनेको पूणडिया पववत्र आत्माको 
प्रभावमा हुनु हो - उहाँद्वारा पूणड रूपमा 'भररनको लागग। 
यो एक पटकको अनुभव होइन, बरु लगािार िोहोयाडइरहन ु
पने कुरा हो, जसरी पावलले एकफसी ५:१८ मा कालको 
साथ गचत्रण गिडछ ग्रीक कक्रया 'भररएको' को।५८ 
        प्रेररि पावलले एकफसी अध्याय ५ मा यो लेखे, 

यद्यवप उनले अध्याय १:१३ मा तनम्न लेखे: "... जसमा 



 
 

पतन, ववश्वास गरेर, प्रतिज्ञाको पववत्र आत्माले तिमीलाई 
छाप लगाइयो।" एकफसीहरू स्पष्ट रूपमा पहहले नै पववत्र 
आत्मा प्राति गथए। िैपतन, तिनीहरूलाई यो हुनको लागग 

आवश्यक गथयो उहाँको आत्माद्वारा" शक्ति संग बसलयो" 
र "आत्माले भररपूणड हुन" र "तिमीहरू तनरन्िर र 
लगािार रूपमा नयाँ आत्माले भररपूणड हुन हिनुहोस"्। 
एकफसी अध्याय ४ पि ३० मा उहाँले हामीलाई शोक वा 
पववत्र आत्माको अपमान नगनड चिेावनी हिन्छ। 
     एलेन ह्वाइटले भतनन:् “आत्माको िैतनक 
बक्तिस्माको लागग प्रत्येक कायडकिाडले आफ्नो बबन्िी 
परमेश्वरलाई अपडण गनुडपछड।"५९ 
     "हामीले ख्रीष्टको धासमडकिा पाउन सकौं भनेर, 
इश्वरीय प्रकर तिको सहभागी हुन, हामीलाई आत्माको 
प्रभावले िैतनक रूपान्िरण गनड आवश्यक छ। हृिय पववत्र 
गनड, सम्पूणड मातनसलाई सम्मातनि गनड, स्वािलाई उच्च 
पानुड पववत्र आत्माको काम हो।"६० 

      प्रभुले उनको माफड ि अको ठाउँमा भन्नुभयो: 
"परमेश्वरको आवाजको रूपमा पववत्र धमडशास्त्रबाट 



 
 

प्रभाववि भएकाहरू, र यसका सशक्षाहरू पछ्याउने इच्छा, 
रै्दतनक ससकाइ हुनुपिडछ, रै्दतनक आक्त्मक उत्साह र शक्ति 
प्राति गिै, जुन प्रत्येक साँचो ववश्वासीलाई पववत्र 
आत्माको वरिानमा प्रिान गररएको छ।"६१ 
      साथ ै उनले भतनन:् “हामीले हिनहँु ख्रीष्टलाई 
पछ्याउनु पिडछ। परमेश्वरले भोसलको लागग सहयोग 
प्रिान गनुडहुन्न।"६२ 

    र अको ठाउँमा: “हाम्रो प्रगतिको लागग हरेक क्षण 
ईश्वरीय तनकायसँगको सम्बन्ध आवश्यक छ। हामीसँग 
परमेश्वरको आत्माको एक नाप हुन सतछ, िर प्राथडना र 
ववश्वासद्वारा हामी तनरन्िर आत्माको र्प खोजीमा 
छौं।"६३ 
     मैले यो अचम्मको उद्धरण पतन फेला पारे: 
"िपाईंलाई प्रेमको रै्दतनक िक्तिस्मा चाहहन्छ जुन 
प्रेररिहरूको समयमा उनीहरू सबैलाई एक सहमतिमा 
बनाइएको गथयो।"६४ 

     रोमी ५:५ ले हामीलाई िेखाउँछ कक परमेश्वरको प्रेम 
पववत्र आत्माद्वारा हाम्रो हृियमा खन्याइन्छ। हामीले 



 
 

एकफसी ३:१७ मा पतन यस्िै कुरा पाउँछौं। पववत्र 
आत्माको साथ िैतनक बक्तिस्मा (पववत्र आत्माले 
भररएको) ले एकै समयमा प्रेमको साथ िैतनक बक्तिस्मा 
(परमेश्वरको अगापे प्रेमले भररएको) हुन्छ। थप रूपमा, 
यसले गलािी ५:१६ र रोमी ८:२ मा भन्छ, कक पररणाम 
स्वरूप, पापको शक्ति भक्त्कएको छ। (परष्ठ १०९ खण्डमा 
थप, "के एक व्यक्ति आक्त्मक रहन सतछ?") 

 

व्यक्तिगि आराधनाको महत्त्व 

 

यहि म हिनहँु येशुलाई आत्मसमपडण गछुड र पववत्र 
आत्माले भररपूणड हुन अनुरोध गछुड भने व्यक्तिगि 
आराधनाको के महत्व छ? िैतनक उपासना र सब्बथको 
पालन आक्त्मक जीवनको आधार हो। 
     हामीले पहहले नै बाइबल पिहरू र ववसभन्न 
उद्धरणहरू पिेका छौं जसले हामीलाई िेखाउँछ कक सभत्री 
व्यक्ति हिन प्रतिहिन नवीकरण हुन्छ। यसले हाम्रो 



 
 

रै्दतनक व्यक्त िगि उपासनाको ठूलो महत्त्वमा स्पष्ट 
प्रकाश पाछन। 
     बासस्थानमा आराधना सेवाको सम्पूणड जग बबहान 
र साँझको होमबसल गथयो। शाबथमा एक अतिररति 
शाबथ होमबसल गथयो (गन्िी २८:४,१०)। होमबसलको के 
महत्त्व गथयो? 

 
६१ एलेन जी ह्वाइट, ि साइन्स अफ ि टाइम्स, माचड ८, १९१०, par। १ 
६२ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। ३१३.४ 
६३ एलेन जी ह्वाइट, ि ररभ्य ुएण्ड हेराल्ड, माचड २, १८९७, पार। ५ 

६४ एलेन जी. ह्वाइट, टेक्स्टमोनीज टु ि चचड  (१९०४), खण्ड। ८, पर। १९१ 

 

    “होमबसल प्रभुमा पापीको पूणड समपडणको 
प्रतितनगधत्व गिडछ। यहाँ मान्छेले आफ्नो लागग केही 
राखेन, िर सबै कुरा परमेश्वरको गथयो। "६५ 
    "बबहान र साँझको बसलिानको लागग िोककएको 
समयलाई पववत्र मातनन््यो, र तिनीहरू यहूिी राष्रभरर 
उपासनाको लागग तनधाडररि समयको रूपमा मनाइयो। यस 
प्रथामा ईसाईहरूसँग बबहान र साँझको प्राथडनाको उिाहरण 
छ। परमेश्वरले उपासनाको भावना बबना, केवल एक गोल 



 
 

समारोहको तनन्िा गिाड, उहाँलाई प्रेम गनेहरूलाई धेरै 
खशुीको साथ हेनुडहुन्छ, बबहान र साँझ तनहुररएर पापहरूको 
लागग क्षमा माग्नुहुन्छ। र आवश्यक आसशषहरूको लागग 
तिनीहरूको अनुरोधहरू प्रस्िुि गनड।६६ 
     के िपाईंले याि गनुडभयो कक िैतनक उपासना 
शबाथसँग एक रूपमा जोडडएको छ हाम्रो आध्याक्त्मक 
जीवनको आधारको रुपमा? साथै, के यो स्पष्ट छ कक 
येशु ख्रीष्टमा िैतनक आत्मसमपडणको साथ यो हुनुपछड , 
जसलाई पववत्र आत्मा माफड ि आमक्न्त्रि गररएको छ 
हामीमा बस्न? 

      के िपाईंले सबैभन्िा महत्त्वपूणड आक्त्मक 
ससद्धान्िलाई आफ्नो बनाउनुभएको छ: हरेक हिन हरेक 
कुरामा परमेश्वरलाई प्राथसमकिा हिने? येशूले पहाडको 
उपिेशमा भन्नुभयो: "िर पहहले परमेश्वरको राज्य र 
उहाँको धासमडकिा खोजीगर, र यी सबै चीजहरू 
तिमीहरूलाई थवपनेछन।्" (मत्ती ६:३३ NKJV) 

    जब िपाईंसँग आफ्नो हृियमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यहह 
परमेश्वरको राज्य हो। येशूले परमेश्वरको राज्यलाई 



 
 

गचत्रण गनुडहुन्छ (मकुड स १०:१५; लूका १७:२०-२१)। यही 
कारणले हामी िैतनक आत्मसमपडण गनड र हाम्रो 
आराधनाको समयमा पववत्र आत्माको लागग िैतनक माग्न 
आवश्यक छ। तनणाडयक क्षण िब हुनेछ जब हामी 
परमेश्वरको अगाडड खडा हुन्छौं: के हामीले ख्रीष्टसँग 
व्यक्तिगि उद्धार गने सम्बन्ध राख्यौं र के हामी उहाँमा 
रह्यौं? (हेनुडहोस ् यूहन्ना १५:१-१७) िपाईं थपको लागग 
लालसा नगनुडहोस ् िपाईंको ववश्वासमा ठूलो पूति डको 
लागग? 

     जसले परमेश्वरसँग थोरै वा शान्ि समय बबिाउँछ 
वा केवल एक अपयाडति उपासनाको समय छ सम्भविः 
हतिामा एक वा िईु पटक तिनीहरूको आराधनाले बसलयो 
बनाउँछ। यो हतिाको एक पटक वा िईु पटक मात्र 
खाएको जस्िै हो। आफैलाई हतिामा एक पटक केवल 
पोषण गनड चाहनु हास्यस्पि हुनेछैन? के यसको अथड 
आराधना बबनाको इसाई संसाररक हुन्छ भन्ने होइन र? 

     यसको मिलब यो पतन हो कक यहि ऊ यस 
अवस्थामा रह्यो भने उसले मुक्ति पाउँिैन। जब हामी 
संसाररक ख्रीक्ष्टयान हौं, उपासना केवल एक िातयत्व हुन 



 
 

सतछ। जब हामी आक्त्मक छौं भने उपासनाको 
आवश्यकिा र आनन्ि बढ्िै जानेछ। 
 

 
 

 

६५ कफ्रट्ज ररनेकर, लेक्तसकोन जरु बबबेल (वपुरटल,१९६४), एस. १०१७  

६६ एलेन जी ह्वाइट, पहैरयातसड एण्ड प्रोफेट्स (१८९०), पर। ३५३.३, 

“ 
हामीले ख्रीष्टको धासमडकिा पाउन सकौं भनरे, 
ईश्वरीय प्रकर तिको सहभागी हुन हामीलाई 
आत्माको प्रभावले िैतनक रूपान्िरण गनड 

आवश्यक छ 
    ” 

       

       वषौं अतघ मैले क्जम भासको एउटा पुक्स्िका 
पिेको गथएँ: म गुण्डा गथएँ। ऊ एक अपराधी गथयो जो 



 
 

धमड पररविडन भयो। उसले हृियिेखख आफ्ना पापहरू 
स्वीकार गयो - उिाहरणका लागग झुटो कसम खाने, चोरी, 
आहि। उसले अथाह ईश्वरीय हस्िक्षेप अनुभव गयो। 
यसले मलाई प्रभाववि गयो। मैले आफैलाई भनें: म 
लगभग हरेक िररकामा राम्रो गिैछु, िर मसँग त्यस्िो 
अनुभव छैन। त्यसपतछ मैले प्रभुलाई प्राथडना गरें: 
“स्वगडमा हुनुहुने वपिा, म पतन मेरा सबै ज्ञाि पापहरू र 
िपाईंले मलाई िेखाउनुभएका सबै पापहरू स्वीकार गनड 
चाहन्छु। साथै, म प्राथडना गनड र बाइबल पढ्न एक घण्टा 
पहहले उठ्नेछु।त्यसोभए म हेनड चाहन्छु कक िपाईले मेरो 
जीवनमा पतन हस्िक्षेप गनुडहुन्छ कक भनेर। 
     परमेश्वरको प्रशंसा होस!् उहाँले मेरो जीवनमा 
हस्िक्षेप गनुडभयो। त्यसबेलािेखख, ववशषे गरी साब्बथको 
सम्बन्धमा मेरो बबहानको आराधना परमेश्वरसँग मेरो 
जीवनको आधार भएको छ। 
      िैतनक आत्मसमपडण गरेर र पववत्र आत्माले 
िैतनक भररनुको माध्यमबाट हाम्रो जीवन लाभिायक 
रूपमा पररविडन हुनेछ। फलस्वरूप, हाम्रो नयाँ जीवन 



 
 

"ख्रीष्टमा" सुरक्षक्षि हुनेछ र फल फलाउनेछ। यो हाम्रो 
व्यक्तिगि पूजाको समयमा हुन्छ। 

 

 

 

पास्टरहरू के भन्छन?् (भाग १) 
हामीले एउटा काम गरै्दनौं 
हामी सबै प्रकारका राम्रो समाधानहरू खोक्जरहेका छौं, िर 
हामी एउटा कुरा गिैनौं: पववत्र आत्माको अगधकारको 
लागग माग्ने। मण्डली यसको तनष्फलिा, मातनसहरूमा 
यसको कमजोर छाप बारे सचिे छ। उनले पतन आफ्नो 
वास्िववक अगधकार हराइरहेको महसुस गतछडन। यो 
अगधकारको खोजीमा, उनी प्रयास र सबै गनड ियार तछन,् 
िर एउटा कुरा उनले गररनन,् यो पववत्र आत्माको 
अगधकार खोज्नु हो। 
M.L.-J., Telos 385 

 
पहहलो प्रेममा फकन  



 
 

पववत्र आत्माको भरण माफड ि, हाम्रो प्रभु र मुक्तििािा, 
येशू ख्रीष्टको त्यो 'पहहलो प्रेम'मा फककड नुको अनुभव गिै, 

मलाई येशूसँग नक्जकको यात्राको लागग नेिरत्व गररएको 
गथयो। व्यक्तिगि पररविडनहरू म सभत्र हुन थाले जुन 
केवल परमेश्वरको आत्माको बासबाट मुख्य हुन सतछ। 
मेरो सेवकाईमा, मैले एक शक्ति िेख्न थालें जस्िो मैले 
पहहले कहहल्यै िेखेको गथइनँ। D. S. 

 

स्वगनिाट उपहार 

पहहले िपाईलाई र त्यसपतछ सबै पाठकहरूलाई, 
व्यक्तिगि जागरतिको लागग चरणहरूमा िपाईंको सलवप 
साँच्च ैस्वगडबाट एक उपहार हो।  यद्यवप केही धेरै 
व्यावहाररक र गहहरो आक्त्मक पुस्िकहरू भखडरै चचडमा 
आएका छन,् यो पुक्स्िका असाधारण छ। यस्िो संकुगचि 
िर धेरै ववस्िरि िररकामा, पववत्र आत्माले भररने बाटो 
प्रस्िुि गररएको छ।यसलाई पढ्नेहरूले मद्िि गनड 
सतिैनन ्िर आफ्नो आध्याक्त्मक सूची बनाउन र तनणडय 
गनड सतछन।्  H. H. 010512 

 



 
 

मैले महत्त्वपूणन कुरालाई स्पष्ट रूपमा भलएर समय िवानर्द 
गरें 
म िेस्रो पटक स्पेतनशमा व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरू पढ्िैछु। म भखडरै यो बबन्िमुा पुगें कक मैले 
मण्डलीको सिस्यको रूपमा र एडभेक्न्टस्ट पास्टरको 
रूपमा येशूसँगको मेरो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा महत्त्वपूणड 
कुरा सलने कति समय खेरफालेको गथएँ। यो पुस्िक मेरो 
जीवन र सेवकाईको एक ववशषे समयमा आएको गथयो। 
म यति मात्र भन्न सतछु कक म हँु यस्िो सभन्न 
र्दक्ष्टकोण र अनुभवमा मेरो जीवनमा पववत्र आत्माद्वारा 
आसशषको आनन्ि सलइरहेको छु। पुस्िकको थीससस  मेरो 
जीवनमा एक वास्िववकिा बन्यो। E. L., EE 

300319 USA #92 बाट 

 

“तिमीले चाहेको कुरामा सफल हुन सतिैनौ न सेनाको 
शक्तिले न मानव बलले म प्रतिज्ञा गछुड , ‘न ि बलले न 

शक्तिले, िर मेरो आत् माले,’ सवडशक्तिमान ्परमेश् वर 
भन् नुहुन् छ।” (जकररया ४:६) 

  



 
 

 

 

 

 

 

हाम्रा समस्याहरू समाधानयोग्य छन ्- कसरी? | हिन ५ 

 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनक 

१. येशूमा रहनको लागग कस्िा किमहरू महत्त्वपूणड छन?् 

 

 

२. ककन हिनहँु येशूलाई आत्मसमपडण गनुड आवश्यक छ? 

 

 

३. िपाईंले ककन हिनहँु पववत्र आत्माद्वारा भररपूणड हुनको 
लागग प्राथडना गनुडपछड? 

 

 



 
 

४. परमेश्वरसँगको िैतनक उपासना / शान्ि समय ककन 
यति महत्त्वपूणड छ? 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 
१. कक िपाई पववत्र आत्माले भररनु हुनेछ। 
२. कक प्रभुले िपाईंको िैतनक उपासनामा िपाईंको आनन्ि 
बिाउनुहुनेछ। 
३. कक येशूको चररत्र िपाईमा बढ्नेछ। 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

िक्तिस्मा र पववत्र आत्मा िीचको 
सम्िन्ध के हो? 

 

आत्मा र सत्यमा पजूा गनुनहोस ्

मुख्य उद्िेश्य परमेश्वरको आराधना गनुड हो। 
मानविालाई ईश्वरको अक्न्िम सन्िेशमा सरक्ष्टकिाडको 
आराधनासँग सम्बक्न्धि छ यसको ववपरीि जनावरको 
पूजा गिै (प्रकाश १४:६-१२) आराधनाको बाहहरी गचन्ह 
शाबथ हो (श्रक्ष्टकिाडको आराधना गिै)। उपासनाको सभत्री 
मनोवरवत्त यूहन्ना ४:२३-२४ मा िेखाइएको छ: 
 “िर समय आउँिैछ, र अहहले छ, जब सााँचो उपासकहरूले 
आत्मा र सत्यिामा वपिाको आराधना गनेछन;् ककनकक 
वपिाले खोज्िै हुनुहुन्छ जस्िै उहाँको आराधना गनड। 

हर्दन ६ 



 
 

परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँको आराधना गनेहरूले 
आत्मा र सत्यिामा आराधना गनुडपछड।" 
       आत्मामा आराधना गनुन भनेको तनक्श्चि रूपमा 
सचिे भई आराधना गनुड हो िर पववत्र आत्माले भररपूणड 
हुनु पतन हो। सत्यमा आराधना गनुन भनेको पूणड जीवन 
क्जउनु हो येशूलाई आत्मसमपडण गनुडहोस,् जो व्यक्तिमा 
सत्य हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो: “म सत्य हँु।” (यूहन्ना 
१४:६) र यसको अथड येशूको बास माफड ि जीवन बबिाउन ु
हो परमेश्वरको वचन र तनिेशनहरूमा, ककनभने उहाँले 
भन्नुभयो: "िपाईंको वचन सत्य छ।" (यूहन्ना १७:१७) र 
भजन संग्रह ११९:१४२ ले भन्छ: "िपाईंको व्यवस्था सत्य 
हो।" यहि हामीसँग वास्िववक आराधना छैन भने अब, 

त्यसोभए के हामी महत्वपूणड क्षणमा असफल हुन े
खिरामा छैनौं? यो सबै संसाररक ईसाईहरूको लागग ठूलो 
समस्या हुनेछ। मलाई लाग्छ कक हामी सबै परमेश्वरको 
सहयोगमा प्रगति गनड र ज्ञानमा बढ्न चाहन्छौं। यो हुन 
सतछ कक तनम्न गलि ववश्वासको लागी केही अगाडड 
बढ्नमा एक बाधा गथयो। 

 



 
 

िक्तिस्मा र पववत्र आत्मा 
कोही-कोही मातनसहरूले बक्तिस्मा सलएकाले आफू पववत्र 
आत्माले भररएको ठान्छन ्डी. एल. मूडीले यसबारे हटतपणी 
गरे: "धेरैले सोच्छन ् कक तिनीहरू भररएका गथए एक 
पटक जब तिनीहरू सधैंभरर भररन्छन।् र यसरी सबै ठीक 
छ र तिनीहरूले थप केहह गनड आवश्यक छैन। हे मेरो 
साथी, हामी तछहरि भाँडाहरू हौं; यो छ हामी भररपूणड 
हुनको लागग तनरन्िर फोहरामुतन रहनु आवश्यक छ।" ६७ 
 

     जोसेफ एच वागनरले भने: "सबै अवस्थामा, जहाँ 
बक्तिस्मालाई पववत्र आत्माको वरिानको प्रमाणको रूपमा 
हेररन्छ, पश् चात्ताप गने पापीलाई संसाररक सुरक्षामा 
लुकाइएको छ। उसको हृियमा आत्मा होइन बक्तिस्मा 
उसको गचन्ह वा 'गवाही' हुनेछ ..." ६८ 

      बक्तिस्मा पतकै पतन महत्त्वपूणड तनणडय हो; यो 
परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ। यसको ठूलो महत्व छ र 
कायम रहनेछ। िर हामीले पववत्र आत्माले भररएको 
प्रमाणको रूपमा ववगिको घटनालाई फकेर हेनुड हँुिैन। 



 
 

बरु, हामीले अहहले नै थाहा पाउनु पछड र अहहले हामी 
पववत्र आत्माले भररएका छौं भन्ने अनुभव गनुडपछड। 
     केही मातनसहरूले बक्तिस्मा गनुड अतघ पववत्र 
आत्मा प्राति गरे - उिाहरणका लागग कनेसलयस र उनको 
पररवार वा शाऊल। अरूले बक्तिस्मा सलएपतछ पववत्र 
आत्मा प्राति गरे - उिाहरणका लागग सामरीहरू वा 
एकफससका १२ जना मातनसहरू। िर बक्तिस्मा अतघ, 

पतछ वा पतछ एक व्यक्तिले पववत्र आत्मा प्राति गिाड यो 
सबै समान हुन्छ। के महत्त्वपूणड छ कक हामीले कुनै 
समयमा पववत्र आत्मा प्राति गयौं र अहहले हाम्रो हृियमा 
उहाँ हुनुहुन्छ। ववगिमा के भयो यो महत्त्वपूणड होइन, बरु 
चीजहरू अहहले कस्िो छन ्- आज! 
      एकेहाटड मुलरले भने: “जब एक व्यक्तिले उहाँको 
पहलको प्रतिकक्रयामा आफूलाई पूणडिया परमेश्वरमा 
समपडण गिडछ, िब पुनजडन्म र पववत्र आत्माको साथ 
बक्तिस्मा एकै समयमा हुन्छ। यसबाहेक, यो ध्यानमा 
राख्न ु पछड कक एक व्यक्तिमा पववत्र आत्माको बासले 



 
 

पुनजडन्म पछ्याउँछ, िर स्वचासलि रूपमा हुन े प्रकक्रया 
होइन। सम्बन्ध हिनहँु नववकरण गनुडपछड।" ६९ 

     म िपाईंलाई फेरर सम्झाउन चाहन्छु: हामीले हाम्रो 
भौतिक जीवन जन्ममा प्राति गरेका गथयौं। हाम्रो जीवन 
िैतनक खाने, वपउने, व्यायाम, तनरा, आहि द्वारा कायम 
हुन्छ। अन्यथा हामी धेरै लामो बाँच्ने छैनौं। हाम्रो 
आक्त्मक जीवनमा पतन त्यही तनयम लागू हुन्छ। हामीले 
पववत्र आत्माद्वारा नयाँ जीवन पाएका छौं, अथाडि ् जब 
हामीले आफूलाई पूणड रूपमा ख्रीष्टमा समपडण गयौं। हाम्रो 
आध्याक्त्मक जीवन पववत्र आत्मा, प्राथडना, परमेश्वरको 
वचन, इत्याहि माफड ि कायम हुन्छ। एलेन जी ह्वाइटले 
भने: ""प्राकर तिक जीवन इश्वरीय शक्ति द्वारा क्षण-क्षण 
सुरक्षक्षि छ; िैपतन यो प्रत्यक्ष चमत्कार द्वारा हटकेको 
छैन, िर हाम्रो पहँुच सभत्र राखखएको आशीषको उपयोग 
माफड ि। त्यसैले इश्वरीय शक्तिले प्रिान गरेका साधनहरू 
प्रयोग गरेर आक्त्मक जीवन कायम रहन्छ।"७० 



 
 

      हामीमा न ि भौतिक न आक्त्मक जीवन स्विः 
रहन्छ। परमेश्वरले हाम्रो लागग प्रिान गनुडभएको मिलब 
साधनहरू प्रयोग गनड आवश्यक छ। 
       यसको अथड: जब हामी नयाँ जन्म सलन्छौं, पववत्र 
आत्मा हामीलाई रहनको लागग हिइन्छ। िर उहाँको लागग 
रहनको लागग यो िैतनक साधनहरूको प्रयोगमा तनभडर 
गिडछ, जुन परमप्रभुले हामीलाई प्रिान गनुडभएको छ। यहि 
हामीले "माध्यम" प्रयोग गरेनौं भने हामीले कस्िो 
पररणामको आशा गनड सतछौं? 

     यी सबै "साधनहरू" मध्ये पववत्र आत्मा सबैभन्िा 
महत्त्वपूणड हुनुहुन्छ। साथ,ै प्राथडना धेरै महत्त्वपूणड छ, 
उहाँको वचनद्वारा परमेश्वरसँग जोडडएको, आराधना सेवा 
र अन्य चीजहरूमा भाग सलिैं।  

     मलाई लाग्छ कक हामी सहमि हुन सतछौं कक एक 
तनयमको रूपमा सभत्री व्यक्तिको लागग िैतनक हेरचाह 
गनड आवश्यक छ। यहि हामीले त्यसो गरेनौं भने, हामीले 
खेिजनक पररणामहरू भोग्नेछौं। हामी न ि अगाडड खान 
सतछौं न पववत्र आत्मामा भण्डार गनड सतछौं। 



 
 

"परमेश्वरले भोसलको लागग सहयोग गनुडहुन्न।"७१ मलाई 
लाग्छ कक यो व्यावहाररक रूपमा स्पष्ट छ येशूलाई हिनहँु 
आत्मसमपडण गनुड आवश्यक छ र हामीले िैतनक 
जीवनमा पववत्र आत्मालाई आमक्न्त्रि गनुडपछड। 
 

 

 

 

 
 

६८ जोसेफ एच. वाग्गोनर, ईश्वरको आत्मा (ब्याटल क्रीक, समसशगन १ ८७७), परष्ठ। 
३५f, Garrie F. Williams माउद्धरि, Erfüllt vom Heiligen Geist (Lüneburg, २००७), S. ५८ 
६९ Ekkehard Müller, Die Lehre von Gott: Biblischer Befund und Theologische 

Herausforderung, Bogenhofen 2010, S. २२४ 

७०एलेन जी ह्वाइट, ि एतट्स अफ ि एपोस्टल्स (१९११), पर। २८४.२ 

 

यी र्दवुै कुराले एउटै उद्रे्दश्य पूरा गछन - तिनीहरू एउटै 
भसतकाका र्दईु पाटा हुन;् ख्रीष्टसँग घतनष्ठ सम्बन्ध 
भएको। उहाँलाई आत्मसमपडण गरेर म आफैलाई हिन्छु र 
पववत्र आत्माको लागग माग्िै म उहाँलाई मेरो हृियमा 
आमक्न्त्रि गिैछु। अन्य बाइबल पिहरू मध्ये १ यूहन्ना 
३:२४ (हेनुडहोस ्यूहन्ना १४:१७,२३) हामीलाई िेखाउँिछ कक 
येशू पववत्र आत्माद्वारा हामीमा रहनुहुन्छ: "र यसद्वारा 
हामी" जान्िछौं कक उहाँले हामीलाई हिनुभएको 
आत्माद्वारा उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ।” 



 
 

 

पववत्र आत्माको प्रभावहरू 

जब पववत्र आत्मा ममा हुन्छ उहाँले ममा ख्रीष्टले हाससल 
गनुडभएको कुरा पूरा गनुडहुन्छ। रोमी ८:२ ले भन्छ: " 
ककनकक ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले 
मलाई पाप र मरत्युको व्यवस्थाबाट मुति िुल्याएको छ।" 
रोमी ८:४: यस हेिुले कक व् यवस् थाको उगचि आवश् यकिा 
हामीमा पूणड होस,् हामी जो पापमय स् वभावअनुसार 
होइन, िर पववत्र आत् माअनुसार चल् िछौं। हामी 
"आत्माको व्यवस्था"लाई जसरी व्याख्या गनड सतछौं 
पववत्र आत्मा पूणडिया परमेश्वरमा समपडण गररएको 
हृियमा काम गनुडहुन्छ। यो एउटा पववत्र आत्माको जीवन 
हिने शक्तिको कुरा हो। ख्रीष्टले हाससल गनुडभएको कुरा 
पववत्र आत्माले मात्र ममा जीवन ल्याउन सतछ। एलेन 
जी ह्वाइटले यसलाई राम्रोसँग बिाउँछ: "आत्मालाई 
पुनजनन्म गने एजेन्टको रूपमा हर्दइनु पने गर्यो, र यो 
बिना ख्रीष्टको िभलर्दान िेकार हुने गर्यो ...यो आत्मा हो 
जसले प्रभावकारी बनाउँछ संसारको उद्धारकिाडले के 



 
 

गरेको छ। यो आत्माले नै हृिय शुद्ध बनाउँछ। 
आत्माद्वारा ववश्वासी ईश्वरीय प्रकर तिको सहभागी 
बन्छ...परमेश्वरको शक्ति तिनीहरूको माग र स्वागि 
पखखडरहेको छ।” ७२ 

           थोमस ए डसेभस यस प्रकक्रयालाई तनम्नानुसार 
वणडन गछडन:् "यसको अथड हो मातनसहरूका लागग 
ख्रीष्टको कामको प्रभावकाररिा पतन पववत्र आत्मामा 
तनभडर छ। उहाँ बबना येशूले यस पर् वीमा गनुडभएका सबै 
कामहरू - गेथसामनीमा, कु्रसमा, पुनरुत्थान र स्वगडमा 
उहाँको पुजारी सेवा - असफल हुने गथयो। ख्रीष्टको 
कामको नतिजा कुनै ठूलो ववश्व धमड वा नैतिक नेिाको 
भन्िा धेरै उपयोगी हुनेछैन। िर यद्यवप ख्रीष्ट यी भन्िा 
धेरै हुनुहुन््यो, उहाँले आफ्नो उिाहरण र सशक्षाहरूद्वारा 
मानविालाई एतलै बचाउन सतनुभएन। मातनसहरूलाई 
पररविडन गनड तिनीहरूमा काम गनड आवश्यक गथयो। यो 
काम पववत्र आत्माद्वारा गररन्छ, जसलाई मातनसहरूको 
हृियमा यो गनड पठाइएको गथयो, जुन येशूले सम्भव 
िुल्याउनुभएको गथयो।"७३ 



 
 

             िपाईं पववत्र आत्माले भररपूणड हुनुहुन्छ भनी 
हेनडको लागग यो मात्र कारण पयाडति छैन? "जब 
परमेश्वरको आत्माले हृियलाई कब्जा गछड , यसले 
जीवनलाई पररविडन गछड। पापी ववचारहरू हटाइन्छ, खराब 
कामहरू त्यागगन्छन;् प्रेम, नम्रिा र शाक्न्िले क्रोध, ईष्याड र 
कलहको ठाउँ सलन्छ। खशुीले उिासीको ठाउँ सलन्छ, र 
अनुहारले स्वगडको ज्योतिलाई प्रतिबबक्म्बि गिडछ।" ७४ 

        त्यहाँ पववत्र आत्माको साथ जीवनबाट धेरै अन्य 
मूल्यवान पररणामहरू छन ् िर उहाँ बबना ठूलो कमी र 
हातनहरू पतन छन।् पववत्र आत्माको साथ र बबनाको 
जीवन बबचको सभन्निालाई अध्याय ४ मा थप ववस्िारमा 
छलफल गररनेछ। 

 

के म पववत्र आत्माले भररएको छु? 

कर पया आफूलाई पववत्र आत्माले भररएको बारे तनम्न 
प्रश्नहरू सोध्नुहोस:्७५ 

 के मेरो जीवनमा पववत्र आत्माको कुनै उल्लेखनीय 
प्रभावहरू छन?् उिाहरणको लागग, के उहाँले 



 
 

येशूलाई िपाईंको लागग वास्िववक र महान 
बनाउनुभएको छ? (यूहन्ना १५:१६) 

 के मैले पववत्र आत्माको सभत्री आवाज सुन्न र 
बुझ्न थालेको छु? के उहाँले मलाई मेरो जीवनको 
ठूला र साना तनणडयहरूमा नेिरत्व गनड सतनुहुन्छ? 

(रोमी ८:१४) 
 के ममा मेरो सँगी मातनसको लागग नयाँ 

ककससमको प्रेम उत्पन्न भएको छ? 

 

के पववत्र आत्माले मलाई मातनसहरूको लागग 
कोमल करुणा र गहहरो चासो हिनुहुन्छ, जसलाई 
म सामान्यिया मेरो साथीको रूपमा रोक्ज्िन? 

(गलािी ५:२२; याकूब २:८,९) 
 के म बारम्बार अनुभव गछुड कक कसरी पववत्र 

आत्माले मलाई मेरा सँगी मातनसहरूसँग व्यवहार 
गनड मद्िि गनुडहुन्छ? के उहाँले मलाई एक 
व्यक्तिको हृियमा पुग्नको लागग सही शब्िहरू 
हिनुहुन्छ, जसको गचन्िा र हेरववचार छ? 



 
 

 के पववत्र आत्माले मलाई येशूको बारेमा साझा 
गनड र अरूलाई उहाँमा अगुवाइ गनड शक्ति 
हिनुहुन्छ? 

 के म अनुभव गछुड कक उहाँले मलाई मेरो प्राथडना 
जीवनमा कसरी मद्िि गनुडहुन्छ र मलाई मद्िि 
गनुडहुन्छ मेरो हृियको गहहरो भावना परमेश्वरलाई 
व्यति गनड? 

   जब हामी यी प्रश्नहरूको बारेमा सोच्िछौं, हामी 
िेख्छौं कक हामीलाई कस्िो ठूलो आवश्यकिा छ 
पववत्र आत्मामा बढ्नको लागग, उहाँलाई अझ राम्रोसँग 
गचन्न र उहाँलाई थप प्रेम गनड।  

    एक भाइले लेखे: मेरो बुबा र मेरो समलन भयो। 
व्यक्तिगि पुनरुत्थानको लागग चरणहरू पिेपतछ र ४० 
हिन पुस्िकहरू एक र िईु, मैले पववत्र आत्माले भररएको 
अद्भुि अनुभव गरेको गथए। पववत्र आत्माले कसरी काम 
गनुडहुन्छ र मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा काम गनड 
चाहनुहुन्छ भन्ने अनुभव गनड पाउनु यो ववशषे गरी मेरो 
लागग रोमाञ्चक गथयो। 



 
 

 
 

 

 
 

७३ थोमस ए. डेसभस, एल्स क्राइस्ट ससगे्रइच लेबेन (HW-Verlag), S. ४३ / कसरी 
ववजयी कक्रक्स्चयन, R&H।  

७४ एलेन जी ह्वाइट, ि डडजायर अफ एजेज (१८९८), पर। १७३.१ 
७५ तयाथरीन माशडल, डेर हेल्फर (एझाडउसेन, २००२), एस. २४ 

 

 

 

 

 

िाि ुर छोरा बिच मेलभमलाप 

मेरो बुबासँग मेरो सम्बन्ध सधैं केहह जहटल गथयो। मेरो 
कामना र प्राथडनाहरू मेरो बाल्यकाल र युवावस्थामा सधैं 
हुन््यो कक मेरो बुबा संग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ भनेर। िर 
यो क्रमशः खराब हँुिै गयो। अको छ-साि वषड बबत्यो। 
परमेश्वरले मेरो हृियमा ठूलो ररतििा भररहिनुभयो। 
जबकक पववत्र आत्माको लागग अध्ययन र प्राथडना गिाड, 
मेरी श्ीमिी र मैले परमेश्वरसंग धेरै ठूला अनुभवहरू 
गयौं।हामीले हाम्रो पररवार र ववशषे गरी मेरो बुबाको 



 
 

लागग प्राथडना गयौं। यस अवगधमा मैले बुबालाई माया 
गने नयाँ शक्ति पाएँ। म उसलाई माफ गनड सक्षम गथएँ 
कक मेरो बाल्यकाल िेखख हाम्रो सम्बन्धमा सबै कुरा राम्रो 
गथएन। मेरो बुबा र म अहहले साथी हौं। उनी पतन 
अक्त्मक हुन थाले अरू मातनसहरूलाई पतन परमेश्वरको 
बारेमा बिाउन थाले। अहहले, िईु वषडपतछ, मेरो बुबा ससि 
सम्बन्ध अझै धेरै राम्रो छ। म यो अनुभवको लागग 
परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन्छु। मैले धेरै शक्तिहीन र 
अतसर एतलो महसुस गथे। िर जबिेखख मैले पववत्र 
आत्माको लागग िैतनक प्राथडना गनड थालेको छु, मैले नया ँ
र अद्भुि प्रकारको जीवन र परमेश्वरसंग सम्बन्धको 
अनुभव गरररहेको छु। (सम्पािक द्वारा ज्ञाि नाम।) 

 

 

 

 

 

 

प्राथडना  :प्रभु येशू , म िपाईंलाई धन्यवाि हिन्छु कक 
पववत्र आत्मा माफड ि िपाईं ममा रहन चाहनुहुन्छ। 
िपाईलाई धन्यवाि कक हाम्रो ववश्वास र िैतनक 
आत्मसमपडण माफड ि प्रेम सम्बन्ध बढ्िै छ। प्रभ,ु 

मलाई पववत्र आत्मा र उहाँको कामलाई अझ राम्रोसँग 
जान्न मद्िि गनुडहोस।् उहाँ मेरो, मेरो पररवार र मेरो 
चचड र मेरो लागग के गनड चाहनुहुन्छ भनेर जान्न 
चाहन्छु र हामीले हिनहँु माग्िा हामीले पववत्र आत्मा 
प्राति गनड सतछौं भन्ने आश्वासन कसरी पाउन सतछौं 
यसका लागग धन्यवाि। आमेन 

 



 
 

 

 

 

 

एलेन जी ह्वाइटले भतनन:् "येशूलाई ... पववत्र आत्मा 
बबना मापन हिइएको गथयो। त्यसैले यो ख्रीष्टका प्रत्येक 
अनुयायीलाई हिइनेछ जब उहाँको बासस्थानको लागग 
सम्पूणड हृिय समपडण गररन्छ। हाम्रा प्रभ ुस्वयंले आज्ञा 
हिनुभएको छ, "आत्माले भररपूणड होओ" (एकफसी ५:१८), र 
यो आज्ञा यसको पूरा हुने प्रतिज्ञा पतन हो। ख्रीष्टमा 
“सबै पूणडिा वास” होस ्भन्ने वपिाको असल खशुी गथयो। 
र "उहाँमा तिमीहरू पूणड भएका छौ"।७६ हाम्रा स्वगगडय 
वपिा, हामी येशूको नाउँमा माँग्छौं, हामीलाई "परमशे्वरको 
सम्पूणड पूणडिाले" भनुडहोस ्(एकफसी ३:१९)। 

 

एफफसी ५:१८ को लागग परूक- 
“आत्माले भररनहुोस ्



 
 

यो अपील अतनवायड रूपमा गररएको हो भनी हामी एकफ 
५:१८ को अगें्रजी पाठमा पहहले नै िेख्न सतछौं। यसबाहेक, 

हामी िेख्न सतछौं कक यो आिेश सबैलाई तनिेसशि 
गररएको छ।र हामी यो पतन िेख्न सतछौं कक पववत्र 
आत्माको पूणडिा खोज्नु हाम्रो किडव्य हो। िर मलू ग्रीक 
पाठले यसलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। 
       जोहानेस म्यागरले यसबारे हटतपणी गछडन:् "नयाँ 
तनयमका पत्रहरूमा त्यहाँ एउटा मात्र खण्ड छ जसले सीधै 
पववत्र आत्माले भररएको कुरा गछड : 'आत्माले भररनुहोस।्' 
(एकफसी ५:१८) प्रेररिको पुस्िकमा हामीले पाउँछौं कक 
पववत्र आत्मामा समाहहि हुनु एउटा वरिान हो, जुन 
ववशषे पररक्स्थतिहरूमा शक्तिशाली िररकाले कायड गनड 
प्रयोग गररन्छ। यद्यवप, पावलले आज्ञाको रूपमा पववत्र 
आत्माले भररएको बिाउँछन,् जुन जीवनका 
पररक्स्थतिहरूबाट स्विन्त्र छ र येशूका सबै 
अनुयायीहरूमा लागू हुन्छ। उनको छोटो िर महत्त्वपूणड 
आिेशमा चार महत्त्वपूणड पक्षहरू छन:् 



 
 

१. कक्रया 'कफल' (plerein) अतनवायड रूपमा प्रयोग गररन्छ। 
पावलले यहाँ ससफाररस गिैनन ् वा समत्रलैो सल्लाह 
हिँिैनन।्उसले कुनै व्यक्तिले स्वीकार वा अस्वीकार गनड 
सतने सुझाव हिँिैन। उनले एक शक्तिशाली प्रेररिको 
रूपमा आिेश हििंछ। आिेशले सधैं व्यक्तिको इच्छालाई 
अपील गिडछ। यहि एक ईसाई पववत्र आत्माले भररएको 
छ भने, त्यसपतछ यो आफैमा ठूलो हिसम्म तनभडर 
गिडछ। फिक्स्चयनहरू पववत्र आत्माले भररने प्रयास गन े
आज्ञाको अधीनमा छन।् पववत्र आत्माले भररपूणड 
मातनसहरूको रूपमा यो हाम्रो क्जम्मेवारी हो। 
२. यो कक्रया बहुवचन रूप मा प्रयोग गररन्छ। यो आिेश 
चचडको एकल व्यक्तिलाई तनिेसशि गररएको छैन, जससँग 
ववशषे किडव्यहरू छन।् पववत्र आत्माले भररनु केही इष्ट 
मातनसहरूको लागग ववशषेागधकार होइन। बोलावट 
मण्डलीसँग सम्बक्न्धि सबैमा लागू हुन्छ — सधैं र सबै 
ठाउँमा। त्यहाँ कुनै अपवाि छैन। पावलको लागग यो 
सामान्य गथयो कक सबै इसाईहरू पववत्र आत्माले भररन ु
पछड। 



 
 

३. कक्रया तनक्ष्क्रय कालमा छ। यसले यसो भन्िैन: 
‘आफूलाई आत्माले भनुडहोस!्’, बरु ‘आत्माले भररनुहोस!्’ 
कुनै पतन व्यक्तिले आफूलाई पववत्र आत्माले भनड 
सतिैन। यो केवल पववत्र आत्माको काम हो। यहा ँउहाँको 
सावडभौसमकिा छ। िर व्यक्तिले त्यस्िो अवस्र्ा भसजनना 
गनुनपछन फक पववत्र आत्माले उहााँलाई भनन सतनुहुन्छ। 
उहााँको सफिय इच्छा बिना पववत्र आत्मा उसमा काम 
गरै्दन। 
४. ग्रीकमा अतनवायड विडमान कालमा छ। यो अतनवायड 
विडमान कालले एक घटनालाई वणडन गिडछ जुन तनरन्िर 
रूपमा िोहोररन्छ अतनवायड अयोग्य भूिकाल, जसले एक 
पटकको कायडलाई वणडन गिडछ। यस अनुसार, पववत्र 
आत्माले भररनु एक पटकको अनुभव होइन, िर बरु एक 
बारम्बार र प्रगतिशील प्रकक्रया हो। एक फिक्श्चयन भााँिा 
जस्िो होइन जुन एक पटक भररएको छ, िर िरु 
तनरन्िर 'पुन भररएको' हुनुपछन। वातय यसरी व्यति गनड 
सककन्छ: 'आफूलाई लगािार र िारम्िार नयााँ आत्माले 
भररन हर्दनुहोस!्'  



 
 

      पववत्र आत्माले भररएको, जुन हामीलाई 
बक्तिस्मामा हिइएको गथयो [यसलाई पानीमा बक्तिस्मा 
हिइएको गथयो र पूणड आत्मसमपडण भएको गथयो], 
हामीलाई हिइएको पूणडिा कायम राखखएको छैन भन े
हराउन सतछ। यहि यो हराएको छ भने, यो फेरर फेला 
पानड सककन्छ। आत्माले भररनुलाई िोहोयाडउनु पछड िाकक 
पववत्र आत्माले हाम्रो जीवनका सबै क्षेत्रहरू ओगट्न 
सतनुहुन्छ। िब हाम्रो आक्त्मक जीवन कमजोर हुने छैन। 
आत्माले भररनुको मिलब यो होइन कक हामी संख्यात्मक 
रूपमा उहाँसँग धेरै छौ, िर बरु आत्मासँग हामी धेरै र 
अगधक छौ। त्यसैले पावलले सिै ववश्वासीहरूलाई लगािार 
आत्माले भररपूणन हुन आज्ञा हर्दए। यो एक ईसाईको लागी 
एक सामान्य अवस्था हो। एउटा बक्तिस्मा, िर धेरै 
'भररने गचज'।७७ 

 

प्रभु स्वयृंले आज्ञा हर्दनुभएको छ: *आफैलाई  

लगािार र बारम्बार नया ँआत्माले  

भररएको हुन हर्दनुहोस!् ** 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

७७ जोहानेस म्यागर एक पास्टर, प्रचारक र धेरै वषडसम्म ववश्वववद्यालयका व्याख्यािा 
गथए।व्यवक्स्थि धमडशास्त्र। पतछल्लो समय उनी मन्त्रालयको ववभाग प्रमुख गथए 
बनड, क्स्वट्जरल्याण्ड (अहहले अन्िर-यरुोवपयन डडसभजन) मा यरूो-अकफ्रकी डडसभजन। 
हाल उहाँ सेवातनवरत्त हुनहुुन्छ र Friedensau मा बस्नहुुन्छ। उद्धरण उनको पसु्िकबाट 
हो: Auf den Spuren des Geistes, (Lüneburg, 1999) p। 100f (प्रकाशन गरहबाट 
अनमुति सलएर) * एलेन जी ह्वाइट, माउन्ट अफ ब्लेससङ, MB २०.३ 
(egwwritings.org)** जोहानेस म्यागर , Auf den Spuren des Heiligen Geistes 

(Lüneburg, 1999), S. 101 

 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनक 
 

१. “आत्मा र सत्यिामा” आराधना गनुडको अथड के हो? 

 

 

२. पववत्र आत्माले भररपूणड हुने सन्िभडमा हामीले पानीको 
बक्तिस्मामा भर पिाड हामीले के गल्िी गरररहेका छौं? 

 



 
 

 

३. मेरो जीवनको लागग येशूको बसलिानले के अथड राख्छ, 

जब म पववत्र आत्माले भररएको छैन? 

 

४. "आत्माले भररनुहोस"् (एकफसी ५:१८ को पररसशष्ट 
हेनुडहोस)्। पावलको अपीलमा कुन चारवटा महत्त्वपूणड 
बुँिाहरू पाउन सककन्छ? 

 

 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना प्राथडनासाझिेार सँग गनुडहोस.्.. 
१. कक आज प्रभुले िपाईलाई उहाँको पववत्र आत्माले 
भररहिनुहुन्छ। 



 
 

२. कक हामी हिनहँु पहहले परमेश्वरको राज्य खोज्छौं - 
यसको मिलब हामी आफूसँग भएका र भएका सबै कुरा 
येशूमा आत्मसमपडण गछौं। 
३. कक येशूले हाम्रो जीवन पररविडन गनुडहुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 
अध्याय ४ 

हामी के फरकहरु आशा गनन सतछौं? 
 
पववत्र आत्माले भररएको जीवनमा हामीसँग के–कस्िा फाइिाहरू 

छन?् 

शारीररक र आध्याक्त्मक ईसाईिीचको िलुना 

हिन ७ 
ठ&&

&&& 



 
 

शारीररक ईसाई धमडको व्यक्तिगिनतिजालाई पहहले न ैआंसशक 
रूपमा सचूीबद्ध गररएको छ।कतिपय नतिजाहरू आफैं  
व्यतिहुनेछन ्जस्िःै  

 यस अवस्थामा व्यक्तिले मकु्ति पाएको छैन (रोमी 
८:६-८; प्रकाश ३:१६)। 

 परमेश्वरको प्रेम—अगापे प्रमे—व्यक्तिमा हँुिैन (रोमी 
५:५; गलािी ५:२२); तिनीहरूतिनीहरूको मानव प्रेममा 
पणूड रूपमा तनभडर छन;् शरीरको कामवासना हराएको 
छैन (गलािी ५:१६)। 

 उहाँको आत्माद्वारा आएको शक्तिले व्यक्ति बसलयो 
भएको छैन(एकफसी ३:१६-१७) 

 ख्रीष्ट यस व्यक्तिमा बस्नहुुन्न (१ यहून्ना ३:२४; 

एकफसी ३:१६,१७।) 
 व्यक्तिले ख्रीष्टको लागग साक्षी हिने शक्ति प्राति 

गरेको छैन (प्ररेरि १:८)। 
 व्यक्तिले मानवीय िररकामा कायड गिडछ (१ कोररन्थी 

३:३) जसले सक्जल ैप्रतिद्वन्द्वी र िनाव तनम्त्याउन 
सतछ। 

 तनयमको रूपमा यो व्यक्तिलाई सल्लाह स्वीकार गनड 
गाह्रो हुन्छ। 

 

 



 
 

 तिनीहरूको प्राथडना जीवन अपयाडति हुन सतछ। 

 व्यक्तिसँग केवल क्षमा गने र ररस सहन नसतने 
मानवीय क्षमिा छ। 

 व्यक्तिले चररत्रको मौसलक पररविडनको अनभुव 
गिैन(२ कोररन्थी ५:१७)। 

 येशलेू जे गनुडभयो त्यो ससद्धान्ि मात्र हुन्छ। यो 
उनको लागग जीवन्ि भएरआएको छैन (रोमी ८:१-४)। 

 

 

शारीररक ईसाईले कहहलेकाहीीँ प्राकर तिक मातनस जस्ि ै
कायड गिडछ। पावल भन्छन:् "के तिमी शारीररक र 
प्राकर तिक मातनस जस्ि ै व्यवहार गिैनौ" (१ कोररन्थी 
३:३ NKJV)।अरु बेला उनकोकायडहरू आध्याक्त्मक 
व्यक्तिको जस्ि ै हुन्छन,् यद्यवप ऊ आफ्न ैशक्ति र 
क्षमिाले बाँच्िछ र धेरै धासमडक िेखखन्छ। 

 

अकोिफड , आध्याक्त्मकईसाईले परमेश्वरको पणूडिाको 
अनभुव गिडछ:म प्राथडना गछुड , कक उहाँका महहमाको 
सम् पवत्तअनसुारको शक्तिले उहाँका आत् माद्वारा सभत्री 
मनषु् यत् वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारून,्र 
ववश् वासद्वारा ख्रीष् ट तिमीहरूका हृियमा वास गरून,् र 
प्रेममा जरा गाडडएका र िहह्रला भएर, सब ैसन् िहरूसँग 
चौडाइ, लमाइ, उचाइ र गहहराइ के रहेछ सो बझु् ने 



 
 

शक्ति प्रात ि गनड सक, र ज्ञानलाई माथ गने ख्रीष् टको 
प्रेमलाई थाहा पाउन सक, िाकक परमेश् वरको सारा 
पणूडिाले तिमीहरू भररपणूड होओ।उहाँलाई, जसल े
हामीसभत्र काम गने उहाँको शक्तिअनसुार हामीले 
मागेको वा गचिाएको भन् िा ज् यािै प्रशस् ि मात्रामा गनड 
सत नहुुन् छ, उहाँलाई न ै पसु् िा-पसु् िासम् म मण् डली र 
ख्रीष् ट येशमूा सिासवडिा महहमा होस ्। आमेन।(एकफसी 
३:१६-२१ NKJV 

 

शारीररक ईसाईको प्रभाव 

म मेरो पररवार र मण्डलीहरूमा भएको हातनको लागग 
क्षमाप्राथी छु जहाँ मलैे पववत्र आत्माको अभावमा पास्टरको 
रूपमा काम गरेको छु। यस क्षेत्रमा यो पतन सत्य हो कक हामी 
आफू बाहेक अरू कसलैाई नेिरत्व गनड सतिैनौं।हामीले यो पतन 
महससु गनड आवश्यक छ कक एक व्यक्तिमा, पररवारमा र 
चचडमा भएको पववत्र आत्माको कसम बढ्िै जान्छ र गणुा 
हुन्छ। 

 

िालिाभलका र युवाहरू 

शारीररक ईसाई धमड एक उिार ईसाई जीवन को लागी एक 
प्रजनन स्थल हो। मातनसहरूले अज्ञानिाले राम्रो तनयिले गनड 
नसतने काम गने प्रयास गछडन ्र त्यसपतछ बाटो खोज्छन।्के 



 
 

यो कारणले गिाड हामीले हाम्रा धेरै यवुाहरू गमुाउँिैछौं? के हामी 
अज्ञानिामा वा अन्य कारणले हाम्रा बच्चाहरू र शारीररक 
ईसाई धमडका यवुाहरूका लागग उिाहरण बसाइरहेका 
छौं?फलस्वरूप, के तिनीहरू शारीररक ख्रीक्ष्टयन बने र 
त्यसकारण तनरुत्साहससि सघंषड गनुडपरेको गथयो? धेरैल ेयसलाई 
गम्भीरिाका साथ नसलन ुवा मण्डली नआउन ुवा चचड छो्नकुो 
कारण के यही हो? 

केही समयअतघ एक जना जेठो भाइले आफ्नो मण्डलीलाई 
यसो भने: “आज हाम्रो आफ्न ै जीवनमा र हाम्रा यवुाहरूको 
जीवनमा समस्याहरू हुनकुो एउटा कारण छ: त्यो हो परुानो 
पसु्िाले पववत्र आत्माको कामलाई र उहाँद्वारा भररने 
जीवनलाई बझु्न असफल भएको छ।" ७ 

ख्रीष्टको द्व्य सशक्षा पसु्िकमा हामी यो पढ्छौं: “धेरै 
मातनसहरू जसल े परमेश्वरको वचनको प्रचारलाई सनु्छन ्
तिनीहरुले न ै यसलाई घरमा आलोचनाको ववषय बनाउँछन ्
...प्रायः यी कुराहरू आमाबाबलेु आफ्न ै छोराछोरीलाई सनेुर 
बोल्छन ्... यसरी िावी गने (शारीररक) कक्रक्श्चयनहरूको घरमा 
धेरै यवुाहरू अववश्वासी हुन सशक्षक्षि हुन्छन।्के म िपाईलाई 
मनिािोपनाको (ख्रीष्टमा अपणूड आत्मसमपडण):नतिजाको 
सम्झना गराउन सतछु?"अधडहृियका इसाईहरू काकफरहरू भन्िा 
खराब छन:्तिनीहरूको भ्रामक शब्िहरू र गरै-प्रतिबद्ध 
क्स्थतिले धेरैलाई बहकाउँछ। 



 
 

 

अववश्वासीले आफ्नो रंग िेखाउँछ। मनिािो कक्रक्श्चयनले िवु ै
पक्षलाई धोका हिन्छ। न ि उनी असल ससंारीक हुन्छन न 
असल कक्रक्श्चयन न।ै शिैानले उसलाई अरू कसलैे गनड नसतन े
कामा गनड प्रयोग गछड।” 
यद्यवप, यहि हामी आध्याक्त्मक रूपमा क्जउँछौं भने, हामी हाम्रा 
छोराछोरीहरूलाई कसरी परमेश्वरको शक्ति र मिि पाउन 
सककन्छ भनेर िेखाउन सतछौं।एलेन ह्वाइटल े साँच्च ै
अचम्मलाग्िो कुरा भन्नभुएकोछ: “आफ्ना छोराछोरीहरूलाई 
हरेक हिन पववत्र आत्माको बक्तिस्मा सलन ु तिनीहरूको 
ववशषेागधकार हो भनेर ससकाउनहुोस।्”उहाँका उद्िेश्यहरू परूा 
गनड ख्रीष्टले िपाईंलाई उहाँको सहयोगी हाि भेट्टाउन 
हिनहुोस। प्राथडनाद्वारा िपाईंले अनभुव प्राति गनड सतनहुुन्छ 
जसले िपाईंका छोराछोरीहरूको लागग िपाईंको सेवकाईलाई 
पणूड रूपमा सफल बनाउनेछ।”  

हामीले हाम्रा छोराहरूलाई प्राथडना गनड ससकायौं। िर के हामीले 
तिनीहरूलाई पववत्र आत्माको लागग िैतनक प्राथडना गनड 
ससकायौं?वा हामी आफैलाई थाहा गथएन? त्यतिबेला मेरी श्ीमिी 
र मलाई थाहा गथएन । म कर िज्ञ छु कक परमेश्वरले यस 
समयलाई बेवास्िा गनुडभयो जहाँ हामीसँग ज्ञानको कमी छ। 
िर, नतिजामा कति घाटा भयो ? 



 
 

िी अचम्मका बच्चाहरू र आध्याक्त्मक आमाबाबलेु हिनहँु हिन 
आफूलाई येशमूा समपडण गिाड र पववत्र आत्माको लागग प्राथडना 
गिाड के लाभ हुन्छ। 
 

वािावरण– 
ईश्वरीय पे्रम वा एक अकानप्रति राम्रो हुन?ु 

 

यसले वववाह र पररवार, चचड र फेलोसशपहरूको वािावरणमा के 
सभन्निा ल्याउन सतछ कक त्यहाँ शारीररक वा आध्याक्त्मक 
ईसाइहरू उपक्स्थि छन ् कक छैनन ् भन्ने आधारमा?यहि 
परमेश्वरको प्रेम हराइरहेको छ र पापको शक्ति िोडडएको छैन 
भने अनशुाससि जीवनको लागग परमेश्वरको शक्ति हराइरहेको 
छ भने यो कस्िो हुन्छ? जीवनमा जहाँ यी सब ै चीजहरू 
परमेश्वरको कर पाद्वारा अवक्स्थि छन ् भने यो एक ठूलो 
सभन्निा हो। 

रूहिवािी शारीररक कक्रक्श्चयनहरूले आलोचना गछडन।् यो राम्रो 
होइन। यद्यवप हामीले ईश्वरका असल तनिेशनहरूको बारेमा 
कुरा गनुडपिडछ, हामीले एकै समयमा यो महससु गनुडपछड कक 
आवश्यक पररविडन िब मात्र हुनेछ जब पररविडन सभत्रबाट 
आउँछ।उिारवािीहरूले कुन ैपतन कुरालाई गम्भीरिापवूडक सलने 
र सांसाररक ववगधहरूमा छाँटकाँट गिैनन।् परमेश्वरलले पतन 
यो कुरालाई आसशष ्हिन सतनहुुन्न। 



 
 

जोसेफ ककडरले आज चचडको तनम्न सामान्य अवस्था पत्ता 
लगाए: "आलस्य, सिहीिा, सांसाररकिा, उिारिाको कमी, 
परमेश्वरको सेवकहरू जलाइन्छ, ककशोरहरूले चचड छो्छन,् 

कमजोर आत्म-अनशुासन, कुन ै वास्िववक परष्ठभसूम वा 
पररणाम बबनाको योजनाहरू, वा नतिजा बसलयो र समवपडि 
परुुषहरूको कसम ईत्याहि।" 
हाम्रो समस्याको कारण येशसँूगको हाम्रो सम्बन्धको कमी 
(यहून्ना १५:१-५) र मानवीय प्रयासहरूमा अत्यागधक भरोसा 
(जेक ४:६) हो। ककडरले पववत्र आत्माले भररएको जीवनमा 
समाधान पतन िेख्छन ्(प्रेररि १:८)। 

 

 

येशलेू हामीलाई एउटा नयाँ आज्ञा हिनभुयो: “म तिमीहरूलाई 
एउटा नयाँ आज्ञा हिन्छु, कक तिमीहरू आपसमा प्रेम गर। 
जसरी मलैे तिमीहरूलाई पे्रम गरेको छु, तिमीहरूले पतन 
एकअकाडलाई प्रमे गर। यहि तिमीहरूमा एकअकाडप्रति प्रेम छ 
भने यसबाट सबलेै जान्नेछन ् कक तिमीहरू मेरा चेलाहरू 
हौ।”(यहून्ना१३:३४,३५NKJV)येशलेू जस्ि ै पे्रम गनुडको अथड: 
ईश्वरीय पे्रम (अगापे) सगं पे्रम गनुड हो। हामी यो िब मात्र 
गनड सतछौं जब हामी पववत्र आत्माले भररन्छौं।"परमेश्वरको 
लागग परम प्रेम र एक अकाडको लागग गररने तनस्वाथड प्रेम - 
यो हो जुन हाम्रो स्वगीय वपिाले हिन सतने उत्तम उपहार हो। 

 



 
 

यो प्रेम आवेग होइन, िर हिव्य ससद्धान्ि, स्थायी शक्ति हो। 
अपववत्र हृिय [पववत्र आत्माले भररपणूड नभएको सबलेै] यसलाई 
उत्पवत्त वा उत्पािन गनड सतिैन। येशलेू शासन गने हृियमा 
मात्र यो पाइन्छ।"मलाई लाग्छ प्रत्येकको लागग'राम्रो' हुन ुमात्र 
र त्यो भन्िा असल पर जािैँ परमेश्वरको पे्रमलाई माया गनुडमा 
ठूलो सभन्निा छ। एलेन जी व्हाइटले हामीलाई एउटा 
महत्त्वपणूड सकेंि हिनहुुन्छ: "एक नम्र र शान्ि आत्माको 
गहना धारण गरेर, सयौं मध्ये उनान्सयसमस्याहरू जसल े
उनलाई डरलाग्िो गरी गाजेको भएिा पतन त्यसले उनलाई 
बचाउन सतछ।" 
 

परमेश्वरको वचनल े १ थसे्स ४:३-८ मा ववैाहहक जीवनको 
बारेमा केहह सकेंि गिडछ।अन्य चीजहरू मध्ये, यी पिहरूल े
वववाह सभत्र पववत्रिा र सम्मानमा बाँच्ने बारे बोल्छन।्यो 
अन्यजातिहरूको उत्कट असभलाषासँग ववपररि छ। िीन पटक 
पववत्रिाको जीवन र पववत्र आत्मा भएको उल्लखे गरेको 
हुनाले, पववत्र आत्मासँगको जीवनले हाम्रो ववैाहहक सम्बन्धलाई 
पतन पररविडन गनड सतछ र गनुडपछड भनेर हामीले बझुेका 
छौं।परमेश्वरले हाम्रो ववैाहहक जीवनमा ठूलो आनन्ि र पतूि ड 
होस ् भन्ने चाहनहुुन्छ। के यसले हामीलाई िेखाउँिैन कक 
परमेश्वरले हामीलाई वासनाको सट्टा मायाल ु कोमलिाको 
सामना गनड मद्िि गनड चाहनहुुन्छ? 



 
 

येशलेू आफ्ना चेलाहरूको एकिाको लागग प्राथडना गनुडभयो: 
“तिनीहरू सब ैएक होऊन,् जसरी हे वपिा, िपाईं ममा हुनहुुन्छ 
र म िपाईंमा छु। कक तिनीहरू पतन हामीमा एक हुन सकून,् र 
ससंारल े ववश्वास गरोस ् कक िपाईंले मलाईपठाउनभुयो।” 
(यहून्ना १७:२१ NKJV)ववसलयम जी. जोन्सन यसो भन्छन:् 
“धेरै एडभेक्न्टस्टहरूले अझ ैपतन बझु्न बाँकी छख्रीष्टसँग एक 
हुनकुो अथड के हो।ववगिमा, हामीले सायि यसलाई पयाडति 
महत्त्व हिएका छैनौं वा गलि अन्िमा घोडालाई िानेकाछौं । ” 
हामी पववत्र आत्माले भररिंा ख्रीष्ट हामीमा हुनहुुन्छ। 
आध्याक्त्मक कक्रक्स्चयन धमडले हाम्रो प्राथडनालाई प्रभदु्वारा 
जवाफ हिन योगिान हिन्छ। एलेन जी व्हाइट भन्न्हुन्छ:"जब 
परमेश्वरका जनहरू आत्माको एकिामा एक हुन्छन,् सब ै
फररसीवाि, सब ैआत्म-धासमडकिा, जुन यहूिी राष्रको पाप गथयो, 
सब ै हृियबाट हटाइनेछ ... परमेश्वरले लकेुको रहस्य प्रकट 
गनुडहुनेछ जुन पहहले िेखख लकेुर बसेको छ।अन्यजातिहरूका 
बीचमा ‘यस रहस्यको महहमाको प्रसस्ििा’ के हो भनेर उहाँल े
बिाउनहुुनेछ। जो तिमीहरूमा ख्रीष्ट हुनहुुन्छ, महहमाको आशा। 
(कल १:२७)। 
 

िमा र चोटिाट मतुि हुन ु िीचको 
भभन्निा 

 



 
 

मलेै तनम्न पत्र प्राति गरें: "मलेै मेरो बबुालाई साँच्चै क्षमा गने 
प्रकक्रयामा काम गरेको गथएँ र सोचेको गथएँ कक मलैे प्रगति 
गरेको छु।िर जब मलेै पकु्स्िका (व्यक्तिगि पनुरुत्थानका 
लागग किमहरू) पिें , पववत्र आत्माले मलाई गहहरो आक्रोश 
िेखाउनभुयो जुन मलेै सोचकेो गथएँ कक मलेै क्जिकेो छु। हामी 
प्रायः हामीसँग भएको कुन ै गल्िीको औगचत्यको रूपमा 
ररसलाई टाँससरहन्छौं।जब परमेश्वरका जनहरू आत्माको 
एकिामा एक हुन्छन,् सब ैफररसीवाि, सब ैआत्म-धासमडकिा, जुन 
यहूिी राष्रको पाप गथयो, "सब ैहृियबाट तनकासलनेछ।"िर मलै े
ससकेको छु कक यहि हामी पणूडिामा परमेश्वरको आत्मा प्राति 
गनड चाहन्छौं भने हामीले यी भावनाहरूलाई त्याग्नुपछड।मलेै 
तिनीहरूलाई छो्ने तनणडय सलन ु परेको गथयो। परमेश्वरको 
कर पाले, मेरो बबुा हराएको व्यक्तिको रूपमा मेरो हृिय ियाले 
उत्प्रेररि भयो र मलेै उहाँको मकु्तिको लागग हाहिडक प्राथडना 
गनड थाले।केही समय नबबत्िै, मेरो बबुाले मेरी बहहनीलाई 
बोलाउनभुयो र आँसदु्वारा उनलाई भन्नभुयो, 'येशलेू मलाई 
माया गनुडहुन्छ, येशलेू मलाई माया गनुडहुन्छ। उहाँले उनीसँग 
बा्नभुयो कक उहाँले यहून्नाको ससुमाचार पढ्नभुएको गथयो र 
येश ू उहाँको लागग मनुडभयो भनेर गहहरो गरी प्रभाववि 
हुनभुएको गथयो।उहाँलाई गचन् ने सबलैे यसो भन् ने गथए: ‘यो 
उहाँजस्िो छैन!’ िर परमशे् वरले मेरो प्राथडनालाई उल्लेखनीय 
िंगमा जवाफ हिनभुयो।”"शारीररक ईसाई, जससँग पयाडति 



 
 

मात्रामापववत्र आत्मा छैन, केवल मानव क्षमिामा माफ गनड र 
ररसाउन ु हँुिैन भनेर जान्िछ। पववत्र आत्माले हामीलाई पणूड 
क्षमा र स्विन्त्रिाका साथै हामीलाई चोट पयुाडउनेलाई पे्रम गने 
क्षमिा हिनहुुन्छ। 
 

सधुारात्मक परामशन 
 

के त्यहाँ सधुारात्मक परामशडमा कुन ै फाइिा हुन्छ जब यो 
परमेश्वरको प्रेममा नभइ वा गाह्रोसँग गररएको हुन्छ? यहि 
मण्डली ठूलो मात्रामा शारीररक कक्रक्श्चयनहरू समलेर बनेको छ 
वा शारीररक पास्टर वा अध्यक्ष पतन छ भने के तनणडय 
गनेछ?जब म पास्टरको रूपमा मेरो काममा फकेर सोच्िछु, 

मआध्याक्त्मक मण्डलीका सिस्यहरूले पतिि सिस्यहरूलाई 
कफिाड ल्याउने धारणामा प्रभाववि छु।र जब व्यक्तिले पश्चात्ताप 
गछड र स्वीकार गछड , िब परामशडले आफ्नो उद्िेश्य परूा गनेछ। 
कहहलेकाहीं शारीररक कक्रक्स्चयनहरूले सल्लाहलाई सजायको 
रूपमा प्रयोग गने र शक्ति प्रयोग गनडको लागग िरुुपयोग गने 
प्रवरवत्त पतन हुन्छ (मत्ती १८:१५-१७; १ कोररन्थी ३:१-४; २ 
कोररन्थी १०:३; यहूिा v. १९)। 

जेनेरल कन्फेरेन्स प्राथडना पत्र नम्बर 148 बाट अंश) 

अक्न्िम हर्दनहरूको लागगपरमेश्वरको भववष्यसचूक 
वचन 



 
 

परमेश्वरको माध्यमबाट महत्त्वपणूड घटनाहरू प्रकट गने चलन 
छअगमवतिाहरू (आमोस ३:७)। यसरी उहाँले एलेन ह्वाइट 
माफड ि अक्न्िम हिनका लागग महत्त्वपणूड भववष्यसचूक 
सन्िेशहरू हिनभुयो।धेरै चीजहरू ववगिका समयहरू भन्िा पणूड 
रूपमा सभन्न हुने हुनाले, परमेश्वरबाट सान्िसभडक अतिररति 
जानकारी हुन ुमहत्त्वपणूड र आवश्यक गथयो।आज हामी यसलाई 
"अपडटे" भन्नेछौं। एलेन ह्वाइटका अनसुार यी सन्िेशहरू 
सान्िसभडक छन ् जबसम्म येश ू फेरर आउनहुुन्न। ककनभने 
उनको सल्लाहमा जीवनशलैी पररविडन, हतकाइ, सल्लाह, आहि 
समावेश छ।एक आध्याक्त्मक व्यक्तिले यसलाई शारीररक 
व्यक्तिले भन्िा सक्जल ै स्वीकार गनड सतछ।(िर कसलैे यी 
सल्लाहहरूलाई गम्भीरिापवूडक सलने भएकोले, यसको अथड 
स्विः आध्याक्त्मक हो भन्ने होइन।) व्यवस्था १८:१९ NKJV का 
शब्िहरूबारे सोच्न ु बदु्गधमानी हुनेछ:"िी अगमवतिाले मेरो 
नाउँमा भनेका मेरा वचनहरू नसनु् नेको लेखा म सलनेछु।"यसले 
हामीलाई स्पष्ट रूपमा िेखाउँछ कक साचँो अगमवतिाको 
सन्िेश त्यो व्यक्तिसँग सम्बक्न्धि छैन, बरु स्वय ं
परमेश्वरसँग। कोही साँचो अगमवतिा हो भनेर हामीले कसरी 
थाहा पाउने? परमेश् वरको वचनले हामीलाई पाँचवटा परीक्षा 
बबन्िहुरू हिन्छ। एक साँचो अगमवतिाले सब ै पाँच बुँिाहरू 
पालन गनुडपछड। 

 



 
 

१. तिनीहरूको जीवन शलैी - "त्यसलैे तिनीहरूको फलबाट 
िपाईंले तिनीहरूलाई गचन्नहुुनेछ।" (मत्ती ७:१५-२०) 

२. भववष्यवाणीहरूको पतूि ड: (सशिड भववष्यवाणीहरू बाहेक 
- उिाहरणका लागग, योना।) व्यवस्था १८:२१-२२ 

३. परमेश्वर (परमेश्वरको वचन) प्रति वफािारीको लागग 
आह्वान गनुडहोस ्(व्यवस्था १३:१-५)। 

४. येशलूाई साँचो व्यक्ति र साँचो परमेश्वरको रूपमा 
गचन्नहुोस ्(१ यहून्ना ४:१-३) 

५. बाइबलका सशक्षाहरूसँग सहमि हुनहुोस ् (यहून्ना 
१७:१७)। 
 

अगमवतिाहरू माफड ि उहाकँो सल्लाह सहहि परमेश्वरका सब ै
आज्ञाहरू,हाम्रो भलाइको लागग हो।यसलैे तिनीहरू असाधारण 
मलू्यवान छन।् अिः आध्याक्त्मक मातनसहरूले परमेश्वरको 
शक्ति र आनन्िका साथ आज्ञापालन गनड सतछन ् र यसले 
जीवनमा सफलिामा योगिान परु् याउँछ भनी जान्छन।् 
“परमप्रभ ुआफ् ना परमेश् वरमा ववश् वास गर, र तिमीहरू क्स्थर 
हुनेछौ। उहाँका अगमवतिाहरूलाई ववश्वास गनुड, र तिमीहरू 
सफल हुनेछौ।” (२ इतिहास २०:२०ख NKJV) 

हाम्रो सब्बाथ स्कूल अध्ययन गाइडले पववत्र आत्मासँगको 
जीवन र साँचो अगमवतिाको वचन बीचको सम्बन्धको बारेमा 
तनम्न बिाउँछ: “जसले भववष्यसचूक वचनलाई अस्वीकार गछड , 



 
 

उसले आफूलाई पववत्र आत्माको तनिेशनमा बन्ि गछड।आजको 
नतिजा त्यतिबेलाको भन्िा फरक छैन—परमेश् वरसँगको सम्बन्ध 
गमुाउन ु र नकारात्मक प्रभावहरूको लागग खुला हुन।ु” ककन 
यस्िो हुन्छ ? हामीले पववत्र आत्माको उपहारलाई अस्वीकार 
गिाड के प्रभलेु हामीलाई पववत्र आत्मा हिन सतनहुुन्छ - 
भववष्यसचूक वचन? 

 

 

 

 

 

 

योजना / रणनीति 

एउटा महत्त्वपणूड कायड भनेको चचड र समशनको कायडहरू 
सञ्चालन गनडका लागग राम्रो समाधान र िररकाहरू खोज्न ुहो। 
यो हाम्रो योजना र रणनीतिको प्रश्न हो।यसले मखु्यिया 
मण्डलीलाई आक्त्मक रूपमा बसलयो बनाउनसँुग सम्बक्न्धि छर 
थप आत्माहरू क्जत्न।मलैे ६५ वषडिेखख बक्तिस्मा सलएको छु र 
४३ वषडिेखख असभवषत्त भएको छु। हामीले धेरै कायडक्रम र 
ववगधहरू ववकास गरेका छौं। हामी धेरै मेहनिी गथयौं।यस 
सन्िभडमा, मलैे २००५ मा भएको जेनेरल 
कन्फेरेन्सकोनेल्सन्वाइटका शब्िहरूको बारेमा फेरर सोच्न ु



 
 

पछड"हाम्रो चचडले प्रशसंनीय रूपहरू, योजनाहरू र कायडक्रमहरू 
ववस्िरि रूपमा ववकास गरेको छ, िर यहि हामीले अन्ििः 
हाम्रो आध्याक्त्मक हिवासलयापन स्वीकार गिैनौं [पववत्र 
आत्माको अभाव], जसले हामी मध्ये धेरै, असभवषत्तजनहरू र 
अगवुाहरूलाई समािकेो छ, हामी हाम्रो स्थावपि कक्रक्श्चयन धमड 
बबचार भन्िा बाहहर कहहल्य ैजानेछैनौं।" 

उही िवरमा, डतेनस क्स्मथले तनम्न भन्छन:् "मसँग योजना, 
कायडक्रमहरू र ववगधहरू ववरुद्ध केही छैन। िर म डराउँछु कक 
हामी अतसरपरमेश्वरको कामलाई अगाडड बिाउन यी कुराहरूमा 
भर पिडछौ। योजना, कायडक्रम र ववगधहरूले परमेश्वरको काम 
परूा गिैन। 

उत्कर ष्ट वतिाहरू, अद्भिु कक्रसहटयान कन्सटडहरू, उपग्रह 
प्रसारणहरूले परमशे्वरको कामलाई परूा गिैन। परमेश्वरको 
आत्माले काम परूा गनेछ - परमेश्वरको आत्मा जो आत्माले 
भररएको परुुष र महहलाहरूद्वारा बोल्नहुुन्छ र सेवा गनुडहुन्छ। 

 

िक्तिस्मा / आत्माहरू िचाउन ु

बाइबलले हामीलाई िेखाउँछ कक ख्रीष्टको लागग मातनसहरूलाई 
बचाउनको लागग पववत्र आत्मा एक महत्त्वपणूड शिड हो 



 
 

(प्रेररिको पसु्िक हेनुडहोस)्। जमडनीमा, हामीसँग एकातिर 
मण्डलीहरू छन ्जुन बढ्िै गएका छन ्र अकोतिर मण्डलीहरू 
जुन क्स्थर वा सकुंगचि छन।्ववश्वव्यापी रूपमा, हाम्रो चचडमा 
सिस्यहरूको सखं्या पतछल्लो ६० वषडमा बीस गणुा बिेको छ। 
हामी तनक्श्चि रूपमा जमडनीमा यो अवस्थाको लागग धेरै 
कारणहरू सचूीबद्ध गनड सतछौं।िर मेरो लागग एउटा कुरा 
स्पष्ट छ: मखु्य कारण पववत्र आत्माको अभाव हो। स्वभाववक 
रूपमा, यो समस्याले हामीलाई िीव्र रूपमा व्याकुल पारेको छ। 

हामीले धेरै योजना र कायडक्रमहरूको ववकास वा रूपान्िरण 
गरेका छौं। हामीले िेखेका छौं कक यस महान ्प्रयासमा पववत्र 
आत्माको अभावल े हामीले अनावश्यक वा असफल मागडहरू 
पछ्याउँिा कोष र समयमा हातन परु् याएको छ।एलेन जी 
ह्वाइटका िईु उद्धरणहरूले यस अवस्थालाई गचत्रण गछडन:् 
“परमप्रभलेु अहहले धेरै आत्माहरूलाई सत्यमा ल्याउने काम 
गनुडहुन्न, ककनभने चचडका सिस्यहरू जो कहहल्य ै रूपान्िररि 
भएका छैनन ्र जो एक पटक पररविडन भएका गथए िर पतछ 
हटेका छन।्यी अपववत्र सिस्यहरू [सामाररक इसाईहरूले] नयाँ 
पररविडन भएका मातनसहरूमा के प्रभाव पानेछन?्"यहि हामी 
आफैलाई परमेश्वरको साम ुनम्र बनाउँछौं, र सत्यिामा ियाल ुर 



 
 

ववनम्र र कोमल हृिय र ियालहुुनेछौं भने, एक सय रूपान्िरण 
हुनेछ जहाँ अहहले एक मात्र छ।" 

उल्लेखनीय रूपमा, हामी मातनसहरूलाई बक्तिस्मा हिन्छौं जो 
पयाडति रूपमा ियार छैनन।् एलेन जीह्वाइटले भन्नभुएको छ: 
“नयाँ जन्म ससंारको यस यगुमा िलुडभ अनभुव हो।यही 
कारणले गिाड मण्डलीहरूमा धेरै अन्योलहरू छन।्ख्रीष्टको नाम 
ग्रहण गने धेरै असन्टुक्ष्ट छन ् रअपववत्र छन।्तिनीहरूले 
बक्तिस्मा सलएका छन,् िर तिनीहरू क्जउँिै गाडडए। 
स्वयममरेका छैनन,् र यसलैे तिनीहरू ख्रीष्टमा जीवनको 
नयाँपनमा उठेका छैनन।्यो १८९७ मा लेखखएको गथयो। आजको 
अवस्था कस्िो छ? समस्या यो हो: जो कोही पतन पनु: 
जन्मेको छैन, पववत्र आत्माले भररएको छैन। येशलेू भन्नभुयो: 
"जबसम्म कोही पानी र आत्माबाट जक्न्मएको छैन, ऊ 
परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनड सतिैन।" (यहून्ना ३:५NKJV) के 
यो सत्य होइन कक हामी हरेक क्षेत्रमा पववत्र आत्माको कमीमा 
छौँ? 

पववत्र आत्मा र प्रचार 

परमेश्वरले हामीलाई पववत्र आत्माको अथड र प्रचार गने बारे 
तनम्न बिाउन ु हुन्छ: "पववत्र आत्माको तनरन्िर उपक्स्थति र 



 
 

सहायिा बबना वचनको प्रचार कुन ैकामको हुनेछैन।यो ईश्वरीय 
सत्यको एक मात्र प्रभावकारी गरुु हो। जब सत्य आत्माको 
साथ हृियमा हुन्छ िब मात्र यसले अन्िस्करणलाई तछटो 
बनाउँिछ वा जीवनलाई पररविडन गिडछ।कसलैे परमेश्वरको 
वचनको अक्षर प्रस्ििु गनड सक्षम हुन सतछ, उसलाई यसको 
सब ैआिेश र प्रतिज्ञाहरू थाहा हुन सतछ; िर जबसम्म पववत्र 
आत्माले सत्यलाई घरमा राख्नुहुन्छ, कुन ै पतन आत्माहरू 
चट्टानमा खस्नेछैनन ्र भाँगचने छैनन।् 

कुन ै पतन सशक्षा, कुन ै पतन फाइिाहरू, जतिसकैु ठूलोककनहोस, 

परमेश्वरको आत्माको सहयोग बबना प्रकाशको माध्यम बन्न 
सतिैन।"प्रवचनको समयमा मात्र प्रचार हुने होइन, िर 
व्याख्यान, बाइबल अध्ययन, हेरचाह समहू वा अन्य 
माध्यमहरूमा पतन हुन्छ।रेन्डी म्यातसवेल भन्छन:् "िर सत्य 
यो हो, हामी जीववि परमेश्वरसगं सम्पकड को तिखाडले मरररहेका 
छौं!"के पववत्र आत्माको कमीले पतन हामीमा डर उत्पन्न 
गराउँछ? एसमसलयो नेतकल सही हुनहुुन्छ जब उहाँ भन्नहुुन्छ: 
"हामी ककन भ्रष्ट ससंारलाई उल्टो मो्न सफल हँुिैनौं?हाम्रो 
ववश्वासमा केही गडबड भएको छ। हामी द्वन्द्वबाट डराउँछौं, 
हामी भागिौडबाट डराउँछौं, हामी कहठनाइहरूबाट डराउँछौं, हामी 
आफ्नो जागगर गमुाउने कुराले डराउँछौं, हामी आफ्नो प्रतिष्ठा 



 
 

गमुाउन डराउँछौं, र हामी आफ्नो जीवन गमुाउन 
डराउँछौं।त्यसलेै हामी चुप लागेर लतुछौं। हामी ससंारलाई 
मायाल ु र शक्तिशाली िररकाले ससुमाचार घोषणा गनड 
डराउँछौं।"यस समस्याको समाधान प्ररेरि ४:३१ NKJV मा 
पाइन्छ:तिनीहरूले प्राथडना गररसकेपतछ तिनीहरू भेला भएको 
ठाउँमा कम् प भयो, र तिनीहरू सब ैजना पववत्र आत् माल ेभररए, 

र तिनीहरूले साहसससि परमेश् वरको वचन बोले। 

 

पववत्र आत्मा र हाम्रो लेख 

हाम्रो साहहत्यको बारेमा तनम्न भतनएको छ: "यहि ईश्वरको 
मकु्ति पत्रहरुको लखेकसँग छ भने, पाठकले पतन त्यस्ि ै
भावना महससु गनेछ। परमेश्वरको आत्मामा लेखखएको एउटा 
टुक्रा जस्िसै्वगडििूहरूले पाठकहरूलाई स्वीकर ति हिन्छन ् र 
प्रभाव पाछडन।्िर लेखखएको एउटा टुक्रा जब लेखक पणूड रूपमा 
परमेश्वरको महहमाको लागग बाँगचरहेको छैन, उहाँप्रति पणूड 
रूपमा समवपडि छैन, स्वगडििूहरूले िःुखसँग कमी भएको 
महससु गछडन।्तिनीहरू टािा जान्छन ् र पाठकलाई प्रभाववि 
गिैनन ् ककनभने परमेश्वर र उहाकँो आत्मा यसमाहुनहुुन्न। 



 
 

शब्िहरू राम्रा छन ् िर यसमा परमेश्वरको आत्माको न्यानो 
प्रभावको कमी छ।" 

पसु्िकहरुको वविरणको लागग यो अन्िरर्दक्ष्टले के अथड 
राख्छ? 

म फेरर जोि हर्दन चाहन्छु: स्वाभाववक रूपमा हामीले गरेका 
सि ैकुरा गलि गर्एनन।्कुनपैतन हालिमा।हामीले राम्रा र धेरै 
राम्रा कुराहरू ववकास गरेका छौं; परमेश्वरले हाम्रो मानवीय 
प्रयासलाई सकेसम्म आभशर् ् हर्दनुभयो। िर महत्त्वपूणनप्रश्न यो 
छ: के हामी यी किनव्यहरूलाई आध्याक्त्मक वा शारीररक फिस 
हटयान्सको रूपमा भलन्छौं? एउटा कुरा तनक्श्चि छ: जि हामी 
शारीररक आधारमा समाधान खोज्न सृंघर्न गछौं, हामी व्यर्नमा 
धेरै समय खचन गनेछौं; हामीले धेरै कायनहरू गनेछौं, जुन कुन ै
कामको हुनेछैन। 

व्यक्तिगि ववचार र छलफलको लागगसहयोगी 

१ शारीररक ईसाई धमडको नतिजा के हो? 

 

२ आधा हृिय ककन यस्िो ठूलो समस्या हो? 

 



 
 

 

३ साँचो अगमवतिाको सन्िेशलाई गम्भीरिापवूडक नसलँिा 
हामीले के हातन भोग्छौं? 

 

 

४ हाम्रो प्रचारमा, हाम्रो साहहत्य र मक्ल्टसमडडयामा पववत्र 
आत्मा ककन यति महत्त्वपणूड छ?  

  

 

 

 

हाम्रो प्रार्ननाको समय 

 आफ्नो प्राथडना गनेसाथीलाई सम्पकड  गनुडहोस ्
र यस ववषयमा छलफल   गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साथीसगं प्राथडना गनुडहोस ्.. 
१. कक प्रभलेु आज तिमीलाई पववत्र आत्माले 

भररहिनहुुनेछ 



 
 

२. साचँो अगमवतिाहरू माफड ि परमेश्वरले 
व्यक्तिगि रूपमा हामीसँग बोल्नहुुन्छ 
भन्ने ि्यलाई हामी पणूड रूपमा जान्िछौं 

३. पववत्र आत्मा बबनाको प्रचारले मात्र 
मानववय पररणाम ल्याउँछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

हामीले के गुमाउँछौं जब हामी 

पववत्र आत्माको लागग प्राथडना गिैनौँ? 
 

पववत्र आत्मा: न पहहलो वर्ान, न पतछल्लो वर्ान 

हिन ८ 

डहिन 
८ 

हामी
ले के 
गुमा
उँछौं 
जब 
हामी 

पवव



 
 

"पववत्र आत्माले भररएको पहहलेको वषाडले हामीमा आवश्यक 
आध्याक्त्मक पररपतविा ल्याउँछ, जसले गिाड हामीले पतछल्लो 
वषाडबाट लाभ उठाउन सकौँ।""पतछल्लो वषाड, पर् वीको फसल 
पातन,े आध्याक्त्मक अनगु्रहको प्रतितनगधत्व गिडछजसले 
मण्डलीलाई मातनसको पतु्रको आगमनको लागग ियार पाछड। 
िर पहहलो वषाड नभएसम्म जीवन हुनेछैन। नयाँ टुसा पलाउने 
छैन।प्रारक्म्भक वषाडले आफ्नो काम नगरेसम्म, पतछल्लो वषाडल े
कुन ैपतन बीउलाई पणूडिामा ल्याउन सतिैन।" 

पववत्र आत्मा र िाइिलीय पववत्रीकरण 

"यो काम (बाइबलीय पववत्रीकरण) केवल ख्रीष्टमा 
ववश्वासद्वारा, परमेश्वरको बास गने आत्माको शक्तिद्वारा 
प्राति गनड सककन्छ।" 

पववत्र आत्मा बिना महान ्भमशनको काम? 

के महान ससं्थाहरू, सफल ससुमाचार कायडक्रमहरू, र 
शक्तिशाली समसन रणनीतिहरू पववत्र आत्माववना ववकास गनड 
सककन््यो? िक्षक्षण अकफ्रकाका महान समसनरी एन्रय ू मरेलाई 
लाग्यो कक यो पररर्दश्य धेरै सम्भव छ र वास्िवमा, अगधकाशं 
ईसाईजगिमा वास्िववकिा गथयो जब उनल े लेखे:"म प्रचार 
गनड वा लेख्न वा सोच्न वा मनन गनड सतछु, र परमेश्वरको 



 
 

पसु्िक र परमेश्वरको राज्यमा भएका चीजहरूमा व्यस्ि हुन 
पाउँिा रमाईलो मान्न सतछु; र अझै पतन पववत्र आत्माको 
शक्ति स्पष्ट रूपमा अनपुक्स्थि हुन सतछ।मलाई डर छ कक 
यहि िपाईंले ख्रीष्टको मण्डली भरीको प्रचार सलनभुयो र 
अफसोस! वचनको प्रचारमा यति कम रूपान्िरण गने शक्ति, 

ककन यति धेरै काम छ र अनन्िकालको लागग अतसर यति 
थोरै सफलिा, ककन पववत्रिा र पववत्रिामा ववश्वासीहरूलाई 
तनमाडण गनड वचनमा यति थोरै शक्ति छ - जवाफ आउनेछ: 
पववत्र आत्माको शक्तिको अनपुक्स्थति। र यो ककन 
हो?यसबाहेक अरू कुन ै कारण हुन सतिैन [गलािी ३:३ 
हेनुडहोस]् र मानव शक्तिले पववत्र आत्माको स्थान सलइसकेको 
छ।” 

 

पववत्र आत्मा र स्वास्थ्य 

यसकारण भाइ हो, परमेश् वरको कर पालाई ध् यानमा राखी म 
तिमीहरूलाई अनुरोध गिडछु, कक तिमीहरूको आक्त् मक 
उपासनाको रूपमा आ-आफ् ना शरीरलाई पववत्र र परमेश् वरलाई 
ग्रहणयोग् य हुने क्जउँिो बसलको रूपमा अपडण गर। (रोमी १२:१ 
NIV) 



 
 

के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश् वरका मक्न् िर हौ, र 
परमेश् वरका पववत्र आत् मा तिमीहरूमा वास गनुडहुन् छ? यहि 
कसलैे परमेश् वरको मक्न् िरलाई नष् ट गछड भने परमेश् वरले 
त् यसलाई नष् ट गनुडहुनेछ। ककनकक परमेश् वरको मक्न् िर पववत्र 
हुन् छ, र त् यो मक्न् िर तिमीहरू न ै हौ।(१ कोररन्थी ३:१६-१७ 
NKJV) 

तिमीहरूको शरीर पववत्र आत् माको मक्न् िर हो, जुन पववत्र 
आत् मा तिमीहरूले परमेश् वरबाट पाएका छौ, र उहाँ तिमीहरूसभत्र 
वास गनुडहुन् छ भन् ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू 
स् वयम ् आफ् न ै होइनौ। तिमीहरू मोल तिरेर ककतनएका हौ। 
यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश् वरको महहमा गर।(१ 
कोररन्थी ६:१९,२०; यो पतन हेनुडहोस:् प्रस्थान १५:२६) 

पववत्र आत्माले भररएका मातनसहरू परमेश्वरको मक्न्िर हुन।् 
के िपाईले कहहल े

यसले िपाईंको जीवनमा कस्िो प्रभाव पाछड भनेर सोच्न बन्ि 
गनुडभएको छ? मक्न्िर परमेश्वरको बासस्थान हो।परमेश् वरले 
मोशालाई भन् नभुयो: “अतन तिनीहरूले मेरो तनक्म्ि एउटा पववत्र 
स्थान बनाओस ् िाकक म तिनीहरूका बीचमा बस्न सकौँ।” 
(प्रस्थान २५:८)यहि हामीले यो भनाइलाई गम्भीरिापवूडक सलयौं 
भने, हाम्रो स्वास््यको ख्याल राखौं रहाम्रो जीवनशलैी हाम्रो 



 
 

सशष्यत्वको एउटा मह्त्वपणू भाग बन्नेछ। हाम्रो शरीर 
परमेश्वरको हो। के िपाईं परमेश्वरको सम्पवत्तलाई 
सावधानीपवूडक व्यवहार गनड चाहनहुुन्छ?हो, हामी हाम्रो 
शरीरलाई सावधानीपवूडक र परमेश्वरको तनिेशन अनसुार 
व्यवहार गनड चाहन्छौं! यसले तनक्श्चि मात्रामा अनशुासनको 
माग गिडछ।कोही, जो पववत्र आत्माले भररएको छ, यो 
अनशुासनलाई खुशीसाथ लाग ू गनड सतछ र गनेछ। यसको 
इनाम शरीर, र आत्मामा राम्रो स्वास््य हुन ु हो।कोही, जो 
पववत्र आत्माले भररपणूड छैन, सघंषड र अतठ्याराहरू भोग्नेछ। 
उहाँको महहमाको लागग, उहाँको सेवाको लागग र हाम्रो आफ्न ै
आनन्िको लागग हामीले शरीर र आत्मामा सम्भव सब ैभन्िा 
राम्रो स्वास््य कायम राखकेो परमेश्वरले अपेक्षा गनुडहुन्छ।यस 
क्षेत्रमा, पववत्र आत्माले भररएको कुन ैप्रतिस्थापन पतन छैन।जब 
येश ू पववत्र आत्माद्वारा हामीमा रहनहुुन्छ, िब उहा ँ
"तिमीहरूलाई तनको पानुडहुने प्रभ"ु पतन हुनहुुन्छ। (प्रस्थान 
१५:२६) तनको हुन ु सधैं एक िररकामा प्रकट हुन्छ जुन 
सम्बक्न्धि व्यक्तिको लागग उत्तम हो र परमेश्वरको महहमा 
पतन हो। यसले प्रश्न उठाउन सतछ: के ईश्वरीय डातटरल े
सबलैाई तनको पानुडहुन्छ?"एउटी वरद्ध कम्बोडडयाली महहला 
शरणाथीको रूपमा समशन अस्पिालमा आइन,् जुन 
थाइल्याण्डको शरणाथी सशववरमा गथयो।उनी बौद्ध सभक्षुणीको 



 
 

पहहरनमा गथइन ् । उनले डा. येशबुाट उपचार गराउन आग्रह 
गररन ्। त्यसलेै तिनीहरूले उनलाई येशकूो बारेमा भने। उनले 
उहाँमा आफ्नो भरोसा राखखन ् र शरीर र आत्मालाई तनको 
पाररन।्जब उनी कम्बोडडया फकड न सक्षम भइन ्उनले ख्रीष्टको 
लागग ३७ जनालाई उहाँमा डोहोयाडउनलाई सक्षम भइन।्वफािार 
राजा हहजककयाह बबरामी हँुिा परमप्रभलेु तिनलाई एउटा 
सन्िेश पठाउनभुयो:"पतकै पतन म तिमीलाई तनको पानेछु।" (२ 
राजा २०:१-११)िर ककन प्रभलेु उसलाई एक शब्िले तनको 
पानुडभएन, बरु उसलाई नेभाराको लेप बनाएर लगाउने काम 
हिनभुयो?के यो हुन सतछ कक प्रभलेु हाम्रो सहभागगिाको 
अपेक्षा प्राकर तिकउपचार वा हाम्रो आहार, व्यायाम, आराम, 

आहिमा पररविडनहरू माफड ि गनुडहुन्छ? ककन परमेश् वरले 
पावललाई तनको पानुडभएन, िर उहाँलाई "शरीरमा काँिा" 
छोडडहिनभुयो?पावल आफैले भने: "िर प्रशस् ि प्रकाशहरूको 
कारण घमण् डले म बढ् िा नफुलूँ।" (२ कोररन्थी १२:७-

१०)यद्यवप एलेन जी. ह्वाइटले हामीलाई यसो भन्छन:् 
“परमेश् वरको आत्माको प्रभाव बबरामी परुुष वा महहलाले प्राति 
गनड सतने सबभैन्िा उत्तम औषगध हो। स्वगड सब ैस्वास््य हो; 
र जति गहहरो रूपमा स्वगीय प्रभावहरू महससु गररन्छ, त्यति 
न ैतनक्श्चि रूपमा अवधै ववश्वासको पनु: प्राक्ति हुनेछ।" 



 
 

के यो एक तनक्श्चि व्यापारीले लेखेको कुरा उल्लेखनीय र 
महत्त्वपणूड छैन?उनले सब ैस्वास््य गोष्ठीहरूले आफूलाई कुन ै
फाइिा नगरेको बिाए। िर उनले पववत्र आत्माको लागग िैतनक 
प्राथडना गनड थालेिेखख, उनी पणूडिया स्वस्थ जीवनशलैीमा 
लागेका गथए र शाकाहारी आहार अपनाए।के यसले िेखाउँिैन 
कक पववत्र आत्माले भररनलेु हामीलाई उत्पे्रररि गनड सतछ र 
स्वस्थ जीवनशलैीलाई स्वीकार गनड आनन्िको साथसाथै शक्ति 
पतन हिन सतछ? 

एक बहहनीले यो अनभुव पढ्नभुयो। उनले लेखे: येशलूाई मेरो 
पणूड आत्मसमपडण गरेर, परमेश्वरले एक क्षणमा मेरो जीवन 
पणूड रूपमा पररविडन गनुडभयो।मेरो आत्मसमपडणको प्राथडना 
पतछ म भोसलपल्ट बबहान भान्सामा गए,ँ कफी मेससनको छेउमा 
उसभए,ँ टाउको हल्लाएँ, र आफैलाई भने: होइन, म अब कफी 
वपउँहिन। ववगिमा यो अकल्पनीय गथयो ककनभने जब मलै े
कफी वपउन छो्ने प्रयास गरें, मलाई पाँच हिनको लागग 
भयानक टाउको िखुाइ गथयो - यी कडा तनकासी लक्षणहरू 
गथए।यसपटक मलैे त्यसको पररणाम के होला भनेर सोचेको 
पतन गथइनँ।मलाई यो मात्र थाहा गथयो कक म अब कफी वपउन 
चाहन्न।आज मलाई कफीको कुन ै रहर छैन। यो उनको 
जीवनमा धेरै पररविडनहरू मध्ये एक मात्र गथयो।(म लिबाट 



 
 

मतुि हुन चाहने जो कोहीको लागग िबंाकू र रतसीमागथको 
ववजयमा औ ं "Andrea brief" वा "Andrew Letter" ससफाररस 
गिडछु।यसले प्राथडना र प्रतिज्ञाहरू [जमडन र अङ्ग्रेजीमा 
उपलब्ध] माफड ि लागपुिाथडबाट छुटकारा पाउनको लागग लामो 
िरीका बिाउँद्छ। 

पववत्र आत्मासँगको जीवनले स्वास््य सधुारलाई धेरै बिावा 
हिनेछ। यो पररविडनको शक्तिसँग जोडडएको स्वास््य 
जानकारीको कुरा हो।डन म्याककन्टोस, न्यजूस्टाटड ग्लोबल, 

वाइमर, सीएका तनिेशक भन्छन:् “हाम्रो हिनको वास्िववक 
आवश्यकिा भनेको स्वास््य सशक्षा मात्र होइन—हामीसँग 
उत्कर ष्ट जानकारी छ।के चाहहन्छ स्वास््य जानकारीको 
साथसाथै यसलाई व्यवहारमा ल्याउने शक्तिको रुपमा, जुन 
पररविडन गने शक्ति हो।" 

डा. हटम होव भन्छन:् “स्वास््य सशक्षा मात्र गचककत्सा 
समसनरी काम होइन। स्वास््य सशक्षाले तनको पाने काम भन्िा 
बढ्िा गिैन जुन परमेश्वरको व्यवस्थाले मकु्ति प्रिान 
गिडछ।स्वास््य वा मकु्ति को रूपान्िरण महससु 
गनडपरमेश् वरको शक्तिलाई अनभुव गनुडपछड।”अन्िमा, म यो 
प्रश्न सोध्न चाहन्छु: ववश्वासको उपचारको बारेमा के हो? के 
पववत्र आत्माले भररपणूड नभई आशा गनड सककन्छ? 



 
 

(हेनुडहोस ्मकूड स १६:१७-१८; याकूब ५:१४-१६) 

 

येशूको र्दोस्रो आगमनको लागग ियारी 

येशसँूग घतनष्ठ सगंतिको लागग पववत्र आत्माको माध्यमबाट 
बाहेक कुन ैववकल्प छैनिोस्रो आगमनको ियारीको रुपमा। जब 
ख्रीष्ट ममा पववत्र आत्माद्वारा वासगनुडहुन्छ, िब म उहाँको 
अनगु्रहद्वारा ियार छु।जब ख्रीष्ट ममा पववत्र आत्माद्वारा 
वास गनुडहुन्छ, िब म उहाँको अनगु्रहद्वारा ियार छु। तनम्न 
िीन क्षेत्रहरूले यो िेखाउन सतछ। (यो डतेनस क्स्मथ द्वारा 
आत्मा बक्तिस्मा र पर् वीको अक्न्िम घटनाहरूमा ववस्िरि 
रूपमा प्रस्ििु गररएको छ।) 

ख्रीष्टसाँग व्यक्तिगि सम्िन्ध 

येशलेू भन्नभुयो: "अतन यो अनन्ि जीवन हो, कक तिनीहरूले 
िपाईंलाई, एकमात्र साँचो परमेश्वरलाई र िपाईंले पठाउनभुएको 
येश ूख्रीष्टलाई गचननू।्" (यहून्ना १७:३ NKJV)"जान्नहुोस"् को 
बाइबलमा आज अगं्रेजी भाषामा भन्िा गहहरो अथड छ। यसको 
अथड पणूड, पारस्पररक र मायाल ुप्रतिबद्धिा हो।यो केवल पववत्र 
आत्मा सगं एक जीवन मा उपक्स्थि छ। यो ववचार तनम्न 
उद्धरणमा व्यति गररएको छः 



 
 

"हामीले परमेश्वरसँग क्जउँिो सम्बन्ध राख्नुपछड। हामीले पहहरन 
लगाउनपुछडपववत्र आत्माको बक्तिस्माद्वारा मागथबाटको शक्ति, 

िाकक हामी उच्च स्िरमा पगु्न सकौं। ककनभने हाम्रो लागग 
अरू कुन ै पतन िररकामा मद्िि छैन।”१० कुमारीहरूको 
र्दष्टान्िमा, येशलेू मखूडहरूलाई भन्नभुयो: "म तिमीहरूलाई 
गचक्न्िन।" कारण के गथयो ? िलेको अभाव, जसले पववत्र 
आत्माको अभावलाई प्रतितनगधत्व गिडछ (मत्ती २५:१-
१३)।येशलूाई कू्रसमा टाँग्ने मातनसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा 
धेरै ज्ञान गथयोपरुानो तनयमको। िर तिनीहरूको गलि 
व्याख्याको कारण, तिनीहरूले येशसँूग व्यक्तिगि सम्बन्ध 
खोजेनन।् 

के हामीलाई थाहा छ कक अक्न्िम हिनको पसु्िालाई, अन्ि-
समयको पररक्स्थतिको कारणल,े परमेश्वरसँग घतनष्ठ सम्बन्ध 
चाहहन्छ? 

ववश्वासद्वारा धाभमनकिा 

िीन स्वगडििूहरूको सन्िेशमा मानविालाई परमेश्वरको 
अक्न्िम सन्िेश "अनन्िको ससुमाचार" (प्रकाश १४:६-७) को 
घोषणाको प्रश्नसँग सम्बक्न्धि छ।यो सन्िेशको सार के हो 
जुन सारा ससंारले सनु्न ु पछड र सनु्नेछन?्यो केवल येश ू



 
 

ख्रीष्टमा ववश्वासद्वारा अनगु्रहद्वारा भएको धासमडकिा हो 
(एकफसी २:८-९)। यो अक्न्िम हिनको सन्िेशलाई शक्तिको 
साथ घोषणा गनेहरूले सन्िेशको शक्ति आफैं  अनभुव 
गनुडपछड।तिनीहरूले पापबाट क्षमा गने र मकु्तििािाको रूपमा 
येशदू्वारा ववश्वासद्वारा धासमडकिा जान्न र अनभुव गनुडपछड। 
यो केवल पववत्र आत्माले भररएको जीवनमा सम्भव छ 
जसद्वारा येश ू ख्रीष्टले हाम्रो आज्ञाकाररिालाई सक्षम 
बनाउनहुुन्छ।हामीमा वास गनुडहुने येशलेू परमेश्वरका सब ै
आज्ञाहरू पालन गरेर िेखाउनभुएको छ। ससंार यस सन्िेशल े
उज्यालो हुनेछ (प्रकाश १८:१)। 

सत्यको लागग प्रेम 

आजको हाम्रो जीवनमा सत्यको लागग प्रेम, परमेश्वरको वचन 
अध्ययन गने र सत्यलाई हाम्रो जीवनमा लाग ूगने सन्िभडमा 
पववत्र आत्माले भररएको जीवनको साथ वा बबनाको हाम्रो 
जीवनमा के प्रभावहरू िेखा पनेछ? २ थेस्स २:१०NKJV भन्छ, 

"... जो नष्ट हुन्छन,् ककनभने तिनीहरूले सत्यको पे्रम पाएनन,् 

िाकक तिनीहरूले मकु्ति पाउन सकून"्जसलाई बहकाउन 
सककँिैन, तिनीहरूको हृियमा सत्यको पे्रम हुन्छ।हामीले यो 
माया कसरी प्राति गने? जब येश ू ख्रीष्ट पववत्र आत्माद्वारा 
हामीमा वास गनुडहुन्छ िब मात्र हामीले यो पाउन सतछौं।रोमी 



 
 

५:५ ले भन्छ कक हाम्रो हृियमा भएको प्रेम पववत्र आत्माबाट 
आउँछ। एकफसी ३:१७ले हामीलाई बिाउँछ कक हामी पववत्र 
आत्माद्वारा "पे्रममा जरा गाडडएको र जगमा" हुनेछौं।यहून्ना 
१६:१३ मा पववत्र आत्मालाई "सत्यको आत्मा" भतनएको छ। 
यसले हामीलाई स्पष्ट रूपमा िेखाउँछ कक सत्यलाई प्रेम 
गनडको लागग यो आक्त्मक ख्रीक्ष्टयन हुन ु आवश्यक छ।के 
आज हामीलाई, परमेश्वरको वचन,  भववष्यसचूक लेखहरूप्रतिको 
सत्य पे्रममा समस्याहरू छन?् हाम्रो अगाडडको समयलाई ववचार 
गनुडहोस:्"धमडशास्त्रका लगनशील ववद्याथीहरू भएका र सत्यको 
पे्रम प्राति गनेहरूलाई मात्र ससंारलाई बन्धक बनाउने 
शक्तिशाली भ्रमबाट जोगाइनेछ... के परमेश्वरका जनहरू 
अहहले उहाँको वचनमा यवत्तको र्दििापवूडक स्थावपि छन ् कक 
तिनीहरूले तिनीहरूको सोचववचारको प्रमाणमा 
झुतिैनन?्"हामीले सब ैसत्य पत्ता लगायौं कक भनेर परमेश्वरले 
सोध्न ु हुन्न, बरु हामीले सत्यलाई प्रेम गछौं कक भनेर उहाँल े
सोध्नहुुन्छ। 

आत्माको फल वा शरीरको कामहरू 

"पववत्र आत्माको प्रभाव आत्मामा ख्रीष्टको जीवन हो। हामी 
ख्रीष्टलाई िेख्िैनौं र उहाँसँग बोल्िैनौं, िर उहाकँो पववत्र आत्मा 



 
 

एक ठाउँमा जस्ि ैअको ठाउँमा हाम्रो नक्जक हुनहुुन्छ। यसले 
ख्रीष्टलाई ग्रहण गने सब ैमाफड ि काम गिडछ। 

आत्माको वासलाई र्ाहा पाउनेहरूले आत्माका फलहरू प्रकट 
गछनन ्..." 

गलािी ५:२२ NKJV:प्रेम, आनन्ि, शाक्न्ि, सहनशीलिा, िया, 
भलाइ, ववश्वासयोग्यिा, कोमलिा, आत्मसयंम।एकफसी ५:९ 
NKJV: सब ैभलाइ, धासमडकिा र सत्यिा।गलािी ५:१६-२१ NKJV 

ले हामीलाई िेखाउँछ कक हामीमा पापको शक्तिपववत्र आत्मा 
माफड ि भत्काइनेछ। 

"... आत्मामा हहँड, र तिमीले शरीरको असभलाषा परूा गनेछैनौ। 
ककनकक शरीरले आत्माको ववरुद्धमा असभलाषा गिडछ, र 
आत्माले शरीरको ववरुद्धमा रहन्छ। र यी एकअकाडको 
ववरुद्धमा छन ् िाकक तिमीहरूले आफूले चाहेको कुराहरू 
नगनुड।िर यहि तिमी आत्माको अगवुाईमा छौ भने तिमी 
व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ।” (रोमी ७:२३ + ८:१ पतन 
हेनुडहोस)्पापमय स् वभावका कामहरू प्रत् यक्ष छन,् जो यी न ै
हुन—् व् यसभचार, अपववत्रिा, लम् पटपना, मतूि डपजूा, मन् त्रिन् त्र, 

िशु् मनी, झैँझगडा, ईष् याड, क्रोध, स् वाथीपन, फूट, गटुबन् िी, डाह, 

वपयत कडपन, अश्लील मोजमज् जा र यस् ि ैअरू, जसका ववषयमा 



 
 

म तिमीहरूलाई चेिाउनी हिन् छु, र अतघ पतन हिएकै हँु। जस-
जसले यस् िा कामहरू गिडछन,् परमेश् वरका राज् यका हकिार 
बन् नेछैनन ्। 

 

आध्याक्त्मक उपहारहरू 

"आध्याक्त्मक वरिानहरू अन्िगडि हामीलाई पववत्र आत्माको 
कामद्वारा हिइएका वरिानहरूलाई १ कोररन्थी१२:२८ मा 
सचूीबद्ध गरेका छन्र एकफ ४:११: प्रेररिहरू,अगमवतिाहरू, 

प्रचारकहरू, पास्टरहरू, सशक्षकहरू, चमत्कार कायडकिाडहरू, तनको 
पानेहरू, सहायकहरू, प्रशासकहरू, ववसभन्न भाषाहरू।यी 
वरिानहरूले 'सेवाको कामको लागग सन्िहरूलाई ससुक्ज्जि 
बनाउनमा भसूमका खले्छन।् ... तिनीहरूले चचडको गवाही 
प्रमाखणि गछडन ् र यसलाई नेिरत्व र तनिेशन हिन्छन।्"पववत्र 
आत्माले ववशषे उद्िेश्यका लागग अन्य प्रतिभाहरू पतन 
हिनहुुन्छ: "ज्ञानमा र कामिार सब ैिररकामा" (प्रस्थान ३१:२-
६) वा वास्िकुला (१ इतिहास २८:१२, १९) 

जब हामी येशकूो चेला बन्न चाहन्छौं िब हामीसँग भएका र 
भएका सब ै कुरा उहाँलाई समपडण गछौं। त्यसलेै हाम्रा सब ै
प्रतिभा र क्षमिाहरू, अन्ितनडहहि र ससकेका, उहाँको अगधकारमा 



 
 

राखखएको छ।उहाँल े हामीलाई थप प्रतिभाहरू हिन सतनहुुन्छ 
वा उहाँले हाम्रा प्राकर तिक क्षमिाहरूलाई पररष्कर ि र शदु्ध गनड 
सतनहुुन्छ। 

पववत्र आत्माको अभाव हँुिा के हामी आक्त्मक वरिान पाउन 
सतछौं? 

 

 

 

ईश्वरको छनोट वा मातनसहरुको छनोट? 

हामीसँग चचडमा ववश्वव्यापी लोकिाक्न्त्रक सरंचना छ। िर 
यसलाई लोकवप्रय लोकिन्त्र भनेर कहहल्य ैसोगचएको गथएन। 
हाम्रो भोटको वास्िववक लक्ष्य भनेको सबलैे व्यक्तिगि रूपमा 
परमेश्वरको आवाज सनु्ने र सोही अनसुार आफ्नो भोट हाल्न ु
हो। परमेश् वरको आवाजलाई सनेुरयसले भोटद्वारा परमेश् वरको 
इच्छालाई थाहा पाउँछ। कुन ै पतन बोडड बठैकमा भाग सलन ु
अतघ हामी तनक्श्चि रूपमा प्राथडना गछौं।प्रायः व्यक्तिगि 
प्राथडनाको लागग मििान गनुड अतघ मौका हिइन्छ िाकक यो 
प्रत्येक व्यक्तिलाई स्पष्ट होस ् कक कसरी परमेश्वरले 
उनीहरूलाई मििान गनड चाहनहुुन्छ। नेहेम्याहले भने: 



 
 

"त्यसपतछ मेरो परमेश्वरल े मरेो हृियमा राख्नुभयो ..." (नेह 
७:५) र एलेन जी ह्वाइटले नेहेसमया अध्याय १ को बारेमा 
भन्नभुयो: "र उसले प्राथडना गिाड, उसको हिमागमा एक पववत्र 
उद्िेश्य बतनरहेको गथयो ..." के एक शारीररक कक्रक्श्चयनल े
परमेश्वरको आवाज सनु्छ? यहि उसले सचेि रपणूड रूपमा 
प्रभमुा आत्मसमपडण नगरे, िब उसले पतकै पतन जवाफ 
पाउनेछैन (भजन ६६:१८; भजन २५:१२)।यहि कोही, जो एक 
शारीररक कक्रक्स्चयन हो, उसको ज्ञानको राम्रोसँग प्रयोग गरी 
ईमानिारीपवूडक भोट हिन्छ, िब मानवीय रूपमा बोल्िा यो 
ठीक छ। िर मानव सम्झौिाहरू बन्ने क्षणमा, यो हेरफेर र 
पाप बन्छ।अगवुाहरूको परमेश्वरको काममा ठूलो प्रभाव छ। 
यसले तनक्श्चि रूपमा ठूलो फरक पाछड र यहि िाजुभाइ र 
हििीबहहनीहरूले नेिरत्व गरररहेका छन ् जसलाई परमेश्वरले 
बोलाउनभुएको छ वा जसलाई मानव भोटले मात्र चुतनएको छ 
भने यसले ठूलो नतिजाल्याउन सतछ। 

प्राथडनामा एउटा पसु्िक पढ्िा मलेै महससु गरें कक हामीले 
परमेश्वरलाई हामी जाने बाटो िेखाउन अनरुोध गनड सतछौं 
(भजन ३२:८)।परमेश्वरको आवाज शान्िसँग सनु्िा मेरो 
सम्पणूड जीवन पररविडन भयो।म यस अनभुवको बारेमा 
"व्यावसातयक प्रतितनगधबाट पास्टर सम्म" (जमडनमा मात्र 



 
 

उपलब्ध) भन्ने लेखमा बिाउँछु।त्यहाँ कटड हेसलबाट सनु्नको 
लागग राम्रो उपिेश पतन छ "म कसरी सही तनणडय सलन 
सतछु?" (जमडन भाषामा मात्र उपलब्ध छ) र हेनरी रमन्डद्वारा 
वषौं अतघ पढ्नको लागग एउटा गहहरो उपिेश पतन छ: "म 
कसरी परमेश्वरको इच्छा जान्न सतछु?" (जमडनमा मात्र 
उपलब्ध)म ववश्वस्ि छु कक पतछल्ला केही हिनहरूमा हामीले 
प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको सल्लाहलाई खोज्नेछौं। 

योएल २:२८-२९ ल ेयो सकेंि गिडछ। एलेन जी ह्वाइट हटतपणी 
गनुडहुन्छ: "हामीले व्यक्तिगि रूपमा उहाँलाई हृियसँग बोलेको 
सनु्नपुछड। जब प्रत्येक अन्य आवाज शान्ि हुन्छ, र 
शान्ििामा, हामी उहाँको अगाडड पखडन्छौं, आत्माको मौनिाले 
परमेश्वरको आवाजलाई अझ फरक बनाउँछ। उहाँले हामीलाई 
भन्नहुुन्छ, ‘शान्ि बस, र म न ैपरमेश्वर हँु भनी जान (भजन 
४६:१०)। 

 

 

पैसा 

पसैा कमाउने र व्यवहार गने सम्बन्धमा आध्याक्त्मक र 
शारीररक ईसाईहरू बीच के सभन्निाहरू छन?् के हामी आफूलाई 



 
 

हाम्रा स्रोिसाधनको मासलकको रूपमा हेछौं वा परमेश्वरको 
भण्डारेको रूपमा?"पसैाको मोह र प्रिशडनको मायाले यो 
ससंारलाई चोर र डाँकुको गमु्बा बनाएको छ। धमडशास्त्रल े
ख्रीष्टको िोस्रो आगमन भन्िा ठीक अतघ हुने लोभ र 
िमनलाई गचत्रण गिडछ।" 

 

 

परमेश् वरका र्दिूहरूले परमेश् वरको िर मान्ने मातनसहरूको 
सुरिा गछनन ्

परमेश् वरका स्वगडििूहरूले परमेश् वरको डर मान्ने मातनसहरूको 
सरुक्षा गछडन ्। "परमप्रभकुो ििूले उहाँसँग डराउनेहरूका चारैतिर 
छाउनी हाल्छन,् र तिनीहरूलाई छुटकारा हिनहुुन्छ।"(भजनसगं्रह 
३४:७ NKJV) “ख्रीष्टका प्रत्येक अनयुायीका लागग एक 
असभभावक स्वगडििू तनयतुि गररएको छ। यी स्वगीय 
पहरेिारहरूले धमीहरूलाई िषु्टको शक्तिबाट जोगाउँछन।्”-जब 
बाइबलले परमेश्वरको डर मान्ने मातनसहरू, ख्रीष्टका 
अनयुायीहरू र धमी मातनसहरूलाई परमेश्वरको सरुक्षामा रहेको 
कुरा गछड , के यसको अथड आफूलाई ख्रीक्ष्टयन भनी िेख्न ेजो 
कोहीलाई पतन लाग ू हुन्छ भन्ने हो?के यो आफ्नो जीवन 



 
 

पणूडिया परमेश्वरमा समपडण नगनेहरूलाई पतन लाग ूहुन्छ? यो 
बच्चाहरूको लागग सत्य हो ककनभने येशलेू मत्ती १८:१० NKJV 

मा भन्नभुयो: “होसशयार रहो, तिमीहरूले यी सानाहरूमध् ये एक 
जनालाई पतन हेला नगर। ककनभने म तिमीहरूलाई भन् िछु, 

स् वगडमा तिनीहरूका ििूहरूले स् वगडका मेरा वपिाको िशडन सिैव 
गरररहन् छन ्।आफ्नो जीवन पणूडिया परमेश् वरमा समु्पने 
िाऊिलाई आफूसँग डरको कुन ैआधार छैन भनी थाह गथयो। 
उसले भन्यो:परमप्रभ ुमेरो ज् योति र मेरो मकु्ति हुनहुुन् छ, मलै े
कसको भय मान् न?ु परमप्रभ ुन ैमेरो जीवनको ककल् ला हुनहुुन् छ, 

कोसँग म भयभीि हुन?ु(भजनसगं्रह २७:१ NKJV) 

(म िपाईंलाई ि ग्रटे कन्रोभसी पसु्िकको३१ 
अध्यायकोसमतनस्री अफ गु्  एन्जल्स नामक खण्ड पढ्न 
ससफाररस गिडछुि)।यो परमेश्वरको हरेक छोराछोरीको लागग 
ठूलो आनन्ि हो। 

 

समापन हटतपणीहरू 

हामीले केही क्षते्रमा मात्र ैछोएका छौं। अझै पतन जीवन र 
ववश्वासका धेरै क्षते्रहरू थतन सककन्छ। िी सबकैो लागग तनम्न 
सत्य हो: जब हामी अहहले सभन्निाहरू समीक्षा गछौं, त्यहाँ 



 
 

कुन ैपतन क्षते्र छैन जुन पववत्र आत्माको जीवनको माध्यमबाट 
ठूलो फाइिाहरू नभएको छ।र अको िररका वरपर, त्यहाँ एक 
क्षेत्र छैन जहाँ हामी पववत्र आत्मा बबनाको जीवन सगं ठूलो 
हातन छैन। के यो हाम्रो लागग िैतनक जीवन परमेश्वरमा 
समपडण गनड र पववत्र आत्माले भररपणूड हुन अनरुोध गनडको 
लागग ठूलो पे्ररणा हँुिैन? 

“केही वषड पहहले एउटा बोइङ ७०७ टोककयो एयरपोटडबाट 
लन्डनको लागग उडकेो गथयो। यो एक महान टेकअफ गथयो। 
सफा, घमाइलो आकाश गथयो। चाँड ैयात्रहुरूले जापानको 
प्रससद्ध माउन्ट फुजी िेख्न सतनेछन।् अचानक पाइलटलाई 
पहाडको वररपरर घमु्ने ववचार आयो िाकक यात्रहुरूले यो िलुडभ 
र्दश्यको मजा सलन सकून।्उनले िोककएको उडानको पाठ्यक्रम 
छोडरे सभजुअल उडानमा पररविडन गरे। सभजुअल उडानको 
समयमा, पायलटले ग्राउन्ड कन्रोल सेन्टरको सरुक्षाको साथ 
वविरण गिडछ र उसले के िेख्छ भन्नेमा पणूड रूपमा तनभडर 
हुन्छ। पहाड उनको मतुन नक्जक छ। उनको अक्ल्टसमटरले ४ 
हजार समटर िेखाएको छ । माउन्ट फुजीको वररपरर झरेको 
हावा र हावाको आँधी उसले िेखेन।बोइङ ७०७ हावाको लागग 
कुन ैमेल खाएन। ववमान हावामा फुट्यो, िघुडटनाग्रस्ि भयो र 
सब ैयात्रकुो मरत्य ुभयो।शारीररक कक्रक्श्चयन "र्दश्य उडान मोड" 



 
 

मा बस्छ। उसल ेसब ैतनणडय आफै गिडछ। उसको राम्रो 
इरािाको बावजिु, ऊ असफल हुनेछ। आध्याक्त्मक कक्रसहटयान 
पववत्र आत्माद्वारा उहाँको प्रभसँुगको मायाल ुर भरोसापणूड 
सम्बन्धमा क्जउिछ, जसले उसलाई सरुक्षक्षि गन्िव्यमा 
लजैान्छ। 

प्रार्नना: स्वगनमा िस्नुहुने िुिा, पववत्र आत्माद्वारा येशूको 
िासले हामीमा र हाम्रो काममायस्िो सकारात्मक पररविनन 
ल्याएकोमा धन्यवार्द।कर पया पववत्र आत्माको काममा मेरो 
आाँखा अझै खोल्नुहोस।् कर पया मलाई उहााँद्वारा जीवनको यो 
पूणनिा हर्दनुहोस,् जुन येशूले हामीलाई हर्दन चाहनुहुन्छ।कर पया 
मलाई अको अध्यायमा यो समस्या समाधान गने कुञ्जी पिा 
लगाउन र यसलाई व्यवहारमा राख्न मद्र्दि गनुनहोस।् धन्यवार्द। 
आमेन 

म धिीमा आगो बाल्न आएको हँु। म कसरी 
चाहन्छु 

आगो पहहले न ैसुरु भएको गथयो! 

लूका १२:४९NIRV मा येशू 

 



 
 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल गाइि 

१. के पववत्र आत्माववना पतन महान ्समशन कायड हुन 
सतछ?यो कवत्तको फलिायी छ? 

   

 

२. मेरो जीवन शलैीमा पववत्र आत्माले कस्िो प्रभाव 
पाछड? (िैतनक हिनचयाड,स्वास््य, कपडा, सम्बन्ध) 

 

 

३. मेरो जीवनको लागग "सत्यको प्रेम" को अथड के हो? 

 

 

 

   ४. पववत्र अत्माको वरिानहरू के हुन?् 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 



 
 

 आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र 
यस ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साझिेार सगं प्राथडना गनुडहोस ्... 
 

१. कक प्रभलेु तिमीलाई पववत्र आत्माले भररहिनहुुन्छ। 
२. कक िपाईंले बझु्नहुुन्छ ककन अक्न्िम-समय पसु्िालाई 

पववत्र आत्माको तनक्श्चि मापन चाहहन्छ। 
३. कक हामी पसैाको साथ परमशे्वरको आसशष ्पाउन 

सतने िररकामा व्यवहार गछौं। 

 

अध्याय ५ 

व्यावहाररक अनभुवको कुञ्जी: 
प्रतिज्ञाहरू सहहि प्रार्नना गरै्द 

 

कसरी कायाडन्वयन र अनुभव गनड सतछु 

मेरो लागग परमेश्वरको समाधान? 

 

प्रार्नना र पववत्र आत्माले भररनु 

यो महत्त्वपणूड छ कक हामी ववश्वासको माध्यमबाट यो यात्रामा 
जान्छौं र हामीले ववश्वासका साथ पववत्र आत्माको माग 
गछौँ।यसको मिलब यो हो कक हामीले पववत्र आत्माको लागग 

हिन ९ 

िहिन 
८ 

हामी
ले के 
गुमा
उँछौं 
जब 
हामी 

पवव
त्र 
आ



 
 

प्राथडना गरेपतछप्रभलेु हाम्रो प्राथडनाको जवाफ हिनभुएको छ र 
सोध्ने क्रममा उहाँले हामीलाई पहहले न ै पववत्र आत्मा 
हिनभुएको छ भनी ववश्वास र तनक्श्चि हुन आवश्यक छ। 

Gal ३:१४ NKJV ले भन्छ: "... िाकक हामीले 
ववश्वासद्वाराआत्माको प्रतिज्ञा प्राति गनड सकौं।"अको अनवुाि 
(NIRV) ले भन्छ: "... कक हामीले ख्रीष्टमा ववश्वास गरेर पववत्र 
आत्माको प्रतिज्ञाप्राति गनड सतछौं।"हामीले आफ्नो स्वगडमा 
हुनहुुने बबुासँग सक्जल ै भरोसा गनड सकौं भनेर परमेश्वरले 
हामीलाई ठूलो सहायिा हिनभुएको छहामी यसलाई "प्रतिज्ञा 
सहहिको प्राथडना" भन्छौं।"परमेश् वरका वचनहरूलाई वचनबाट 
मेटाउन ु भनेको आकाशबाट सयूडलाई मेटाउन ु जस्ि ै हो। 
परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा ववश्वास गनड अगवुाइ गनड उहाँको 
वचनमा प्रतिज्ञाहरू राख्नुभएको छ।” 

प्रतिज्ञाहरू सहहि प्रार्नना गरै्द 

पहहलो, यहाँ एउटा उपयोगी उिाहरण छ: मानौं कक मरेो बच्चा 
स्कूलमा फे्रन्च भाषामा राम्रो छैन। म मेरो बच्चालाई फे्रन्चमा 
कडा पररश्म गनड प्रोत्साहहि गनड चाहन्छु।म उसलाई प्रतिज्ञा 
गछुड कक यहि उसले आफ्नो ररपोटड काडडमा राम्रो ग्रडे पाउँछ 
भने उसले मबाट $ २० पाउनेछ।बच्चाले कडा अध्ययन गनड 
थाल्छ। म उसलाई फ्रान्सेलीमा पतन मद्िि गछुड र उसले 
वास्िवम ैराम्रो गे्रड पाउँछ। अब के हुन्छ? जब बच्चा स्कूलबाट 



 
 

घर आउँछ र अगाडडको िोकाबाट आउँछ उसले ठूलो स्वरले 
बोलाउँछ: "बवुा, $ २०!"उसले $ २० पाउनेछ भनेर ककन यति 
तनक्श्चि छ? ककनभने एउटा वाचा गररएको गथयो र उसले 
आवश्यकिाहरू परूा गरेको छ। वास्िवमा, यो आज धेरै 
मातनसहरूको लागग सामान्य छ।िर यो हुन सतछ कक त्यो 
क्षण मसँग $ २० छैन। के यो हुन सतछ कक परमेश्वरले 
प्रतिज्ञा गनुडभएको केहह छैन? असम्भव!वा यो हुन सतछ कक 
मलेै मेरो प्रतिज्ञा कफिाड सलन्छु र यसो भन्न सतछु: "मलेै 
सशक्षाको पसु्िकमा पिेको छु कक िपाईंले बच्चाहरूलाई 
अध्ययन गनड उत्पे्रररि गनड पसैा प्रयोग गनुड हँुिैन।त्यसलेै म 
तिमीलाई २० डलर हिन सक्तिन।" के परमेश्वरल ेपतछ आफ्नो 
मन पररविडन गनुडहुन्छ? असम्भव!हामी िेख्न सतछौं कक जब 
हामीसँग परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ र आवश्यकिाहरू परूा गरेका 
छौं, िब त्यहाँ एउटा मात्र सम्भावना छ: हामीले प्रतिज्ञा प्राति 
गछौं! 

परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूद्वारा, उहाँले हामीलाई तनक्श्चि हिशामा 
अतघ बढ्न प्रोत्साहन हिन चाहनहुुन्छ। उहाँले हामीलाई पववत्र 
आत्मा प्राति गनड आह्वान गनुडहुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रो 
जीवनमा परमेश्वरको शक्ति हिनेछ। उहाँल े हामीलाई उहाँमा 
भरोसा गनड सक्जलो बनाउन चाहनहुुन्छ। भरोसा ववश्वासको 



 
 

मटुु हो। अब हामी १ यहून्ना ५:१४,१५NKJV मा प्रतिज्ञाहरू 
सहहिको प्राथडनाको लागग केही मखु्य बाइबल पिहरू पढ्न 
चाहन्छौं: "अब हामीमा उहामँा भएको भरोसा यो हो, कक यहि 
हामीले उहाँको इच्छा अनसुार केहह माग्यौं भने, उहाँले हाम्रो 
ववक्न्ि सनु्नहुुन्छ।" 

परमेश्वरले एक सामान्य प्रतिज्ञा हिनहुुन्छ कक उहाँले उहाँको 
इच्छा अनसुार हुने प्राथडनाहरूको जवाफ हिनहुुन्छ। परमेश्वरको 
इच्छा आज्ञा र प्रतिज्ञाहरूमा व्यति गररएको छ। हामी हाम्रो 
प्राथडनामा तिनीहरूमा भर पनड सतछौं।त्यसपतछ पि १५ मा यो 
यसो भतनन्छ: "र यहि हामी जान्िछौं कक उहाँले हाम्रो ववक्न्ि 
हामीले जे मागे पतन, सनु्नहुुन्छ, हामीलाई थाहा छ कक हामीले 
उहाँसँग मागेका बबन्िीहरू छन।्"अको अनवुाि (NIRV) ले यसो 
भन्छ: "यहि हामी जान्िछौं कक हामीले जे माग्छौं परमेश्वरल े
सनु्नहुुन्छ, हामी जान्िछौं कक हामीले पाएका छौँ।"त्यसको 
मिलब के हो? परमेश्वरको इच्छा अनसुार हाम्रा प्राथडनाहरूको 
जवाफ त्यही क्षणमा हिइन्छ जुन हामीले तिनीहरूलाई 
परमेश्वरमा ल्याउँछौं। िर भावनात्मक रूपमा हामी 
सामान्यिया केहह याि गिैनौं। हाम्रा प्राथडनाहरू ववश्वासद्वारा 
जवाफ हिइन्छ, हाम्रा भावनाहरूले होइन। भावनाहरू पतछ 
आउनेछन।् 



 
 

तनकोटीन र रतसी िवु्यडसनी मातनसहरूसँग प्राथडना गिाड मलेै 
ससकेको छु: ककउद्धारको लागग प्राथडना गिाड तिनीहरूले केही 
पतन याि गिैनन।्तिनीहरूले ववश्वासद्वारा जवाफ पाउँछन।् िर 
केही घन्टापतछ उनीहरूले याि गछडन ् कक उनीहरूमा सिुी वा 
रतसीको कुन ै लालसा छैन। यस क्षणमा तिनीहरूले आफ्नो 
प्राथडनाको व्यावहाररक जवाफ पाएका छन।्येशलेू मकूड स 
११:२४NKJV मा भन्नभुयो:यसकारण म तिमीहरूलाई भन् िछु, 

तिमीहरूले प्राथडनामा जेसकैु माग् छौ सो पाएका छौं भन् ने 
ववश् वास राख, र त् यो तिमीहरूको हुनेछ।एलेन जी ह्वाइटले भने: 
“हामीले आशीवाडिको कुन ैबाहहरी प्रमाण खोज्न ुपिैन। उपहार 
प्रतिज्ञामा छ, र हामी आफ्नो काममा लाग्न सतछौं कक 
परमेश्वरले प्रतिज्ञा गनुडभएको कुरा उहाँले परूा गनड सक्षम 
हुनहुुन्छ, र त्यो उपहार, जुन हामीसँग पहहले न ैछ, हामीलाई 
यसको आवश्यकिा पिाड महससु हुनेछ।"त्यसलेै हामीले बाहहरी 
प्रमाण वा भावनात्मक अनभुव खोज्न ु हँुिैन। रोजर जे. 
मोनेउले यसो भने: “आत्माहरू [िषु्टअत्माहरूले] मातनसहरूलाई 
ख्रीष्ट र उहाँका अगमवतिाहरूको वचनको सट्टा तिनीहरूका 
भावनाहरू सनु्न प्रोत्साहहि गनेछन।् कुन ै पतन िररकामा 
आत्माहरूले मातनसहरूको जीवनको तनयन्त्रण प्राति गनड 
सतिैनन,् व्यक्तिहरूले के भइरहेको छ भनेर बखुझकन। 
”प्रतिज्ञासहहिको प्राथडनाल े हाम्रो लागग परमेश्वरको खजाना 



 
 

खोल्छ। हाम्रो मायाल ुस्वगीय बबुाले हाम्रो लागग अटुट खािा 
खोसलहिनहुुन्छ।"यहि उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा ववश्वास छ भने 
तिनीहरू (चेलाहरूले) ठूला कुराहरूको आशा गनड सतछन।्"एलेन 
ह्वाइट भक्न्छन:् "... पववत्र आत्माको लागग बबन्िी गनुडहोस।् 
परमेश्वरले गनुडभएका प्रत्येक प्रतिज्ञाको पछाडड 
उसभनहुुन्छ।आफ्नो हािमा बाइबल सलएर भन्नहुोस:् ‘िपाईल े
भनेजस्ि ै मलेै गरेको छु। म िपाईंको प्रतिज्ञा प्रस्ििु गिडछु, 

माग, र तिमीलाई हिइनेछ। खोज, र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ। 
िकितयाउ, र यो तिमीहरूका लागग खोसलनेछ।' ख्रीष्टल ेघोषणा 
गनुडहुन्छ: 'तिमीहरूले जे चाहन्छौ, जब तिमीहरू प्राथडना गछौ, 
ववश्वास गर कक तिमीहरूल ेिी ग्रहण गछौ, र तिमीहरूले िी 
पाउनेछौ।' 'तिमीहरूले मेरो नाममा जे माग्छौ, त्यो म गनेछु। 
यसो गर, कक पतु्रमा वपिाको महहमा होस।्' (मत्ती ७:७; मकूड स 
११:२४; यहून्ना १४:१३)" 

 

वाचाका र्दईु समूह 

एकै समयमा, बाइबलमा भएका प्रतिज्ञाहरू बीचमा 
होससयारीपवूडक सभन्निा राख्नु महत्त्वपणूड छ। "आध्याक्त्मक 
प्रतिज्ञाहरू - पापको क्षमाको लागग, पववत्र आत्माको लागग, 

उहाँको काम गने शक्तिको लागग - सधैं उपलब्ध छन।्(पे्रररि 



 
 

२:३८,३९ हेनुडहोस)्। िर क्षखणक आसशषहरूकावाचाहरू, जीवनको 
लागग पतन, अवसरमा हिइन्छ र कहहलेकाहीं रोककन्छ, जस्िो 
कक परमेश्वरले उत्तम समयमा जुटाउनहुुन्छ।"यहाँ एउटा 
उिाहरण छ: यसयैा ४३:२NKJV "जब तिमी आगोबाट हहं् छौ, 
तिमी जल्नेछैनौ, न ि ज्वालाले तिमीलाई 
जलाउनेछ।""परमेश् वरले आगोको भट्टीमा िीन जना 
साथीहरूका लागग यो प्रतिज्ञा अद्भिु िररकामा राख्नभुयो (िातन 
३)। िर अकोिफड , सधुारकिाड हस र जेरोमलाई कन्स्टान्समा 
खम्बामा जलाइयो।हामी भन्न सतछौं कक तिनीहरूको प्राथडनाको 
जवाफ हिइएन। िर पतन, के तिनीहरूलाई पररगचि नभएको 
समयमा जवाफ हिएका गथएनन?् ककन?एक पोप लेखकले यी 
शहीिहरूको मरत्यलुाई यसरी वणडन गरे: “आफ्नो अक्न्िम घडी 
नक्जक आइपगु्िा िवुलेै तनरन्िर मनमासहन 
गरेकागथए।आगोको लागग तिनीहरुले बबहेमा भोज गनड गएको 
जस्िो गरी आफूलाई ियारी गरे। तिनीहरूले पीडाको कुन ै
महससु गरेनन।् जब आगो बढ्यो, तिनीहरूले भजन गाए; र 
आगोको ज्वलन्ििाले उनीहरूको गायन रोतन सकेन।"यहि 
कोही जल्यो भने, तिनीहरू केवल गचच्याउन सतछन।् उनीहरुको 
व्यवहारले िेखाउँछकक परमेश्वरले हस्िक्षेप गनुडभयो, हामीले 
सक्जल ै िेखखने िररकामा होइन। यसले मलाई िेखाउँछ कक 
अस्थायी प्रतिज्ञाहरू अझै पतन हाम्रो लागग महत्त्वपणूड छन।् 



 
 

 

जवाफको लागग धन्यवार्द 

अब अको महत्त्वपणूड पक्षको लागग। हामीले मागेको क्षणमा 
हाम्रो अनरुोधहरू स्वीकर ि भइसकेपतछ, अको जवाफको लागग 
परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन ु उगचि छ।यस क्षणमा हाम्रो 
धन्यवािले उहाँमा रहेको परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा व्यति 
गिडछहाम्रो प्राथडनाको जवाफ हिनभुयो र हामी यो परूा हुने 
आशा गछौं जब हामीलाई यसको सबभैन्िा बिी आवश्यकिा 
हुन्छ।केही ववश्वासीहरूले प्राथडना गरेपतछ िरुुन्ि ैकेही कुरा याि 
गछडन।् िरधेरै ववश्वासीहरूका लागग यो एसलयाको अनभुवसँग 
समल्िोजलु्िो छ: प्रभ ुआधँी, भकूम्प वा आगोमा हुनहुुन्नन््यो, 
बरु शान्ि, सानो आवाजमा हुनहुुन््यो (१ राजा १९:११-१२)। यो 
मेरो अनभुव पतन गथयो। लामो समय पतछ, मलैे सोचें कक केहह 
भएको छैन। त्यसपतछ मलैे अचानक याि गरें कक ममा धेरै 
कुराहरू भएका गथए जुन मलेै थाहै नपाई। 

 

मेरो सोच िर्दल्नुहोस ्



 
 

यसको मिलब: यो क्षणमा मेरो सोच पररविडन गनड आवश्यक 
छ: "... िर आफ्नो हिमागको नवीकरण द्वारा पररविडन 
गनुडहोस ्..." (रोमी १२:२ NKJV) 

अब यो भन्न सही छ: धन्यवाि कक िपाईंले मेरो प्राथडनाको 
जवाफ हिनभुयो। मेरो अनरुोधलाई पहहले न ै प्रिान 
गनुडभएकोमा धन्यवाि। धन्यवाि कक म यो सही समयमा 
अनभुव गनेछु।यो आत्म-हेरफेर होइन। आत्म-हेरफेर सगं, म 
आफैलाई मनाउन कोसशस गिैछु। जब मलेै प्रतिज्ञाको साथ 
प्राथडना गरेको छु, िब मसँग मेरो बिसलएको सोचको लागग 
ईश्वरीय आधार छ ककनभने मलाई ववश्वासद्वारा जवाफ 
हिइसकेको छ।यस अवस्थामा, यहि मलैे आफ्नो सोच पररविडन 
गररन भने, म परमेश्वरलाई िेखाउँिैछु कक उहाँमा भरोसा 
नगनुडहोस ्िर मेरो भावनाहरूमा भर पिैछु। यस व्यवहारले, म 
परमेश्वरलाई झूटो बनाउँिैछु र त्यसलेै केहह प्राति गनेछैन। यो 
पतन महत्त्वपणूड छ कक मलेै केहह पतन याि नगिाड पतन मलेै 
ििनसुार कायड गनुड पछड। परमेश्वरले सधैं ववश्वास गने 
आवश्यकिालाई एकीकर ि गनुडहुन्छ। हामीले उहाँमा भरोसा 
गरेको उहाँ चाहनहुुन्छ। यिडन निी पार गने बारे सोच्नहुोस।् 
पजुारीहरूले पहहले पानीमा पाइला राख्नुपछड र त्यसपतछ पानी 



 
 

ववभाक्जि भयो। तनको हुनअुतघ नामानले साि पटक पानीमा 
डुब्नपुरेको गथयो। 

सायि िपाईं यसो भन्नहुुन्छ: "म त्यो गनड सक्तिन। म त्यसो 
गने कल्पना पतन गनड सक्तिन। "कर पया याि गनुडहोस ् कक 
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन ् जुन हामीले व्याख्या गनड सतिैनौं। 
आज सम्म, हामीलाई बबजुली के हो थाहा छैन, िर हामी सब ै
यसलाई प्रयोग गछौं।न ि हामीलाई थाहा छ कक बच्चाहरूले 
कसरी कुरा गनड ससतछन,् िर तिनीहरू सब ै कुराकानी गनड 
ससतछन।् "प्राकर तिक ससंारमा, हामी तनरन्िर हाम्रो समझभन्िा 
बाहहरका आश्चयडहरूले घेररएका छौं। त्यसोभए के हामी 
आध्याक्त्मक ससंारमा पतन हामीले बझु्न नसतने रहस्यहरू 
फेला पारेर छतक पनुड पछड?हहिोपिेश ३:५-६ NKJV बारे 
सोचौं:आफ् नो सारा हृियले परमेश् वरमा भरोसा राख,्र िरेो 
आफ् न ै समझशक्तिमा भर नपर ्आफ् ना सारा मागडमा उहाँलाई 
सम् झी,र उहाँले िरेा मागडहरू सोझा िलु् याइहिनहुुनेछ। यहाँ 
हामीले हाम्रा मागडहरू तनिेसशि गने यस प्रतिज्ञाको लागग 
परमेश्वरबाट स्पष्ट आवश्यकिाहरू पाउँछौं। प्रत्येक पवूड शिड 
पतन एक आज्ञा हो। यहि हामी तनक्श्चि छैनौं कक हामीले 
पवूडशिड परूा गरेका छौं, िबप्रभलेु हामीलाई िरुुन्ि ै जवाफ 
हिनहुुनेछ भन्ने तनक्श्चििाका साथ इच्छुकिाको लागग प्राथडना 



 
 

गनड सतछौं।""... िर यहि िपाईं 'इच्छा गनड इच्छुक हुनहुुन्छ 
भने, परमेश्वरले िपाईको लागग काम..."परूा गनुडहुनेछ..." 

केहह सानो जसले मद्िि गनड सतछ: के हामीलाई थाहा छ 
हामी के गिैछौंहामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको साथ प्राथडना 
गरेका छौं, आवश्यकिा परूा गरेका छौं, रत्यसो भए शङ्काको 
जवाफ हिइन्छ? हामी परमशे्वरलाई झटूो बनाइरहेका छौं।कुन ै
पतन पररक्स्थतिमा हामी त्यसो गनड चाहँिैनौं। यस अवस्थामा, 
प्राथडना गनुडहोस:् प्रभ,ु म ववश्वास गिडछु, मेरो अववश्वासलाई 
मद्िि गनुडहोस।् त्यसपतछ ववश्वास गनुडहोस!्(अको पढ्ने 
ससफाररस: त्यहाँ धेरै मलू्यवान सल्लाह छएलेन जी. ह्वाइट 
द्वारा Edu cation पसु्िकको अध्याय "ववश्वास र प्राथडना" मा 
प्रतिज्ञाहरू सहहि प्राथडना। ) 

 

पववत्र आत्माको लागग प्रार्नना गरै्द 

मलाई लाग्छ कक हामीसँग पववत्र आत्माले भररपणूड हुनको 
लागग प्राथडना गने उत्तम योग्यिाहरू छन।् िर हामीले यो 
बबसडन ु हँुिैन कक यसले परमेश्वरलाई हाम्रो इच्छा परूा गनड 
इच्छुक बनाउन ु पिैन, बरु उहाकँा प्रतिज्ञाहरू र उहाँको 
ववश्वासयोग्यिामा ववश्वास गनुडपछड। 



 
 

 

पववत्र आत्मा प्राति गने प्रतिज्ञा 

प्रभलेु हामीलाई पववत्र आत्मा प्राति गनडका लागग अद्भिु 
प्रतिज्ञाहरू हिनभुएको छ:लकुा ११:१३NKJV:तिमीहरू िषु् ट 
भईकन आफ् ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू हिन जान् िछौ 
भने, तिमीहरूका स् वगीय वपिाले उहाँसँग माग् नेहरूलाई कति 
ब़िी गरेर पववत्र आत् मा हिनहुुन् छ।”के हाम्रो स्वगीय वपिाले 
यहाँ बाध्यकारी प्रतिबद्धिा गनुडभएको छैन? यो अद्भिु 
प्रतिज्ञाको आवश्यकिा भनेको: माग्नहुोस!् िपैतन येशकूो 
मिलब एक पटक सोध्न ु होइन, िर तनरन्िर अपील गनुड 
हो।यद्यवप, यहाँ सन्िभड हेनुड महत्त्वपणूड छ। हामीले अन्य 
ग्रन्थहरू पतन पढ्नपुछड जुन एउटै कुराको बारेमा बोल्छ, 

उिाहरणका लागग:प्रेररि ५:३२NKJV:यी सब ैकुराका हामी साक्षी 
छौं, र त् यस् ि ै गरी पववत्र आत् मा पतन, जसलाई परमेश् वरले 
आफ् ना आज्ञा पालन गनेहरूलाई हिनभुएको छ।”यहा ँ
आवश्यकिा आज्ञाकाररिा हो! हामी यहाँ िेख्न सतछौं कक हामी 
केवल एउटा पाठको साथ आफैलाई समथडन गनड सतिैनौं: 
हामीले वाचाको सन्िभडलाई पतन ववचार गनुडपछड।यो हाम्रो लागग 
रमाइलो कुरा जस्िो एक पटक आज्ञाकारी हुनकुो कुरा होइन। 
बरु, यो उहाँको आज्ञा पालनसँग सम्बक्न्धि छ: हाम्रो अद्भिु 



 
 

उद्धारकिाड र समत्र। आज्ञाकाररिाल े आनन्ि ससजडना 
गछड।आज्ञाकारी हृियको लागग हरेक बबहान प्राथडना गनुडहोस।् 
प्राथडना गनुडहोस ्कक प्रभलेु िपाईंलाई उहाँले चाहनहुुने सब ैकुरा 
गनड ियार पानुडहोस ्र तनक्श्चि रूपमा िपाईंलाई यो परूा गनड 
मद्िि गनुडहोस।् यसले राम्रो पवूडशिड बनाउँछ। 

यहून्ना ७:३७ NKJV: "यहि कोही तिखाडयो भने, उसले मकहा ँ
आएर वपओस।्"यहाँ यो पववत्र आत्माको इच्छासँग सम्बक्न्धि 
छ। यहि िपाइँसँग कुन ैइच्छा छैन वा िपाइँसँग धेरै थोरै छ 
भन्ने लाग्छ भने, िपाइँ इच्छाको लागग प्राथडना गनड सतनहुुन्छ। 
यो परमेश्वरको इच्छा अनसुारको अनरुोध हो, जुन िरुुन्ि ै
जवाफ हिइनेछ। जब हामीले हाम्रो अद्भिु परमेश्वरलाई 
सोध्छौं उहाँले हामीमा "इच्छा र उपलक्ब्ध" ससजडना 
गनुडहुनेछ।हामी परमेश्वरसँग घतनष्ठ सम्बन्धको इच्छाको लागग 
पतन प्राथडना गनड सतछौं, 

उहाँलाई हाम्रो सम्पणूड हृियले पे्रम गनड, उहाँको आनन्िसाथ 
सेवा गनड, येशकूो लागग बढ्िो इच्छा र उहाँको चाँड ैफकड ने र 
परमेश्वरको राज्यमा पनुसमडलन, परमेश्वरको वचन पढ्ने र 
त्यसबाट ससतने इच्छा, साथै मद्िि गने इच्छा। र 
हराएकोहरुलाई बचाउन मद्िि गनड ससुक्ज्जि हुनहुोस।् 



 
 

यहून्ना ७:३८-३९ NKJV:जसले ममागथ ववश् वास गिडछ, 

धमडशास् त्रले भनेअनसुार ‘त् यसको अन् िस् करणबाट क्जउँिो 
पानीका खोलाहरू बगगतनस् कनेछन’्।”िर यो कुरो उहाँले पववत्र 
आत् माको ववषयमा भन् नभुएको गथयो, जुन पववत्र आत् मा 
उहाँमागथ ववश् वास गनेहरूले प्रात ि गनड लागेका गथए। ककनकक 
पववत्र आत् मा अहहलेसम् म हिइएको गथएन, ककनभने येशकूो 
महहमा अझसम् म भएको गथएन।यहाँ शिड हो ववश्वास ! हामी 
यहाँ िेख्छौं कक येश ूख्रीष्टमा हाम्रो ववश्वास,परमेश्वरमा हाम्रो 
भरोसा, पववत्र आत्मा प्राति गनडको लागग एक महत्त्वपणूड शिड 
हो। िर जब हामी प्रतिज्ञा सहहि प्राथडना गछौं, िब ववश्वास 
गनड सक्जलो हुन्छ। 

गलािी ५:१६NKJV:िर म भन् िछु, पववत्र आत् माद्वारा हहँड, र 
पापमय स् वभावका लालसा परूा नगर।हामीसँग यहाँ वास्िवमा 
एउटा प्रतिज्ञा छ, जुन आिेशको रूपमा व्यति गररएको छ।जब 
परमेश्वरले मलाई आत्मामा हहं् को चाहनहुुन्छ, िब यसको 
स्पष्ट अथड हो कक उहाँले मलाई पववत्र आत्माले भनड 
चाहनहुुन्छ।र उहाँले हामीलाई यहाँ िेखाउनहुुन्छ कक जब हामी 
पववत्र आत्माले भररन्छौं, िब हामी हाम्रो असभलाषाको कर पामा 
पिैनौं। पववत्र आत्माले हामीमा भएको पापको शक्तिलाई 
भत्काउनहुुन्छ (रोमी ८:१-१७, ववशषे गरी v. २)। पववत्र 



 
 

आत्माद्वारा "हाम्रो शरीरका कामहरू" माररन्छन ् (रोमी८:१३)। 
पावललाई ववचार गनुडहोस,् जसले आफ्नो बारेमा यसो भने: “म 
हिनहँु मछुड।” शरीरका कामहरू (गलािी ५:१८-२१) को ियामा 
नपनुड, िर आत्माका फलहरू बिाउन ु (गलािी ५:२२) यो 
अत्यन्ि ै मलू्यवान कुरा हो।हामी पापलाई हाम्रो जीवनमा 
आक्रमण गनड नसतनलुाई िरूबीनको सम्मेलनसँग िलुना गनड 
सतछौं। लेन्समा धुलो नपरोस ् भन्नका लागग कोठामा धेरै 
िबाब हिनपुछड।यसको मिलब िोका खोल्िा हावा बाहहर सछड। 
धुलो सभत्र पस्िैन । त्यस ै गरी, जब हामी पववत्र आत्माले 
भररन्छौं, "तिमीहरूले शरीरको असभलाषा परूा गनेछैनौ"। (यस 
ववषयमा थप जानकारी यस खण्डमा छ: "के व्यक्ति 
आध्याक्त्मक रहन सतछ?" अध्यायको अन्त्यमा। 

एकफसी ३:१६-१७+१९ NKJV:म प्राथडना गछुड , कक उहाँका 
महहमाको सम् पवत्तअनसुारको शक्तिले उहाँका आत् माद्वारा सभत्री 
मनषु् यत् वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारून,् र ववश् वासद्वारा 
ख्रीष् ट तिमीहरूका हृियमा वास गरून,् र प्रेममा जरा गाडडएका 
र िहह्रला भएर,र ज्ञानलाई माथ गने ख्रीष् टको प्रेमलाई थाहा 
पाउन सक, िाकक परमेश् वरको सारा पणूडिाले तिमीहरू भररपणूड 
होओ।हुनसतछ हामीले लामो समयसम्म कुन ैपतन शक्तिलाई 
याि गिैनौं। यो प्रकर तिमा जस्ि ै हुन सतछ। जाडोमा रूखहरू 



 
 

खाली हुन्छन ् र वसन्िमा तिनीहरू हररयो हुन्छन।्यस 
पनुरुत्थानमा काम गने ठूलो शक्तिहरू छन।् हामी 
तिनीहरूलाई िेख्न वा सनु्न सतिैनौं। िर त्यसपतछ हामी 
पररणाम िेख्छौं। यो मेरो लागग िररका हो। म परमशे्वरलाई 
धन्यवाि हिन्छु कक उहाँले मलाई प्रशस्ि शक्ति 
हिनहुुन्छ।अको उिाहरण: हाम्रो शरीरमा ववद्यिुीय प्रवाहहरू 
छन ्भनेर केही िशकिेखख हामीले थाहा पाएका छौं। तिनीहरू 
त्यहाँ छन।् िर हामी तिनीहरूको बारेमा सचेि छैनौं। 

एकफसी ५:१८ NKJV:िाखमद्यले नमावत्तओ, कारण त् यो 
ववलाससिा हो, िर पववत्र आत् माले भररपणूड होओ।प्रेररि १:८ 
NKJV:िर पववत्र आत् मा तिमीहरूमा आउनभुएपतछ तिमीहरूले 
शक्ति पाउनेछौ,  र तिमीहरू यरूशलेममा, सारा यहूहियामा, 
सामररयामा र पर्  वीको अक्न् िम छेउसम् म मरेा साक्षी 
हुनेछौ।”चेलाहरूलाई शक्ति नआएसम्म पखडन आज्ञा हिइएको 
गथयो। तिनीहरूलेअल्छी भएर पखेनन।् “पापीहरूलाई ख्रीष्टतिर 
लजैाने शब्िहरू बोल्नको लागग तिनीहरूको िैतनक कायमाड 
मातनसहरूलाई भेट्न योग्यिाको लागग चेलाहरूले िीव्र 
उत्कटिाका साथ प्राथडना गरे। सब ै सभन्निाहरू, सवोच्चिाको 
सब ैचाहनालाई हटाउँिै तिनीहरू इसाई सँगतिमा नक्जक आए। 
हामी पतन यो प्रतिज्ञा सगं प्राथडना गनड सतछौं। 



 
 

 

पास्टरहरू के भन्छन?् (भाग 2) 

म मेरो पणून सेवकाईमा पगुें। 

परमेश्वर धेरै राम्रो हुनहुुन्छ र यो अद्भिु पसु्िक माफड ि हामी 
सबलैाई आसशष ्हिनभुएको छ। म सेवातनवरत्त पास्टर हँु। जब 
मलेै यो पसु्िक पहहलो पटक पिें , यसले मेरो सम्पणूड जीवन 
पररविडन गयो। मलेै यसलाई चार पटक पिेको छु र 
व्यक्तिगि पनुरुत्थानका लागग िीनवटा सेसमनारहरू सञ्चालन 
गरेको छु।िोस्रो श्रङ्खलाको सेसमनार पतछ, मलाई लाग्यो कक म 
अब मेरो पणूड सेवकाईमा पगेुको छु। P. J. 261118 पपवुा 
न्यगूगनीबाट 

स्टेतस िकुसामान्य सम्मेलन को 
www.revivalandreformation.org मा फेला पयो। 

मलाई व्यक्तिगि पनुरुत्थानको लागग स्टेतस नामक पसु्िकले 
आशीवाडि हिएको गथयो यो पसु्िक पढ्न पाउन ुमेरो लागग मन 
छुने अनभुव भएको छ।मेरो जीवन पररविडन भएको छ, र िीन 
महहनामा धेरै पटक पिेपतछ, मलेै यो सन्िेश धेरै चचडहरूसँग 
साझा गरेको छु। मलेै कन्फरेन्स पास्टसड मीहटगं [कन्फे्रन्स 
८०,००० सिस्यहरू] मा सब ै पास्टरहरूलाई पसु्िकको सफ्ट 



 
 

प्रतिसलवप पतन पास गरेको छु।मलेै पसु्िकलाई सामान्य 
सम्मेलनको पनुरुत्थान र सधुार वेबसाइटमा फेला पारे। म 
पनुरुत्थान सेसमनारको लागग बहुमलू्य ववचारहरू खोज्िै 
गथएँ।त्यहाँ मलेै स्वाहहलीमा पसु्िक भेट्टाएँ र सेसमनारमा 
प्रयोग गरें। यो मेरो लागग ठूलो अनभुव गथयो। म प्राथडना 
गिडछु कक उही आगो हरेक अगवुा र हरेक पास्टर र हाम्रो 
चचडका सब ैसिस्यहरूमा पगुोस।् 

L. M. 08072019 िान्जातनया/पवूी अकफ्रकाबाट - छोटो, #140 

 

 

मलैे पढ्न छोिें फकनभने मलाई लाग्यो फक मलाई यो पहहले न ै
राम्रोसाँग र्ाहा छ। म धेरै गलि गर्एाँ। 

स्टेतस टु पसडनल ररवाइभल पकु्स्िकाको लागग म प्रभकुो प्रशसंा 
गछुड। …मलाई जनवरीमा यो पकु्स्िका हिइयो भन्ने याि छ, िर 
मलेै यसलाई पढ्न छोडें ककनभने मलाई यो पहहले न ैराम्रोसँग 
थाहा गथयो भन्ने लागेको गथयो।म धेरै गलि गथएँ। त्यसपतछ 
मलैे पववत्र आत्माको बक्तिस्माको लागग फेरर खोजीगिाड, ३ वा 
४ हतिा अतघ, एक सहकमीले मलाई यो पकु्स्िकाको pdf 

प्रतिसलवप पठाए। म धेरै उत्साहहि गथएँ कक यो आयो, र मलाई 



 
 

यो सबभैन्िा आवश्यक गथयो। पढ्िै गिाड मैले घुडँा टेकेर 
प्रभसँुग माफी मागेँ ककन कक मलेै मेरो जीवनको यो अत्यन्ि 
महत्त्वपणूड क्षेत्रलाई बेवास्िा गनड हिएको छु।हहजो, सब्बाथमा, 
मलैे उपवास बसे र प्राथडना गरें र मेरो जीवनलाई फेरर प्रभमुा 
समपडण गरें र उहाँलाई मलाई प्रयोग गनड र उहाकँो लागग मलै े
गरेको ववशषे सेवकाई मलाई स्पष्ट रूपमा िेखाउन आग्रह 
गरें।मेरो कामा मलाई हरेक महहना ववसभन्न िेशहरूमा यात्रा 
गनड आवश्यक छ ... 

म ववश्वास गछुड कक यो मेरो लागग पववत्र आत्माको शक्ति 
माफड ि हाम्रा िाजुभाइ िथा हििीबहहनीहरूलाई कफसलवपन्सबाट 
अत्यन्ि महत्त्वपणूड सन्िेश पठाउने यो ठूलो अवसर हो। M.A. 

EE130518, #109 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल गाइि 

१. जब हामी प्राथडनामा प्रतिज्ञाहरू िाबी गछौं, हामी ककन 
यो प्राथडनाको जवाफ पाउने आशा गनड सतछौं? 

 

२. मलैे प्राथडना र प्रतिज्ञामा िावी गरेको बेला म 
परमेश्वरलाई के भन्िैछु यसको जवाफको आशा 
नगनुडहोस?् 



 
 

 

 

३. प्रतिज्ञाको िईु वगड के हो? यी िईु समहूमा के फरक छ 

 

 

 

४. पववत्र आत्मासँग सम्बक्न्धि केही प्रतिज्ञाहरू सचूीबद्ध 
गनुडहोस:् 
 

 

 

 

 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साझिेार सगं प्राथडना ... 
१. कक प्रभलेु तिमीलाई पववत्र आत्माले 

भररहिनहुुन्छ। 
२. कक िपाईंको प्राथडना िावी प्रतिज्ञाहरु माफड ि 

बसलयो हुनेछ। 



 
 

३. परमेश्वरलाई धन्यवाि हिनहुोस ् कक उहाँको 
वचन खाली फककड िैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मलेै कसरी प्राथडना गरँु 

कक म पववत्र आत्मा सगं भररएको छु 

भनेर पतका हुनसकौँ? 

 

कुनै सकारात्मक नतिजा छैन..? 

“एक जवान मातनसले पववत्र आत्माले भररपणूड हुने चाहनाले 
सल्लाह खोक्जरहेको गथयो। उनी साँच्च ै सघंषडरि गथए। 
पास्टरल े उहाँलाई सोधे: 'के िपाईंले आफ्नो इच्छा पणूडिया 

हिन १० 

हिन ८ 

हामीले 
के 

गुमाउँ
छौं 
जब 
हामी 

पववत्र 
आत्मा
को 



 
 

परम्श्वरलाई सकु्म्पनभुएको छ?' 'मलाई लाग्िैन कक मसँग 
पणूडिया छ।' 'ठीक छ', पास्टरले भने, 'त्यसोभए प्राथडना गनडको 
लागग यसले कुन ै फाइिा गिैन। जबसम्म पववत्र आत्माको 
साथ], िपाईंले आफ्नो इच्छा पणूडिया परमेश्वरमा 
समु्पनहुुन्न।के िपाई अब आफ्नो इच्छा परमेश्वरलाई समु्पन 
चाहँनहुुन्न?’ ‘म सक्तिन, उहाँले जवाफ हिनभुयो। 'के िपाईं 
परमेश्वरले िपाईंको लागग यो गनड इच्छुक हुनहुुन्छ?' 'हो', उहाँल े
जवाफ हिनभुयो। 'त्यसोभए उहाँलाई यो गनड सोध्नहुोस।्' उहाँल े
प्राथडना गनुडभयो: 'हे परमेश्वर, मलाई मेरो आफ्न ै इच्छाबाट 
खाली गनुडहोस।् मलाई िपाईंको इच्छामा पणूड समपडणमा 
ल्याउनहुोस।् मेरो। म येशकूो नाममा प्राथडना गछुड।’ त्यसपतछ 
पास्टरले सोधे: ‘के यो भयो?’ ‘यो हुनपुछड , उनल े भने।‘मलैे 
उहाँको इच्छाबमोक्जम परमेश्वरसँग केही मागेको छु र मलाई 
थाहा छ कक उहाँले मलाई जवाफ हिनभुयो र मलेै प्राथडना 
गरेको कुरा मसँग छ (१ यहून्ना ५:१४-१५)। 

हो, यो भयो - मेरो इच्छा हटेर गएको छ।' िब पास्टरले भने: 
'अब पववत्र आत्माको बक्तिस्माको लागग प्राथडना गनुडहोस।्' 

उहाँल ेप्राथडना गनुडभयो: 'हे परमेश्वर, मलाई अब िपाईंको पववत्र 
आत्मामा बक्तिस्मा हिनहुोस।् म येशकूो नाउँमा प्राथडना गछुड।' 

र यो िरुुन्ि ैभयो जब उहाँले आफ्नो इच्छा राख्नुभयो। 



 
 

 

पहहले र पतछको ठूलो भभन्निा 

म लामो समयिेखख प्रतिज्ञाहरूसहहि प्राथडना गनड पररगचि गथए ँ
र ववशषे पररक्स्थतिहरूमा प्रयोग गरेको र प्राथडनाको अद्भिु 
जवाफहरू अनभुव गरे िापतन, मलैे धेरै वषडसम्म सोचेँ कक यहि 
मलैे केवल प्राथडनामा भर परेर पववत्र आत्माको लागग सोधें भने 
यो पयाडति हुन्छ। ववसशष्ट प्रतिज्ञाहरू। मलाई थाहा छ धेरैको 
एउटै ववचार हुन्छ।मलाई थाहा छ धेरैको एउटै ववचार छ। म 
यो केहह गलि हो भन्न चाहन्न। िर जब म मेरो व्यक्तिगि 
अनभुवलाई फकेर हेछुड , म पछुिाउँछु कक मलेै कुन ै प्रतिज्ञा 
बबना यसरी प्राथडना गरें।केही वषडिेखख म पववत्र आत्माको लागग 
प्रतिज्ञाहरू सहहि िैतनक प्राथडना गिैछु, िाकक मेरो प्राथडना पतछ 
म अब पववत्र आत्माले भररएको छु भन्ने आश्वासन पाऊँ। 
अतटोबर २८, २०११ को एक अनभुव माफड ि, मलैे मेरो जीवनमा 
ठूलो सभन्निा महससु गरें: पहहले र पतछ। (थप परष्ठ १०८) 

मलेै प्रतिज्ञाहरूका साथ प्राथडना गनड थालेपतछ परमेश्वरसँग मेरो 
सम्बन्ध अझ घतनष्ट भएको छ र येश ूमसँग नक्जक हुनहुुन्छ 
र मेरो लागग एक महानहुनभुएको छ। यो केवल एक 
व्यक्तिपरक भावना होइन; म यसलाई तनम्न चीजहरूमा सलङ्क 
गनड सतछु: 



 
 

 बाइबल पढ्िा म प्रायः नयाँ र उत्साहजनक 
अन्िर्दडक्ष्टहरू पाउँछु। 

 प्रलोभन सगं लडाई मा, म ववजयी रहन सतछु। 
 मेरो प्राथडनाको समय मेरो लागग धेरै मलू्यवान भएको 

छ र यसले मलाई ठूलो आनन्ि हिन्छ। 
 परमेश्वरले मेरो धेरै प्राथडनाको जवाफ हिनहुुन्छ। 
 येशकूो बारेमा अरूलाई बिाउन मसँग ठूलो आनन्ि र 

धेरै "तनडरिा" (प्रेररि ४:३१ ग) छ। 
 म आफ्न ैसाथीहरूसँग समलनसार भएको छु। 
 म परमेश्वरको कर पामा खुशीसँग बाँगचरहेको छु र 

उहाँको हािमा सरुक्षक्षि महससु गछुड। 

 एक कहठन चरणमा - मेरी तयारी श्ीमिी बबरामी र 
चार वषडको लागग असक्षम गथइन ् र त्यसपतछ मरे - 
हाम्रा प्रभलेु मलाई अद्भिु िररकामा सम्हाल्नभुयो र 
मलाई सभत्रबाट बल हिनभुयो। 

 मलेै महससु गरें कक प्रभलेु मलाई कस्िा आक्त्मक 
वरिानहरू हिनभुएको छ। 

 आलोचना रोककयो। अरूले आलोचना गरेको सनु्िा 
मलाई असहज महससु हुन्छ। 

बबस्िारै पररविडन छायो। मलैे बाइबलीय प्रतिज्ञाहरूका साथ 
पववत्र आत्माको लागग िैतनक प्राथडना गने केहह समय बबिाए 
पश्चाि यो महससु गरे। त्यसबेलािेखख मलैे फरक ककससमको 



 
 

कक्रक्स्चयन धमडको अनभुव गरररहेको छु।पहहले परमशे्वर सगं 
मेरो जीवन अतसर कहठन र भारी गथयो; अहहले म आनन्ि र 
शक्ति अनभुव गछुड।पववत्र आत्माको अभावका कारण 
व्यक्तिगि जीवनमा पनड गएको नोतसानीप्रति म क्षमाप्राथी छु, 

मेरो वववाह र पररवार सभत्रको हातनको लागग र चचडहरूमा 
हातनको लागग जहाँ मलैे पास्टरको रूपमा सेवा गरें। जब मलै े
यो बझुेँ मलेै प्रभसँुग क्षमा मागेँ। 

यो िभुाडग्यवश, यस क्षेत्रमा सत्य हो कक हामी आफैं  भन्िा 
बाहेक अरु कसलैाई डोहोयाडउन सतिैनौं। हामी पररवारमा 
व्यक्तिहरूको व्यक्तिगि कमजोरीहरू र मणडलीको सहयोगको 
वरद्गध पतन सम्झन चाहन्छौं। 

अरूले आफ्नो जीवनमा उस्ि ैगल्िीहरू ववलाप नगनडको लागग, 

म केही ववचारहरू थतन चाहन्छु। 

२ पत्रसु १:३-४ मा आफ् नो महहमा र शे्ष् ठिाद्वारा हामीलाई 
बोलाउनहुुनेलाई हामीले गचनेका हुनाले परमेश् वरको हिव् य 
शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको तनक्म् ि हामीलाई चाहहने प्रत् येक 
थोक उहाँले हिनभुएको छ। यसदै्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको 
अनमोल र महान ्प्रतिज्ञाहरू हिनभुएको छ, कक यस ससंारका 
कुइच् छाबाट आउने भ्रष् टिाबाट उम् केर तिमीहरू ईश् वरीय 



 
 

स् वभावका सहभागी होओ।यसको मिलब यो पतन हो कक पववत्र 
आत्मा मलाई प्रतिज्ञाहरूद्वारा हिइएको छ। िपाईं बैंक चेकहरू 
प्रतिज्ञाहरू िलुना गनड सतनहुुन्छ। जब हामी खािावालाबाट 
हस्िाक्षर गररएको चेक प्रस्ििु गछौं, हामी अरू कसकैो 
खािाबाट पसैा तनकाल्न सतछौं। 

परमेश्वरका सन्िान (यहून्ना १:१२) को रूपमा हामी हिनहँु 
येशदू्वारा हस्िाक्षर गररएका चेकहरू (प्रतिज्ञाहरू) बाट भतु्तान 
सलन सतछौं। हाम्रो आफ्न ै चेकहरू प्रस्ििु गनड यसले कुन ै
राम्रो गिैन, यिवप हामीसँग एक कलाकारले बनाएको चेकहरू 
भए पतन। हामीलाई खािावालाबाट हस्िाक्षर गररएका चेकहरू 
चाहहन्छ।त्यहाँ अको कारण छ जसले हामीलाई प्रतिज्ञासहहि 
प्राथडना गनड प्रोत्साहन हिन सतछ। परमेश्वरको वचनमा शक्ति 
छ। भजनसगं्रहका शब्िहरूद्वारा येशलेू कु्रसमा िीन पटक ककन 
प्राथडना गनुडभयो? उजाडस्थानमा शिैानको प्रलोभनमा उहाँल े
ककन आफ्नो रक्षा गनुडभयो र शिैानलाई बाइबल पिहरूद्वारा 
पराक्जि गनुडभयो? (मत्ती ४:४, ७,र१०) उहाँले भन्नभुयो: 
“परमेश् वरको मखुबाट तनस्कने हरेक वचनद्वारा मातनस जीववि 
रहन्छ।”सरक्ष्टकिाड येशलूाई परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ भनी 
थाह गथयो। "हरेक आज्ञा र परमेश्वरको वचनको प्रत्येक 
प्रतिज्ञामा शक्ति छ, परमेश्वरको जीवन, जसद्वारा आज्ञा परूा 



 
 

हुन सतछ र प्रतिज्ञा परूा हुन सतछ।" कस्िो अद्भिु कथन! 
परमेश्वरको शक्ति र उहाकँो जीवन हरेक प्रतिज्ञामा छ।जब 
हामी प्रतिज्ञा सगं प्राथडना गछौं हामी हाम्रोप्राथडनामा 
परमेश्वरको वचन प्रयोग गिैछौं। यसले परमेश्वरको वचनको 
बारेमा भन्छ:त् यसरी न ैमेरो मखुबाट तनस् कने मेरो वचन पतन 
हुनेछ। त् यो मकहाँ व् यथै फकड नेछैन, िर मलैे इच् छा गरेको काम 
त् यसले परूा गनेछ, र जुन कामको तनक्म् ि म त् यसलाई पठाउँछु, 

त् यसमा त् यो सफल हुनेछ। (यशयैा ५५:११NKJV)म प्रतिज्ञाहरू 
सहहि पववत्र आत्माको लागग मात्र प्राथडना गने योजना गछुड। 
प्राथडना गिाडप्रतिज्ञाहरू सहहि, मलाई थाहा छ कक मलैे पववत्र 
आत्माको माग गरेपतछ १ यहून्ना ५:१५ NKJV मा परमेश्वरको 
वचनको प्रतिज्ञाको आधारमा मलैे उहाँलाई प्राति गरेको 
छु।हामीले प्रार्ननामा जेसुकै मागे िापतन परमेश् वरले सुन् नुहुन् छ 
भनी हामी जान् र्दछौं भने, यो पतन जान् र्दछौं फक उहााँलाई हामीले 
जे मागेका छौं त् यो हामीलाई प्रात ि भएको छ।जब म प्रतिज्ञा 
बबना प्राथडना गछुड , िब म आशा गछुड कक मेरो प्राथडनाको जवाफ 
हिइनेछ। साँझमा असफलिाको बारेमा गनुासो गनुड भन्िा यस 
प्रकारको प्राथडनाको लागग समय तनकाल्न ु र धन्य हिनको 
अनभुव गनुड राम्रो हो।मलेै एउटा इमेल प्राति गरें जुन ठूलो 
खुशीको साथ लेखखएको गथयो: "मलेै कहहल्य ैसोचेनयहि मलेै 
'आफ्न ैशब्िहरूद्वारा वा बाइबलका प्रतिज्ञाहरूद्वारा प्राथडना गरें 



 
 

भने, यहि मलैे हिनभरर परमेश्वरको नेिरत्वको लागग प्राथडना गरें 
भने यसले यति ठूलो फरक पानड सतछ! प्रतिज्ञाहरू सधैं मेरो 
लागग धेरै महत्त्वपणूड छन।्म सधैं तिनीहरूलाई ववश्वास गरेको 
छु, िर म तिनीहरूलाई िैतनक िाबी गनड असफल भए। 
येशसँूगको मेरो जीवनले अझ गहहरो, थप आनक्न्िि, थप 
आत्मववश्वास र शान्ि आयाम प्राति गरेको छ। यसका लागग 
म परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन्छु।”यस कारणको लागग, मलैे 
पववत्र आत्माको प्रतिज्ञाहरूको लागगप्राथडनाको उिाहरण साझा 
गने तनणडय गरेको छु। स्वाभाववक रूपमा, यो छोटो गनड 
सककन्छ। यो महत्त्वपणूड छ कक हामीले परमेश्वरको वचनबाट 
आफ्नो लागग प्राथडना गनड ससतन ुपछड।िर महत्त्वपणूड कुरा यो 
हो कक हाम्रो ववश्वास प्रतिज्ञाहरूले यसरी बसलयो हुन्छ कक 
हामीले प्राथडना गररसकेपतछ हामीले पववत्र आत्मा पाएका छौं 
भन्ने आश्वासन पाउँछौं। हामीले प्राथडना गरेको कुरामा ववश्वास 
गिाड हामीले पववत्र आत्मा पाउँछौं।येश ूआफै पववत्र आत्माद्वारा 
हामीमा बास गनड चाहनहुुन्छ (१ यहून्ना ३:२४;यहून्ना १४:२३)। 
एलेन जी व्हाइटले भने:"पववत्र आत्माको प्रभाव आत्मामा 
ख्रीष्टको जीवन हो।" पत्रसु, पावल र अन्य धेरै मातनसहरूलाई 
पररविडन गने शक्ति हामीलाई पतन उपलब्ध छ। उहाँले 
हामीलाई यो पि पतन हिनहुुन्छ, "म प्राथडना गछुड , कक उहाँका 



 
 

महहमाको सम् पवत्तअनसुारको शक्तिले उहाँका आत् माद्वारा सभत्री 
मनषु् यत् वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारून,्" (एकफसी ३:१६) 

पववत्र आत्माले भररन ु न ै ववश्वास, आनन्ि, शक्ति, प्रेम र 
पापमागथ ववजयको कुञ्जी हो। "... जहाँ प्रभकुो आत्मा हुन्छ, 

त्यहाँ स्विन्त्रिा हुन्छ।" (२ कोररन्थी ३:१७ ख)मलैे प्राति 
गरेको सन्िेशमा, यसले तनम्न भनेको गथयो: "धेरै चचड 
सिस्यहरूिैतनक प्राथडनामा िईु िईु जनामा सझुाव प्राथडना 
गनुडहोस।् पतछल्लो पाँच महहनािेखख, म मेरी प्रेसमकासँग यसको 
बारेमा प्राथडना गिैछु।सब ैकुरा सोनल क्षते्रहरूमा मात्र होइन, िर 
घर, सम्बन्ध, वववाह, आध्याक्त्मक र चचडमा पतन - ठूलो 
द्वन्द्व तनम्त्याउने िररकामा होइन, िर यो शान्ि, प्राकर तिक 
िररकामा हुन्छ।हामी छतक परेका छौं र यसलाई परमेश्वरको 
स्पष्टीकरण प्रकक्रयाको रूपमा हेछौं, जसले जीवनलाई सक्जलो 
बनाउन सतछ ककनभने हामीले परमेश्वरको तनकटिालाई अझ 
बिी महससु गछौं।" 

 

के एक व्यक्ति आध्याक्त्मक रहन सतछ? 

हो! जब हामी अववश्वासको मनोवरवत्त ववकास गनड अनमुति 
हििैनौं र हामी आक्त्मक रूपमा सास फेछौं: हाम्रा पापहरू 



 
 

स्वीकार गरेर "सास फेिै" र परमेश्वरको प्रेम र क्षमाको प्रयोग 
गरेर र पववत्र आत्माले भररएको ववश्वासको हाम्रो प्राथडनालाई 
नवीकरण गरेर। यो हाम्रो बच्चाहरु सगं सम्बन्ध जस्ि ै छ। 
जब बच्चा अनाज्ञाकारी हुन्छ,उहाँ/उनी अझै पतन हाम्रो बच्चा 
हुनहुुन्छ। िर हामी सम्बन्धमा अवरोध महससु गछौं। बच्चाले 
हामीलाई आँखामा हेनड सक्षम नहुन सतछ। यो अवरोध 
स्वीकार गरेर सच्याइन्छ। 

 

 

 

रै्दतनक पववत्र आत्माको नवीकरणका लागग प्रतिज्ञाहरु  
सहहि एकप्रार्नना नमुना 

हे स्वगडमा बस्नुहुने वपिा, म येशू हाम्रा मुक्तििािाको नाममा िपाईंकहा ँ
आएको छु। िपाईंले भन्नुभयो: मलाई तिम्रो हृिय िेउ। (हहिो २३:२६)मसँग 
भएको र सब ै कुराको साथमा आज आफैलाई िपाईंसमक्ष समपडण गरेर म 
त्यो गनड चाहन्छु।िपाईलाई धन्यवाि छ कक िपाईले पहहले न ै िपाईको 
इच्छा अनुसार यो प्राथडनाको जवाफ हिनुभएको छ ककनभन ेिपाईको वचनले 
भन्छ कक यहि हामीले िपाईको इच्छा अनुसार प्राथडना गयौं भन ेहामीलाई 
थाहा छ कक हामीले यो पहहले न ैप्राति गररसकेका छौं (१ यूहन्ना ५:१५)।र 
िपाईंले यो पतन भन्नुभयो कक िपाईंले कुनै पतन हालिमा िपाईंकहाँ आउन े
कसैलाई त्याग्नुहुन्न (यूहन्ना ६:३७)। येशूले भन्नुभयो:तिमीहरू िषु् ट भईकन 



 
 

आफ् ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू हिन जान् िछौ भन,े तिमीहरूका 
स् वगीय वपिाले उहाँसँग माग् नहेरूलाई कति ब़िी गरेर पववत्र आत् मा 
हिनुहुन् छ।”(लूका ११:१३)िपाईंले थप भन्नुभयो कक िपाईंले िी मातनसहरूलाई 
पववत्र आत्मा हिनुहुनेछ जसले िपाईंमा ववश्वास गछडन (यूहन्ना ७:३८-३९), 
जसले िपाईंको आज्ञापालन गिडछ (प्रेररि ५:३२), जसले आफूलाई पववत्र 
आत्माद्वारा नवीकरण गराउँिछ (एकफसी ५:१८), र जो आत्मामा हहँ्छन ्
(गलािी ५:१६)।यो मेरो चाहना हो। कर पया ममा यो पूरा गनुडहोस।् यस 
कारणले गिाड, आज मलाई पववत्र आत्मा हिनुहोस ्भनेर वपिालाई म हाहिडक 
अनुरोध गिडछु। यो िपाईंको इच्छा अनुसारको अनुरोध भएकोले, म िपाईंलाई 
धन्यवाि हिन्छु जसले मलाई अहहले पववत्र आत्मा हिनुभएको छ (१ यूहन्ना 
५:१५)।िपाईंलाई धन्यवाि छ कक मैले एकै समयमा िपाईंको ईश्वरीय प्रेम 
पाएको छु, ककनकक िपाईंको वचनले भन्छ: "परमेश्वरको प्रमे पववत्र 
आत्माद्वारा हाम्रो हृियमा खन्याइएको छ।" (रोमी ५:५; एकफसी ३:१७)म 
भजनरचतयिासँग भन्न चाहन्छु: "हे प्रभु, म िपाईंलाई प्रेम गनेछु, 

मेरो शक्ति।" (भजन १८:१) धन्यवाि छ कक म िपमईको प्रेमद्वारा मेरो 
सँगी मानवलाई माया गनड सतछु। धन्यवाि छ कक पववत्र आत्माद्वारा ममा 
पापको शक्ति भक्त्कएको छ (रोमी ८:१३, गलािी ५:१६)। कर पया मलाई आज 
पाप र संसारबाट बचाउनुहोस ्र रक्षा गनुडहोस,् मलाई पतिि स्वगडििूहरूबाट 
सुरक्षा हिनुहोस,् मलाई प्रलोभनहरूबाट बचाउनुहोस ् र आवश्यक पिाड मलाई 
खोस्नुहोस ् र मेरो पुरानो भ्रष्ट स्वभावबाट मलाई बचाउनुहोस ् (१. यूहन्ना 
५:१८)र कर पया मलाई िपाईंको वचन र काममा साक्षी हुन मद्िि गनुडहोस ्
(प्रेररि १:८)।म िपाईंको प्रशंसा गछुड र मेरो प्राथडना सुन्नुभएकोमा धन्यवाि 
हिन्छु। आमेन। 

 



 
 

 

िर एक व्यक्ति प्राकर तिक रूपमा लामो समय मा पनु: 
शारीररक बन्न सतछ। बाइबलले "एक पटक बचाइयो, सधैं 
बचाइयो" भन्ने कुरा गिैन। हाम्रो पापी प्रकर ति अझै पतन 
अवक्स्थि छ। "कुन ै पतन पे्रररि र अगमवतिाहरूले कहहल्य ै
पापरहहि भएको िाबी गरेनन।्" िर पववत्र आत्मा र हाम्रो 
हृियमा येशसँूगको जीवनको माध्यमबाटहामी खुशी र बसलयो 
ईसाई जीवन बबिाउन सकौं भनेर पापको शक्ति िोडडएको 
छ।हाम्रो धासमडकिा येश ू ख्रीष्टमा मात्र छःपरमेश् वर न ै ख्रीष् ट 
येशमूा तिमीहरूका जीवनको स्रोि हुनहुुन् छ, ख्रीष् टलाई न ैउहाँल े
हाम्रा बदु्गध, हाम्रा धासमडकिा र पववत्रिा र हाम्रा उद्धार 
बनाउनभुयो।(१ कोररन्थी १:३० NKJV) यस महत्त्वपणूड 
ववषयलाई अध्याय ३: "येश ू िपाईंमा रहनहुुन्छ"पकु्स्िकामा 
ववस्िरि रूपमा प्रस्ििु गररएको छ, यहि हामी आध्याक्त्मक 
जीवनको लामो उपके्षा वा आध्याक्त्मक सास फेनड असफल 
भएर फेरर शारीररक बन्यौं भने, हामी जान्न सतछौं कक एक 
ियाल ुउद्धारकिाड हाम्रो लागग पखखडरहेका छन।्यो महत्त्वपणूड छ 
कक हामीले परमेश्वरको अनगु्रहद्वारा नवीकरण हुन सतने 
िररका जान्नपुछड  



 
 

र आशा छ कक सधैंभरर आध्याक्त्मक जीवन जीउन सकौँ। 
कोही पतन िेहधारी रहन ु पिैन। िर व्यक्तिगि रूपमा र 
सामान्य रूपमा याडन्डी म्यातसवेलल े के भनेका गथए 
सम्झनहुोस:् "के हामी सोच्छौं कक ईश्वरको चचडकोमरत्यनुक्जको 
पनुरुत्थान आध्याक्त्मक प्रयास बबना न ै परूा गनड 
सककन्छ?"यहाँ प्रशस्ि जीवन र भववष्यमा अनन्ि जीवन, धेरै 
मातनसहरूकोमकु्ति, र येशकूो महान बसलिानको लागग हाम्रो 
धन्यवाि प्रयासको लायक छ। महत्त्वपणूड कुरा भनेको 
आराधनाको लागग बबहान हाम्रो प्रभलुाई भेट्न ुहो। यहाँ यो छ 
कक उहाँले हामीलाई शक्तिले ससुक्ज्जि गनुडहुन्छ। 

 

हामी पे्रररि यहून्नाको िारेमा तनम्न पढ्छौं: 

"हिन-हिन ै उसको हृिय ख्रीष्टिफड  िातनयो, जबसम्म उसल े
आफ्नो मासलकको प्रेममा आफ्नो स्वाथडलाई िेखेन। उसको 
क्रोगधि, महत्वाकांक्षी स्वभाव ख्रीष्टको िाचँा शक्तिको लागग 
सकु्म्पएको गथयो।पववत्र आत्माको पनुरुत्थान प्रभावले उनको 
हृियलाई नवीकरण गयो। ख्रीष्टको प्रेमको शक्तिले चररत्रको 
पररविडन ल्यायो। यो येशसँूगको एकिाको तनक्श्चि पररणाम 
हो। जब ख्रीष्ट हृियमा वास गनुडहुन्छ, सम्पणूड स्वभाव 
पररविडन हुन्छ। "मेरा आँखा खोल्नहुोस,् कक म िपाईंको 



 
 

व्यवस्थाबाट अचम्मका कुराहरू िेख्न सकँू।" (भजन 
११९:१८NKJV)िपाईंलाई धन्यवाि छ कक िपाईंले मलाई अगवुाइ 
गरररहनभुएको छ र म भन्न सतछु: "म िपाईंको वचनमा 
ठूलो खजाना भेट्टाउने व्यक्तिको रूपमा रमाउँछु।" (भजन 
११९:१६२NKJV) 

प्रकाश र शक्तिको अर्दश्य सेनाहरू ववनम्र र नम्र 
मातनसहरूमा उपक्स्थि हुन्छन ्जसले ववश्वास 
गछडन ्र परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू िाबी गछडन।् 

एलेन ह्वाइट, क्राइष्ट अवजतेट लेशन, पर। १७६ 

    

व्यावहाररक अनभुवको मुख्य प्रतिज्ञाहरूसहहि प्राथडना गिै | हिन १० 

 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल सहयोगी 

म िपाईंलाई उिाहरण प्राथडना छातनको लागग आमक्न्त्रि गिडछु। आफ्नो 
बबहानको अरधना गन ेठाउँमा यसलाई राख्नुहोस।् सुरुमा, यो सलखखि प्राथडना 
प्राथडना गनड अनौठो लाग्न सतछ। प्राथडना पढ्नुहोस,् प्राथडना गनुडहोस ्र छोटो 
समयमा, यो िपाइँको लागग अगधक सामान्य हुनेछ। 

१. हामीले सलखखि प्राथडना प्रयोग गन ेबारे कुनै आरक्षण ककन 
आवश्यक पिैन? 

 



 
 

२. प्राथडनामा प्रतिज्ञाहरू िावी गन ेपररणामहरू के हुन?् 

 

३. एउटा सुझाव: ववसभन्न बाइबल अनुवािहरूमा प्राथडनामा प्रतिज्ञाहरू 
िाबी गनडका लागग िईु मुख्य अंशहरू अध्ययन गनुडहोस।् (१ 
यूहन्ना ५:१४.१५ र २ पत्रुस १:३.४) 

 

४. हिनहँु आफूलाई परमेश्वरको सुरक्षामा राख्नु ककन साथडक छ? 

 

५. हामी कसरी आक्त्मक ख्रीक्ष्टयन रहन सतछौं? 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र 
यस ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साझिेार संगको प्राथडना ... 
 

 

१ कक प्रभुले आज हामीलाई उहाँको पववत्र 
आत्माले भररहिनुहुनेछ। 



 
 

२ कक हामी िैतनक रूपमा आफूलाई परमेश्वरको 
ववशषे सुरक्षामा राख्छौं। 

३ कक हामी तनरन्िर आध्याक्त्मक ख्रीक्ष्टयन 
रहन्छौं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्याय ६ 

हाम्रो अगाडिझटू के अनभुव हुन्छ? 

व्यक्तिगि अनुभवहरू, साथ ैचचडको अनुभवहरू, 

सम्मेलनहरू, र एक सघं 

 

एक भाइको अनभुव 

हिन ११ 

हिन 
८ 

हामीले 
के 

गुमाउँ
छौं 
जब 
हामी 



 
 

“ववगि िईु वषडिेखख, म मेरो जीवनमा पववत्र आत्मा 
खन्याउनको लागग िैतनक प्राथडना गरररहेको छु। मेरो बबन्िी छ 
कक येश ुयसरी हरेक हिन धेरै प्रशस्ििामा ममा बाँच्नहुुनेछ। 
परमेश्वरसँगको मेरो हहडाई [यस समयमा] बस्न योग्य छैन। 
गलािीस ५ मा आत्माको फल मेरो जीवनमा अझ बिी िेखखन 
थालेको छ ककनकक मलेै येशलूाई ममा बाँच्न, ममा उहाँको 
इच्छा परूा गनड र पववत्र आत्माले मलाई हिनहँु नवीकरण गनड 
आग्रह गरेको छु।मलाई बाइबल पढ्िा, र ख्रीष्टलाई अरूसँग 
बाँ्न पाउँिा ठूलो आनन्ि छ र अरूको लागग प्राथडना गने मेरो 
िीव्र इच्छा छ; यसबाहेक, मेरो जीवनशलैी नाटकीय रूपमा 
पररविडन भएको छ।म यो सबलैाई परमेश्वरको लागग मेरो 
िैतनक खोज र पववत्र आत्माको लागग मेरो िैतनक अनरुोधको 
पकु्ष्टको रूपमा िेख्छु। सी एच 

उनले थप साझा गरे: "म िपाईंलाई पववत्र आत्मामा छ 
हतिाको लागग िैतनक प्राथडना गनड चुनौिी हिन्छुर हेनुडहोस ् के 
हुन्छ।" 

ड्वाइट नेल्सनको व्यक्तिगि गवाही 

हामी व्यक्तिगि गवाही साझा गनड चाहन्छौं। यो ्वाइट 
नेल्सन,एन्रयजू ववश्वववद्यालयमा पायतनयर मेमोररयल चचडका 



 
 

वररष्ठ पास्टरको हो। सामान्य सम्मेलनको प्राथडना समहुल े
४०,०००मातनसहरूलाई प्राथडना पत्र पठाएको छ। 

कसरी व्यक्तिगि जागरणको लागग चाभलने कर्दमहरूले मेरो 
जीवनमा पररविनन गयो 

"यस पकु्स्िकाले मेरो जीवनमा कसरी नाटकीय पररविडन 
ल्याउनेछ भनेर मलेै कहहल्य ैसोचेको गथइनँ—म कसरी प्राथडना 
गछुड , कसरी प्रचार गछुड , अरू मातनसहरूलाई कस्िो व्यवहार 
गछुड—यसले मेरो सेवकाईलाई पररविडन गरेको छ। मेरो स्कूली 
सशक्षा, प्रचार र ससकाउने सब ै वषडहरूमा मलाई कसलैे पतन 
बाइबल र एलेन ह्वाइटल े हामीलाई पववत्र आत्माको नया ँ
बक्तिस्माको लागग िैतनक प्राथडना गनड बोलाउँछन ् भनेर 
भनेनन।्पास्टरको हैससयिमा मलैे यति लामो समयसम्म 
कसरी काम र प्रचार गरे होला यस्िो महत्त्वपणूड सत्यको 
बारेमा नससकक! 

िर ठ्यातकै यही हो हेल्मटु हाउबबलको पसु्िक Steps to 

Personal Revival ले मलाई ससकाएको छ। घर पगु्िासम्म मलेै 
ककिाब पहिसकेको गथएँ ।आजसम्म, मलेै पसु्िक चार पटक 
पिेको छु र मेरो जीवन पररविडन भएको छ। मेरी श्ीमिी र 
मेरो चचडका सिस्यहरूलाई सोध्नहुोस!्वषौंसम्म मलेै पववत्र 



 
 

आत्मा प्राति गने ववषयमा प्रवचन हिएँ र यस महत्त्वपणूड 
ववषयमा श्रखंलाहरू आयोजना गरें। िर अब मलेै हरेक बबहान 
येशलूाई भेट्ने र येशलेू मातनसको रूपमा के गनुडभयो भनेर 
गने िररका पत्ता लगाएको छु: उहाँले उहाँको आत्माको नयाँ 
बक्तिस्माको लागग प्राथडना गनुडभयो।म ववनम्रिापवूडक स्वीकार 
गिडछु कक परमेश्वरले मेरो प्राथडना जीवनको लागग बार उच्च 
राख्नुभएको छ।म सधैं बाइबल पढ्न धेरै समय बबिाउँथें, िर 
प्राथडनामा िलुनात्मक रूपमा थोरै समय।अहहले उल्टो भएको छ 
। म मेरो "कोठरी" मा प्राथडना गनड धेरै समय बबिाउँछुमेरो 
घुडँा टेकेर परमशे्वरसँग कुरा गछुड र त्यसपतछ मात्र म उहाँको 
वचन उठाउँछु िाकक उहाँ मसँग कुरा गनड सतनहुुन्छ।मेरा 
उपिेशहरूले नयाँ स्विन्त्रिा र िीव्रिा प्राति गरेका छन।् मेरो 
टोली र मण्डलीमा मेरो नेिरत्व उच्च स्िरमा पगेुको छ। 
अचानक, मलैे थप "सयंोगहरू" (कहहलेकाँही व्यवक्स्थि 
भतनन्छ) अनभुव गरररहेको छु।मेरो हिन र राि, मेरो "सयंोग" 
भेटघाट, इमेल र कुराकानीहरू कसलेै व्यवक्स्थि गररहिएझैं 
लाग्छ। यो हो कक पववत्र आत्माले व्यक्तिगि रूपमा मेरो उठ्ने 
समय (र मेरो सतु्ने घण्टा पतन) तनिेसशि गिै हुनहुुन्छ।मलेै 
साँच्चै परमेश्वरलाई व्यक्तिगि र साँच्चै वप्रय समत्रको रूपमा 
गचनेको छु।म िपाईलाई यो ककन भन्िैछु? त्यसबाट मलाई कुन ै
पतन हालिमा फाइिा छैन ।िर म इमानिारीपवूडक ववश्वस्ि छु 



 
 

कक िपाईले यसबाट लाभ उठाउनहुुनेछ। येश ू चाँड ै आउँिै 
हुनहुुन्छ। हामीले अझै पतन अनन्ि ससुमाचारको साथ 
ससंारमा पगु्नपैछड , सम्पणूड पसु्िामाझ।यो आयोग हामी एतललै े
कहहल्य ैपरूा गनड सतिैनौं। हामी केवल आशा गनड सतछौं कक 
हामीले येशलेू के थाहा पाउनभुयो र पावल र पहहलो चेलाहरूल े
के गनुडभयो त्यो अभ्यास गछौं। हामीलाई हाम्रो जीवन र हाम्रो 
सेवाको लागग पववत्र आत्माको साथ िैतनक बक्तिस्मा 
चाहहन्छ।र हामीले यसलाई िब मात्र प्राति गनेछौं, जब हामी 
िैतनक नम्रिापवूडक यसको लागग ववक्न्िगछौँ।मलाई थाहा छैन 
िपाईं को हुनहुुन्छ, िर मलैे यो लेख्िा म िपाईंको लागग 
प्राथडना गिैछु। हामीलेप्रतिज्ञा गररएको आसशष ् प्राति गनेछौँ 
जब हामीले यसको तनक्म्ि ववक्न्ि गिडछौँ। येशलेू प्रतिज्ञा 
गनुडभयो:तिमीहरू िषु् ट भईकन आफ् ना छोराछोरीहरूलाई असल 
थोकहरू हिन जान् िछौ भने, तिमीहरूका स् वगीय वपिाले उहाँसँग 
माग् नेहरूलाई कति ब़िी गरेर पववत्र आत् मा हिनहुुन् छ।”(लकूा 
११; १३NKJV) के िपाई पतन हिनहँु पववत्र आत्माको लागग 
ववक्न्ि गनड चाहनहुुन्न? 

 

सबिनयामा ४० हर्दनको प्रार्नना 



 
 

"सेतटेम्बर २०१० मा, हामीले ४० हिनहरू पसु्िक अनवुाि र 
प्रकासशि गयौं।िोस्रो आगमनको लागग ियारी गनड प्राथडना र 
भक्तिहरू। हामीले यसलाई हाम्रो सघंमा सब ै चचड 
सिस्यहरूलाई उपलब्ध गरायौं। त्यसपतछ हामीले स्थानीय 
चचडहरू र सिस्यहरूको घरहरूमा तनम्न ४० हिनहरूमा 
सातिाहहक र िैतनक प्राथडना सभाहरू आयोजना गर् यौं, जहा ँ
मातनसहरूले उपवास बसे र पववत्र आत्माको िाजा बहावको 
लागग प्राथडना गरे।जसरी यो भयो, त्यहाँ स्थानीय मण्डलीहरूमा 
पणूड रूपमा नयाँ वािावरण ववकास हुन थाल्यो। तनक्ष्क्रय चचड 
सिस्यहरू सकक्रय भएका छन ् र अरूको सेवामा बिी चासो 
राखेका छन।्ववसभन्न मदु्िाहरूमा वषौंिेखख एकअकाडसँग झगडा 
गनेहरू (र एकअकाडसँग बोल्न पतन छोडकेा गथए!), मेलसमलाप 
भयो र समिुायको पहँुचको लागग योजना बनाउन 
थाले।त्यसपतछ अतटोबर २०१० मा, वावषडक पररषद्को िौडान, 

"पनुरुत्थान र सधुार कायड पहल" पेश गररयो। हामीले यसलाई 
खुसीसाथ स्वीकार गयौं, यसलाई परमेश्वरले हाम्रो संघमा सरुु 
गररसतन ुभएको तनरन्िरिाको रूपमा हेरेर। हामीले यी प्राथडना 
सभाहरूको ित्काल नतिजाको रूपमा सघंका अगधकारीहरूबीच 
घतनष्ठ सगंति, ठूलो एकिा र राम्रो साझा समझ िेखेका छौं।”  

 



 
 

ज्यरूरच / क्स्वट्जरल्याण्ि मा ४० हर्दनको प्रार्नना 

"हाम्रा पास्टर र मलैे प्रत्येकले एक पसु्िक प्राति गयौंजसको 
सामग्रीले हामीलाई उत्साहहि बनायो।डतेनस क्स्मथ, समीक्षा र 
हेराल्ड पक्ब्लसशङ एसोससएसन द्वारा शीषडक िोस्रो आगमनको 
लागग ियारी गनड ४० हिनको-प्राथडना र भक्ति हो। यो पसु्िक 
पढ्न सककँिैन र त्यसपतछ अलग राख्नसककन्िैन। यसमा भएको 
सामग्रीले मेरो जीवनलाई पररविडन गयो। 

ज्यरूरख-वलु्फ्सववकेंलमा रहेको हाम्रो चचडमा (लगभग १०० 
सिस्य भएको) जागरण र प्राथडनाको लागग ठूलो आवश्यकिा 
महससु गिै, हामीले २०११मा भएको पिनको लागग ४० हिनको 
प्राथडनाको योजना बनायौं।पसु्िकमा यसका लागग ववस्िरि र 
बहुमलू्य जानकारी हिइएको छ र साथ,ै ४० उपयतुि िैतनक 
आराधनाहरू। पववत्र आत्माद्वारा भररएको, प्राथडना, प्रचार, येशकूो 
जीवन, र आध्याक्त्मक सङ्गतिसँग सम्बक्न्धि ववषयहरू 
छन।्त्यसलैे हामीले अतटोबर १, २०११ मा हाम्रो ४० हिन ठूलो 
प्रत्याशाका र अपके्षासाथ सरुु गयौं। सौभाग्यवश, चचडका 
अगधकाशं सिस्यहरूले भाग सलए। 

प्राथडना साझेिारहरू िैतनक प्राथडना गनड भटे्थे, पाठ सन्िेशहरू 
िैतनक पठाइयो र मातनसहरूले हरेक हिन फोनमा प्राथडना गथ।े 



 
 

एउटा समहू हरेक बबहान ६ बजे आराधना र प्राथडनाको लागग 
भेला हुन््यो।हाम्रो ४० हिन एक अववस्मरणीय अनभुव गथयो। 
परमेश्वरले हाम्रा धेरै प्राथडनाहरूको जवाफ हिनभुयो, ववशषे गरी 
बाइबलीय भववष्यवाणीमा व्याख्यानको श्रखंलाको सम्बन्धमा, 
जुन एकै समयमा भएको गथयो। यी व्याख्यानहरू ठूलो आसशष ्
गथए। 

हामीसँग धेरै आगन्िकुहरू र २० व्यक्तिहरू भववष्यवाणी 
सगंोष्ठीका लागग ििाड भएका गथए। भववष्यवाणी सगंोष्ठी। 
(माचड २०१३ मा फलो-अप: ५०-६० पाहुनाहरू आए, जुन 
जुररचमा २०वषडमा भएको छैन।)परमेश्वरको आत्माले हाम्रो 
मण्डलीमा तनरन्िर पररविडनहरू गनुडभएको छ र यो िेख्नु एउटा 
आनन्िको कुरा होकक हाम्रा साना समहूहरू कसरी बढ्न 
थालेका छन ् र मण्डली सिस्यहरू, जो बाइबल अध्ययनहरू 
हिन उत्सकु छन,् र इच्छुक व्यक्तिहरू भेट्टाउँछन।्अब 
सहभागी हुनेहरूमा परमेश्वरको आत्माको कामको तनरन्िरिाको 
लागग गहहरो इच्छा छ। हामी उहाँलाई हाम्रो सम्पणूड हृियिेखख 
धन्यवाि हिन चाहन्छौं र उहाँलाई महहमा हिन चाहन्छौं। ” 
Béatrice Egger, एडभेक्न्टस्ट चचड ज्यरूरख-Wolfswinkel बाट। 

 

कोलोन / जमननीमा४० हर्दनको प्रार्नना र ससुमाचार प्रचार 



 
 

पास्टर जोआओ लोत्ज े जमडन-ब्राक्जसलयन हुन।् उनले 
ब्राक्जलका चचडहरू र अस्पिालहरूमा साथ ै यतुनयन र िक्षक्षण 
अमेररकी डडसभजनमा ३८ वषड काम गनुडभयो। उहाँ माचड २०१२ 
मा सेवातनवरत्त हुनभुयो। उहाँ र उहाँकी पत्नी "हहज ह्यान््स 
समसनरीहरू" को रूपमा कोलोन आउन र पोचुडगगज र स्पेनी 
भाषा बोल्ने चचडहरूमा काम गनड सहमि भए।"हामीले चचडका 
सिस्यहरूलाई प्रोत्साहन हिन र पाहुनाहरूलाई आमक्न्त्रि गनड 
सानो हेरचाह समहूहरूसँग कोलोनमा सरुु गयौं। ब्राक्जलमा 
हाम्रा अनभुवहरूको आधारमा हामीले कोलोनमा ४० हिनको 
प्राथडना गयौं। सामग्रीहरू पोचुडगल भाषामा उपलब्ध 
गथए।पोचुडगगज, स्पेतनश र जमडन भाषा बोल्ने सिस्यहरू भएका 
चचडहरूले रमाइलोसाथ ४० हिनको प्राथडना सरुु गरे। हामीले 
िैतनक १०० जना साथी र गचनजानका लागग प्राथडना ग्यौं। िी 
मातनसहरूको नाम चचडको कालो बोडडमा लखेखएको गथयो।हामीले 
प्राथडनाको ३० िेखख ३५ औ ं हिनमा नपगु्िैहामीले यी 
मातनसहरूलाई थाहा हियौँ कक हामीले तिनीहरूको लागग प्राथडना 
गरररहेका गथयौं र एकै समयमा तिनीहरूलाई पाहुनाहरूको 
लागग ववशषे शबाथ सेवामा तनम्िो हिइयो। १२० जना 
मातनसहरू यस ववशषे चचड सेवामा आए।नोडडहेन-वेस्टफालेनका 
लागग पसडनल समतनस्रीजका तनिेशक कक्रक्स्चयन बडोरेकले 



 
 

प्रवचन हिएका गथए। केही पाहुनाहरू बोडडमा आफ्नो नाम िेखेर 
खुसीले रोए। 

त्यसपतछ, एन्टोतनयो गोन्काल्भ्स, ब्राक्जलका एक प्रचारकले, १५ 
हिनको लागग एक ससुमाचार श्रंखला आयोजना गनुडभयो। हरेक 
साँझ उहाँले १,५ घण्टा बोल्नभुयो (११८ अध्यायहरुमा अध्याय 
६ हाम्रो अगाडि के अनभुवहरू छन?्अनवुार्द)। 

शरङ्खलाको शीषडक गथयो: 'बाइबलले िपाईंलाई छतक पािडछ। 
ववषयहरू िोस्रो आगमनको साथसाथै िातनयल र प्रकाशको 
ववषयहरूसँग सम्बक्न्धि गथए।व्याख्यान र गीिहरू पोचुडगलबाट 
जमडनमा अनवुाि गररएको गथयो। त्यहाँ हरेक साँझ साना 
गायनहरू र राम्रो सगंीि गथयो। हरेक साझँ एक सभन्न 
कलद्वारा अन्त्य गररन््यो। राम्रो प्रतिकक्रयाको लागग हामी 
आभारी छौं। चचडका सिस्यहरूले ववशषे गरी प्राथडनाको ४० 
हिनका मातनसहरूका लागग गहन रूपमा प्राथडना गरे।हाम्रो चचड 
अभयारण्य ससट ८० मान्छेहरुको लागग उपयतु्त गथयो। िर 
सयभन्िा बिी मातनस आए । सतिाहन्िमा चचड भररएको गथयो 
र हतिाको समयमा त्यहाँ लगभग ६० जना मातनसहरू गथए। 
३२ अतिगथहरू तनयसमि रूपमा उपक्स्थि गथए। यस मध्यबाट 
८ जनाले बक्तिस्मा सलए र १४ जना बक्तिस्मा गने कक्षामा 
सामेल भए। वषडको अन्त्यसम्ममा १३ जनाले बक्तिस्मा 



 
 

सलएका गथए।हामीले धेरै अचम्मको अनभुव गरेका छौं। 
अनवुािक पाउन गाह्रो भयो। एक तयाथोसलक सशक्षकले मद्िि 
गनड प्रस्िाव गरे। िर उनीसँग बाइबलको धेरै अनभुव गथएन। 
त्यसपतछ हामीले एक ववरोधक अनवुािकको लागग प्राथडना 
गयौं। त्यसको लगत्त ै हामीले एउटा रेस्टुरेन्टमा एउटी 
महहलालाई गचन् यौं, जसले पेन्टेकोस्टल चचडमा पोचुडगगजबाट 
जमडनमा ठूलो आनन्िका साथ अनवुाि गरेको बिाइन।्उनी 
ससुमाचार श्रङ्खलाका लागग हाम्रो अनवुािक गथइन ् र उनी 
पतनबक्तिस्मा सलइन।माररया, अनवुािकले सोगधन ् कक उनी 
आफ्नो साथी एसलजाबेथलाई तनम्िो हिन सक्तछन ् कक भनेर। 
आवश्य। उनी १३ सिस्य भएको कोलोनमा रहेको एउटा सानो 
कोलक्म्बयन चचडको अगवुा हुन।्उनी आइन ् र आफ्नो चचडका 
सिस्यहरूलाई आफूसँग ैल्याइन।् त्यसपतछ यी िईु जनाले पतन 
बक्तिस्मा सलएका छन।् एसलजाबेथ र तिनको पररवारले अहहले 
बाइबल अध्ययनहरू पाइरहेका छन ्।अको अनभुव होप 
च्यानलसँग जोडडएको छ। एक जमडनमहहलाले सयंोगवश होप 
च्यानल फेला पाररन र शबाथको बारेमा भतनएको कुरा सहहि 
उनले सनेुका कुराहरूबाट प्रभाववि भइन।्उनले आफ्नो पतिलाई 
उनको कुरा सनु्न बोलाइन।् उसले पतन म्यासेजको मजा 
सलयो। एक हिन जब तिनीहरू आमालाई भेट्न गए, तिनीहरू 
अको बाटोमा गाडी चलाउन प्रभाववि भए। बाटोमा, तिनीहरूल े



 
 

सेभेन्थ-ड ेएडभेक्न्टस्ट चचडको एउटा गचन्ह िेखे।उनीहरूले आफू 
आशा च्यानलबाट एडभेक्न्टस्टहरू भएको महससु गरे। 
शबाथमा, उनी चचड सेवामा गइन।् त्यसपतछ उनले आफ्नो 
श्ीमान ् र त्यसपतछ उनकी आमालाई उनीसँग सामेल हुन 
आमक्न्त्रि गररन।् त्यसबेलािेखख िी िीन ै जनाले बक्तिस्मा 
सलएका छन।्अको अनभुव एक रूसी-जमडन बहहनी समावेश छ। 
आराधनाको ४० हिन भाग सलइन्र र उनले उनको रूसी भाषी 
तछमेकीहरूको लागग प्राथडना गनड थासलन। जब उनले आफ्ना 
तछमेकीहरू मध्ये एकलाई बिाइन ् कक उनी उनको लागग 
प्राथडना गरररहेकी तछन,् तछमकेी धेरै छतक परे र उनले भने कक 
उनी बाइबलीय सब्बथ पालन गने चचड खोज्िै गथए। उनी र 
अन्य तछमेकीहरू ससुमाचार श्रखंलामा आए। िीमध्ये िईु 
जनाले बक्तिस्मा सलएका छन।् 

 

अको अनभुव जीन नाउँ गरेकी स्त्रीसँग सम्बक्न्धि छ। उनी 
गथइन्ब्राक्जलको ब्याक्तटस्ट चचडको सिस्य र अहहले उनी 
कोलोनमा पोचुडगल बोल्ने चचडको खोक्जमा गथइन।्उनी 
एडभेनहटस्ट चचडको सम्पकड मा गथइन,् बाइबल अध्ययनहरू 
प्राति गररन ् र बक्तिस्मा सलइन।् उनकोपररविडन पतछ, उनल े
ब्राक्जलमा रहेका आफ्ना आफन्िहरूलाई फोन गररन र आफ्नो 



 
 

काकालाई, जो एक एडभेक्न्टस्ट हुन,् उनी पतन अहहल े
एडभके्न्टस्ट भएको कुरा बिाइन।यो उनको आमा, उनका 
भाइबहहनी र ब्राक्जलको ब्याक्तटस्ट चचडको लागग ठूलो आश्चयड 
गथयो, जसको उनी सिस्य गथइन।् ब्राक्जलमा उनको पररवार 
पतछ सब्बथ बारे जानकारी हिन एडभेक्न्टस्ट चचड गए। यसबाट 
ब्राक्जलमा पाचँ जना मातनसहरूले बक्तिस्मा सलएको छन: 
उनकी आमा, उनका िईु बहहनीहरू र अन्य नाििेारहरू। अहहले 
उनी प्राथडना गरररहेकी तछनअ्जेक्न्टनामा बस्ने उनको अकी 
बहहनीको पररविडनको लागग। तिनी परमेश्वरको राज्यमा 
तिनीहरूसँग ैहुन चाहक्न्छन।्परमेश्वरको नेिरत्वमा, हामीले अन्य 
धेरै अनभुवहरू पाएका छौं। पहहलो माइटाली, जमडनी, पेरु, 

ब्राक्जल, यकेु्रन, भेनेजुएला, कोलक्म्बया र रुसबाट एक-एक जना 
आठ जनाले बक्तिस्मा सलए।पिनको कारण हामीसँग फेरर ४० 
हिनको उपासनाको सम्बन्धमा एउटा ससुमाचार श्रखंला गथयो। 
क्जमी काडोसो र उनकी श्ीमिी, जो मलू रूपमा ब्राक्जलबाट 
आएका गथए, िर अहहले सयंतुि राज्य अमेररकामा बस्छन,् 

ससुमाचारको श्रंखलाआयोजना गरेकागथए।यो शरङ्खला एक 
हतिा मात्र चलकेो भए िापतन हामीले अन्िमा चार जना वप्रय 
व्यक्तिहरूलाई बक्तिस्मा हिन सतयौं। तिनीहरूले पहहलेिेखख 
बाइबल अध्ययन गरररहेका गथए। त्यहाँ िीन जमडन र एक 
इटासलयन गथए।िबु ै बक्तिस्मा कोलोनको मखु्य चचडमा 



 
 

आयोक्जि गररएको गथयो, जसमा ४०० सिस्यहरू छन ्र एउटा 
सनु्िर बक्तिस्माकोलागग सवुवधा छ।हामी परमेश्वरलाई 
धन्यवाि हिन्छौं कक उहाँले हामीलाई यस्िो ठूलो िररकामा 
आश्चयडचककि गनुडभयो। म ववश्वस्ि छु कक उहाँ अझै पतन 
हाम्रो धेरै अनभुवहरूको लागग पखखडरहनभुएको छ। कर पया 
हामीलाई िपाईंको प्राथडनामा राख्नुहोस।् ” जावलोत्ज,े कोलोन, 

जमडनी 

अत्यावश्यक मध्यस्र्िा: “मलैे पहहलो पटक मात्र [४० हिन 
पसु्िक] पिेंकोमाफड ि। पहहलो परष्ठबाट म धेरै प्रभाववि भएँ। 
हामीले कसकैो लागग प्राथडना मात्र गनुड हँुिैन, िर तिनीहरूको 
मायाल ु हेरचाह पतन गनुडपछड।यसले मध्यस्थिालाई जीववि 
बनाउँछ। िभुाडग्यवश, मलैे पहहले कहहल्य ै यस िररकामा 
मध्यस्थिा िेखेको गथइनँ। आफ्नो ववश्वास बाहहर बाँच्िै! म 
ववश्वस्ि छु कक यो प्राथडना गने व्यक्तिको लागग त्यति न ै
महत्त्वपणूड छ, जसको लागग प्राथडना गररँिैछ।त्यस ै गरी, यसले 
मलाई सरुुिेखख न ैमण्डलीमा फेलोसशप बसलयो बनाइनेछ भनेर 
ववश्वस्ि िलु्यायो। ओह, मलाई आशा छ कक पसु्िकको 
अक्न्िम अध्यायहरूमा वणडन गररएको जस्ि ै यस्िो सङ्गति 
हुनेछ। साँच्चै भन्नपुिाड, म रोएको गथयो, ककनकक म लामो 
समयिेखख यस्िो सगंतिचाहान्छु। म ववश्वस्ि छु कक 'ममा 



 
 

ख्रीष्ट'पसु्िकले हामीलाई पालनपोषण गछड र हामीलाई हाम्रा 
आफ्न ै उपलक्ब्धहरूबाट मतुि गिडछ।मलेै 'ममा ख्रीष्ट' को 
बारेमा धेरै पसु्िकहरू पिेको छु, िर यो पसु्िक सबभैन्िा 
उपयोगी िेखखन्छ। म ववश्वास गछुड कक िपाईको प्राथडना जीवन 
यस पसु्िकले बसलयो बनाइनेछ, मण्डलीमा रहेको फेलोसशपलाई 
पोषण गररनेछ, र यसले मध्यस्थिालाई अझ जीवन्ि 
बनाउनेछ।यो पसु्िकले मलाई मेरो लागग, मण्डली र ससंारको 
लागग आशा हिन्छ। म यस पसु्िकको लागग परमेश्वरलाई 
धन्यवाि हिन्छु। त्यसपतछ, म ४० हिन सहयोगी पकु्स्िका 
अध्ययन गने योजना गछुड , त्यसमागथ प्राथडना गछुड र त्यसपतछ 
परमेश्वरले मलाई िेखाउनभुएको ठाउँमा लजैाने योजना 
गछुड।केही हतिापतछ मलैे यस बहहनीबाट अको इमेल प्राति 
गरें। "िपाईंलाई थाहा छ, मलेै सरुुमा ककिाब पिेँ। िर जब मलेै 
मेरो प्राथडना साझेिारसँग आराधनाहरू अध्ययन गनड थालेको 
छु, मलेै पत्ता लगाएको छु कक तिनीहरू मलेै पहहले सोचेको 
भन्िा पतन धेरै मलू्यवान छन।्मलेै आफैले गनड नसकेका 
कुराहरूको जवाफ पाएको छु। मेरो प्राथडना साझेिारको लागग 
परमेश्वरलाई धन्यवाि, जसले गहन र सकक्रय रूपमा भाग 
सलइरहेको छ।" एच∙ के∙ 



 
 

अि पतका छैन: “स्टेतस टु पसडनल ररवाइभल पकु्स्िकाले 
मलाई असाधारण रूपमा छोयो। … एक एडभेक्न्टस्ट पररवारमा 
जन्मेकोले मलाई ववश्वास गथयो कक मलैे सही बाटो सलइरहेको 
छु।िस कुमारीहरू र ववशषे गरी रोमी ८:९खअध्याय: 'अब यहि 
कससँैग ख्रीष्टको आत्मा छैन भने, ऊ उहाँको होइन' वास्िवमा 
मलाई छतक पायो। मसँग पववत्र आत्मा छ कक छैन र उहाँले 
ममा काम गरररहनभुएको छ कक छैन भनी म एतकासस पतका 
भइनँ, ककनकक मसँग मेरो जीवनमा 'फलहरू'सान्िसभडकिाको 
अभाव गथयो।यो शबाथ हिउँसो मलेै पकु्स्िका पिेँ र गहहरो र 
अथाह उिासी ममागथ आयो। त्यसपतछ मलेै पसु्िकको 
अन्त्यको प्राथडना पिें र मसभत्र पववत्र आत्मा प्राति गने, 
उहाँलाई मेरो हृिय पररविडन गनड र परमेश्वरले उहाँको 
इच्छाबमोक्जम मलाई सरजना गरून ्भन्ने गहहरो इच्छा जाग्यो। 
..." ए.पी. 

उहााँलाई गचन्नहुोस:् "केही समय अतघ मलै े पनुजागरणमा 
िपाईंको लेख पिें। म झण्ड ै िीन वषडिेखख यो ववषयसँग 
जोडडएको छु । अब, मलेै भखडर व्यक्तिगि पनुजागरणका 
लागग चरणहरू पढ्न थालें।म यसलाई आसमनमात्र भन्न सतछु! 
म खुसी छु कक यी परष्ठहरूमा मलेै धेरै 'आफ्न'ै ववचारहरू 
भेट्टाएँ। म यो धारणामा छु कक हाम्रो चचडमा हामीले लक्ष्य 



 
 

एक इन्चले गमुाउँिैछौं।हामीले अत्यावश्यक चीजहरू गमुायौं 
भन्ने भावनालाई म हटाउन सक्तिन! प्रायः यो 'सत्य के हो', 
'हामी कसरी बाँच्ने' वा 'भववष्यवाणी कवत्तको महत्त्वपणूड छ' 
सँग सम्बक्न्धि छ, र म यो गलि हो भनी होइन। िर 
परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरू ककन हिनभुयो भनेर हामी 
बेवास्िा गछौं! के सत्यले परमेश्वरसँग पणूड सङ्गतिको लक्ष्य 
राख्िैन?बरु, के यी क्षेत्रहरूले हामीलाई साँच्च ै परमेश्वरलाई 
गचन्न मद्िि गनुडपिैन? के भववष्यवाणीको उद्िेश्य यो होइन 
कक हामीले परमेश्वरको महानिा र सवडशक्तिमानिालाई 
स्वीकार गछौं, हामीले बझु्छौं कक उहाँले सारा ससंारलाई 
आफ्नो हािमा सलनहुुन्छ र त्यसलाई तनिेसशि गनुडहुन्छ र 
त्यसगैरी उहाँले नेिरत्व गनड सतनहुुन्छ?र हाम्रो जीवनलाई 
आकार हिनहुुन्छ?अनन्ि जीवन के हो? यहून्ना १७:३ NKJV: 
"अतन यो अनन्ि जीवन हो, कक तिनीहरूले िपाईंलाई, एकमात्र 
साँचो परमेश्वरलाई र िपाईंले पठाउनभुएको येश ू ख्रीष्टलाई 
गचननू।्" र्दष्टान्िमा िलुहाले पाँच मखूडहरूलाई मात्र 
भन्छन।कुमारीहरू: 'म तिमीलाई गचक्न्िन।'हाम्रो ववश्वासको 
उद्िेश्य भनेको केवल परमेश्वरलाई गचन्ने, उहाँसँग सङ्गति 
राख्नु हो, िाकक उहाँल े हामीलाई भरीहिनहुुन्छ त्यसबेला पतन 
उहाँले मक्न्िर भररहिनभुयो (२ इतिहास ५:१३-१४)। र जब उहा ँ
हामी माफड ि बहहनुडहुन्छ, हाम्रो सम्पणूड अक्स्ित्वलाई भनुडहुन्छ, 



 
 

िब हामी बाँगचरहेका छैनौं, बरु ख्रीष्ट हामीमा बस्नहुुन्छ।" 
(सम्पािक द्वारालेखकको ज्ञाि हुन्छ) 

अन्िरफियामा अद्भुि जवाफहरू 

  "डड क्स्मथको िोस्रो ४० हिन पसु्िक मेरो लागग एक 
अववश्वसनीय वरिान हो। मलैे प्राथडना गरेको केही मातनसहरूल े
आफ्नो जीवनमा 180° डडग्रीको पणूड पररविडन अनभुव गरेका 
छन।्40 हिनहरूमा, मलेै एक साथीसँग गहहरो आध्याक्त्मक 
कुराकानी गरें। उनले मलाई भने कक उनको जीवनले पतछल्ला 
केही हतिाहरूमा फरक मोड सलयो।उनीलाई प्राथडना गनडको 
लागग ठूलो आवश्यकिा गथयो, परमेश्वरको वचनमा बिी 
प्रतिबबक्म्बि हुन्थे र उनलाई पहहले मलू्यवान र मनपने 
कुराहरू गमुाउनको लागगउतन सक्षम गथए।मलेै हहम्मि जुटाएर 
४०हिनपसु्िकको बारेमा उसलाई बिाएं र मलैे प्राथडना गरररहेको 
पाँच जनामध्ये उनी एक गथए भनी पतन बिाए। त्यसपतछ 
उनले सकारात्मक आश्चयडमा जवाफ हिए: 'त्यसोभए यो सब ै
कुराको लागग िपाईं क्जम्मेवार हुनहुुन्छ।'एउटी केटील ेआफ्नो 
जीवन १००% परमेश्वरलाई समपडण गने तनणडय गररन।् यद्यवप 
उनी बाल्यकालिेखख न ै ववश्वासी गथइन,् उनी परमेश्वरववना 
बाँगचरहेकी गथइन।्उसलाई ववश्वासमा कुन ैचासो गथएन र उनी 
पणूड रूपमा सांसाररक जीवनमा फसेकी गथइन।् उनी अहहले परैू 



 
 

पररविडन भइसकेकी तछन;् उनलाई गचन्ने र अहहले िेख्न े सब ै
छतक पछडन।्उनी अहहले मसँग बाइबल अध्ययन गरररहेकी 
तछन ् र हाम्रो चचडमा ४० हिनको कायडक्रममा भाग सलइरहेकी 
तछन ् र अरूलाई अझ गम्भीर ववश्वास-जीवनको लागग 
प्रोत्साहहि गनड चाहक्न्छन।्अको केटी, जसको लागग मलैे प्राथडना 
गरें, एक हतिा लामो समय भाग सलन ुपयोप्रसशक्षण पाठ्यक्रम 
र अन्य सहभागीहरूसँग सँग ैआवासमा बस्नपुने गथयो।यी सब ै
अपररगचिहरूसँग यो समय बबिाउने गचन्िा गथयो। उनले 
जानभुन्िा एक हिन अतघ मलेै उनलाई प्राथडनामा प्रोत्साहन 
हिएँ र मलैे उनको लागग धेरै समयिेखख प्राथडना गरररहेको 
बिाए।त्यसलैे हामीले प्राथडना गयौं कक परमेश्वरले उनलाई यस 
अवस्थामा शाक्न्ि हिनहुुन्छ र उहाँले यस अनभुवमा प्राथडनाको 
जवाफ बनाउनहुुनेछ। िासलमको क्रममा, उनले मलाई बोलाए र 
उत्साहहि भई परमेश्वरले उनीसँग अववश्वसनीय काम गरेको 
बिाए।उहाँले उनलाई पणूड शाक्न्ि मात्र हिनभुएन, िर उहाँले 
उनलाई साझँको मनोरञ्जनमा भाग नसलने साहस पतन 
हिनभुएको गथयो, जसमा डडस्को, रतसी, आहि समावशे गथयो। 
४० हिन पतछ, मलैे यी मातनसहरूका लागग प्राथडना गरररहेकी 
छु, ककनकक मलैे परमेश्वरले प्राथडनाको जवाफ हिने महान ्
िररकाहरू सनेुको र िेखकेो छु।" ए.एम. (छोटो ससं्करण) 

 



 
 

कसरी परमेश्वर मध्यस्र्िा माफन ि काम गनुनहुन्छ 

"पतछल्लो पाँच वषडमा, म मेरो लागग एक महत्त्वपणूड व्यक्तिसँग 
पणूडिया सम्पकड बाट टािा भएँ। उसले मेरो सन्िेशलाई बेवास्िा 
गरेको िेखखन््यो। मलेै सनेुको गथएँ कक उनी ववगि िीन 
वषडिेखख चचडमा गएका छैनन।् (उनी चचडमा हुकेका गथए।)र 
तिनी गरै-कक्रक्स्चयन महहलासँग सम्बन्धमा गथए। मलैे यो 
जवान मातनसलाई मेरो प्राथडना सचूीमा राखें, यद्यवप मलै े
उनीसँग सम्पकड  गनड सम्भव छ भन्ने सोचकेो गथइनँ, ककनकक 
उनी६०० ककलोसमटर टािा बस्िगथए र मलाई कहहल ै जवाफ 
हिनभुएन। िपैतन, मलैे ‘जीवनको गचन्ह’ को लागग प्राथडना गरें। 
सानो सचूनामा, मलैे उसको भाइको आगामी बक्तिस्माको 
बारेमा सनुें, 

जुन 'भखडरै भयो' मेरो नक्जकै भइरहेको गथयो र ४० हिनको 
प्राथडनाको समयको समतिमा गथयो (यो मलू रूपमा अको 
समतिको लागग योजना गररएको गथयो)।मलैे उपक्स्थि हुने 
तनणडय गरें र उसलाई भेटें! हामीले धेरै गहहरो छलफल गनड 
सक्षम भयौँ र उसले मलाई भने कक केही समयको लागग 
उसलाई परमेश्वरमा फककड ने ठूलो आवश्यकिा गथयो, िर 
उनीसँग आफ्नो जीवनशलैी पररविडन गने शक्ति गथएन।मलैे 
उनीलाई भनें कक ववगि २० हिनिेखख म उसको लागग िीव्र 



 
 

रूपमा प्राथडना गरररहेको गथएँ र त्यो पहहले पतन उनी मेरो 
प्राथडना सचूीमा गथए। उनी अवातय भए कक ठ्यातकै यस 
समयमा उसले परमेश्वरलउेनीमा काम गरररहनभुएको महससु 
गरे। 

त्यहह आध्याक्त्मक बक्तिस्मा सेवाको क्रममा, लामो सघंषड पतछ 
उनी धेरै उते्तक्जि गथए र जब पास्टरले अपील गनुडभयो, उनी 
घुडँा टेकेर रुन थाले।उसले फेरर आफूलाई परमेश्वरमा समपडण 
गयो! साँझको अन्त्यमा, उनले मलाई फेरर तनयसमि रूपमा चचड 
जाने र आफ्नो जीवनशलैी पररविडन गने तनणडय गरेको बिाए। 
उनले यो सतिाहन्ि यसरी समाति हुन्छ भनेर कहहल्य ै
सोचेका गथएनन।्केही हतिा पतछ मलैे उसलाई यवुा समशन 
सम्मेलनमा भेटें, जसले उनीलाई फेरर बसलयो बनायो र उसलाई 
तनमाडण गयो। म एक वप्रय व्यक्तिको पश्चात्तापको लागग 
परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन्छु।" एम एच 

अन्िरकक्रयात्मक प्राथडनाको बारेमा जो थप जान्न चाहन्छ:म 
रोजर मोनेउबाट जो कोहीलाई पतन पसु्िकहरू ससफाररस गिडछुः 
अलौकककमा यात्रा, प्राथडनाको अववश्वसनीय शक्ति, जब 
िपाईंलाई प्राथडनाको अववश्वसनीय जवाफहरू चाहहन्छ, र 
प्राथडनाको लागग थप अववश्वसनीय जवाफहरू। (यी पसु्िकहरू 
िपाईंको स्थानीय एडभेक्न्टस्ट बकु सेन्टरमा उपलब्ध छन।्) 



 
 

प्रार्नना पत्र नृं. १४८सामान्य सम्मेलनको प्रार्नना ववभाग 

आध्याक्त्मक उपचारको चमत्कार 

 

एक बबहान मलैे www.revivalandreforma tion.org मा िैतनक 
उपासना पिेपतछ, म "ववशषे स्रोिहरू" खण्डमा गएँ। त्यहाँ मलैे 
हेल्मटु हौबबलको व्यक्तिगि पनुजागरणको लागग स्टेतस 
शीषडकको पकु्स्िका िेखेँ। पढ्िै गिाड, मलैे मेरो जीवनमा ववरल ै
पववत्र आत्माको लागग मागेको गथएँ भन्ने महससु गरें। म चचड 
जान्थें, िैतनक उपासना गथें र केही बाइबल अध्ययन पतन गरें। 
िर मेरो आध्याक्त्मक जीवनमा गहहराइको कमी गथयो। मलाई 
ववच्छेि भएको महससु भयो। परमेश् वरले मेरो प्राथडनाको जवाफ 
हिनभुयो र म अझ धेरै चाहन्छु।यस बबन्िसुम्म मलेै मेरो 
जीवनमा परमेश्वरल ेकाम गरेको अनभुव गरेको गथएँ – उहालँ े
मलाई डडपे्रसनबाट बाहहर तनकाल्न मद्िि गनुडभयो र मेरो 
सबभैन्िा अन्धकार क्षणमा मलाई साथ हिनभुयो - 
आत्महत्याको प्रयास। म असाध्य ै अतठ्यारो पररक्स्थतिमा 
हुकेको गथएँ। वषौंिेखख मेरो बबुासँग कुन ै सम्पकड  गथएन, िर 
हालसाल ै लामो समयिेखख अस्पिालमा उहाँ गम्भीर बबरामी 
हुनहुुन््यो र हामीले टेसलफोनमा कुरा गरेका गथयौं।उसले 
सोच्यो कक आफ्नो जीवन समाति हँुिैछ र ६० वषडमा पहहलो 
पटक, उसले हाम्रो पररवारको िवु्यडवहार र उपेक्षाको लागग माफी 
मागे। हाम्रो वािाडलापले क्स्थतिलाई अझ राम्रो बनाउन सकेन, 

िर यसले मेरो चेिनामा अनभुव गरेको सब ै पीडा 
ल्यायो।मसँग सम्बन्धको माध्यमबाट धेरै कम मद्िि गथयो र 



 
 

अब बाँच्न चाहन्न र मरेो जीवन सलने तनणडय गरे। िर 
परमेश्वरले मलाई रक्षा गनुडभयो र मेरो घाउहरू तनको पानड 
थाल्नभुयो।यस समयमा, मलेै व्यक्तिगि पनुजाडगरणका लागग 
स्टेतस नामक पकु्स्िका समािें। यसले पववत्र आत्माले भररने 
चरणहरू िेखाउँछ। मलेै अनभुव गरेपतछ म मा कस्िो 
पररविडन आएको छ! अब म हिनहँु पववत्र आत्माले भररपणूड 
हुनको लागग प्राथडना गछुड र मेरो जीवनमा परमेश्वरले के 
गनुडहुन्छ भनी हेनड आिरु हुन्छ।म धेरै कहठन पररवारमा 
हुकेकोले मलाई प्रभलुाई सोध्न र पखडन र उहाँको 
ववश्वासयोग्यिामा भरोसा गनड गाह्रो छ। िर म मेरो स्वगीय 
वपिामा भरोसा गनड ससककरहेको छु र यो ववश्वासले मेरो सब ै
कुरालाई तनयन्त्रणमा राख्न े र मलाई पीडाबाट बचाउनको 
आवश्यकिालाई प्रतिस्थापन गरररहेको छ।म येशमूा स्विन्त्र 
हुन र उहाँको नेिरत्वमा हुन चाहन्छु। र मलाई पववत्र आत्माको 
वरिानमा परु् याउने पकु्स्िकामा भएका सझुावहरूको लागग म 
धेरै आभारी छु। बाइबल पढ्िा शब्िहरू सीध ै मेरो हृियमा 
जान्छ भनी मलेै पत्ता लगाएको छु।यो अब बाइबल पिेर मात्र 
होइन, बरु यो एक व्यक्तिगि सँगी जहाज र ख्रीष्टसँग बढ्िो 
सम्बन्ध हो। परमेश्वरले मलाई गहहरो सम्बन्ध हिनभुएको छ 
जुन मलेै खोजेको गथएँ!मलेै मेरो बबुालाई साँच्चै क्षमा गने 
प्रकक्रया माफड ि काम गरेको गथएँ रमलैे प्रगति गरेको भान भयो 
। िर जब मलेै पकु्स्िका (व्यक्तिगि पनुरुत्थानको लागग 
किम) पिें िब पववत्र आत्माले मलाई गहहरो ररस िेखाउनभुयो 
कक १२४ अध्याय ६ को अनभुवहरू हाम्रो अतघ छन?् मलाई 



 
 

लाग्यो कक मलेै क्जिकेो छु।हामी प्रायः हामीसँग भएको कुन ै
गल्िीको औगचत्यको रूपमा ररसलाई टाँससरहन्छौं। िर मलैे 
ससकेको छु कक यहि हामी पणूडिामा परमेश्वरको आत्मा प्राति 
गनड चाहन्छौं भने हामीले यी भावनाहरूलाई त्याग्नुपछड।मलेै 
तिनीहरूलाई छो्ने तनणडय सलन ु परेको गथयो। परमेश्वरको 
कर पाले, मेरो बबुा हराएको व्यक्तिको रूपमा मेरो हृिय ियाले 
उते्तक्जि भयो र मलेै उहाँको मकु्तिको लागग हाहिडक प्राथडना 
गनड थाले।धेरै समय नबबत्िै, मेरो बबुाले मेरी बहहनीलाई 
बोलाउनभुयो र आँसलेु भररएर उसलाई भन्नभुयो "येशलेू मलाई 
माया गनुडहुन्छ, येशलेू मलाई माया गनुडहुन्छ।" उनले उनीसँग 
साझा गरे कक उनले यहून्नाको ससुमाचार पिेका गथए र येश ू
उनको लागग मनुडभयो भनेर गहहरो रुपमा प्रभाववि हुनभुएको 
गथयो।उहाँलाई गचन्ने सबलै ेयसो भन्थे: "यो उहाँ जस्िो छैन!" 
िर परमेश् वरले मेरो प्राथडनाको जवाफ उल्लखेनीय िररकामा 
हिनभुयो।भखडरै मलेै पकु्स्िकाको १० प्रतिहरू अडडर गरें र मेरो 
चचडका सिस्यहरूलाई हिए ँ - तिनीहरू पतन पववत्र आत्माको 
बासको लागग प्राथडना गनड चाहन्थे।यस बीचमा, मलैे व्यक्तिगि 
पनुरुत्थानका लागग पाइलाहरूले कसरी उनीहरूको जीवनलाई 
समरद्ध बनाएको छ िेखेको छु। हामीमध्ये कतिजना आत्माको 
शक्तिसँग नजोडडएर ख्रीक्ष्टयनको रूपमा आफ्न ै बाटोमा 
जान्छन?् मलाई डर छ कक हामी मध्ये धेरै चचड जान्छन,् र 
बाहहरी रूपमा असल कक्रक्श्चयनहरू जस्िो िेखखन्छन,् िर सभत्री 
रूपमा खाली छन।् मलेै परमेश्वरको प्रतिज्ञाको अनभुव गनड 
थालेको छु:हामीले सोध्न वा कल्पना गनड सतने भन्िा धेरै 



 
 

उहाँले गनड सतनहुुन्छ। के िपाईलाई मेरो जस्ि ैसमस्या छ? 

परमेश्वरले िपाईंलाई उहाँको आत्माले भनड सतनहुुन्छ र 
िपाईंलाई साँचो सहायिा हिन सतनहुुन्छ। उहाँल े िपाईको 
लागग पतन त्यस्ि ै गनड सतनहुुन्छ जुन उहाँले मरेो लागग 
गनुडभयो।" D. A 

 

लुिववग्सिगन को चचन /िािने-वुटनटेम्िगन, जमननी 

"सरुुमा हामीले एक जोडीको रूपमा ४० हिन पसु्िक अध्ययन 

गयौं र प्राथडनाको समयमा ठूलो व्यक्तिगि लाभ र आसशष्को 

अनभुव गयौं।त्यसपतछ, हामीले चचडमा हतिामा िईु पटक 

प्राथडना सभा आयोजना गयौं र चचडका सिस्यहरूसँग पसु्िक 

पढ्यौं।हामीले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको आशीवाडि र नेिरत्वको 

अनभुव गयौं र ४० हिनहरूमा धेरै चमत्कारहरू अनभुव 

गयौं।मण्डलीको रूपमा,परमेश्वरले हामीलाई स्फूति ड हिनभुयो र 

पनुजीववि गनुडभयो: चचडका सिस्यहरू, जो अपररगचिसँग बोल्ने 

हहम्मि कहहल्य ै गरेको गथएन, अचानक अपररगचिहरू आफ्न ै

पहलमाबोल्यो।परमेश्वरले हामीलाई सँग ै प्राथडना माफड ि एक 



 
 

चचडको रूपमा एकसाथ बाँध्िै हुनहुुन्छ। हामीले ४० हिनको 

अवगधमा हामीले प्राथडना गरेका पाँच व्यक्तिहरूको मध्यस्थिा 

र समथडनमा ववशषे अनभुवहरू प्राति गने सअुवसर पाएका 

छौं।यी मातनसहरूको जीवनमा परमेश्वरले ववशषे िररकाले काम 

गनुडभयो। बारम्बार सडकका मातनसहरू अचानक चचडको सेवामा 

सबबाथमा िेखा पछडन।्हामी यी मध्ये एक पररवारलाई बाइबल 

अध्ययन हिइरहेका छौं। तिनीहरूले इन्टरनेटमा सभडडयोहरू र 

ि गे्रट कन्रोभसी पसु्िक माफड ि सब्बाथसँग पररगचि भएका 

गथए र केही समयिेखख चचड खोक्जरहेका गथए।” काट्जा र 

कक्रक्स्चयन सशन्डलर, लडुववग्सबगडमा सेभेन्थ-ड े एडभेन हटस्ट 

चचड (छोटो ससं्करण)। 

 

४० हर्दनको अनुभव 

"व्यक्तिगि पनुरुत्थानका चरणहरूमा सेसमनारबाट सब ै कुरा 

सरुु भयो।त्यसबेला मेरो िैतनक जीवनमा ईश्वरलाई अनभुव 



 
 

गने इच्छा मसभत्र बढ्यो। त्यसपतछ मलैे ४० हिनको प्राथडना र 

आराधनाको बारेमा सनुें। यो मलाई िरुुन्ि ै स्पष्ट भयो - म 

यो साहससक अनभुव गनड चाहन्थे।वास्िवमा, मलाई थाहा 

गथएन कक म आफू किा तिर जाँिैछु। उपयतुि प्राथडना साथी 

(जुन कायडक्रमको भाग हो) खोज्न गाह्रो गथएन।मेरो लागग ४० 

हिनको लागग हरेक हिन एक अकाडको लागग समय खोज्ने 

चुनौिी गथयो। एक नसडको रूपमा, मसँग धेरै अतनयसमि 

कामको समय छ। मलेै यसबारे सोचकेो पतन गथइनँ ।जे होस,् 

परमेश्वरले मेरो तनणडयलाई सरुुिेखख न ै आसशष ् हिनभुयो। 

आकाकं्षाका साथ, मलेै हिनको िी बहुमलू्य समनेटहरू प्रतिक्षा 

गरें जसमा हामी ववषयको बारेमा एकअकाडसँग साझेिारी गनड र 

पववत्र आत्माको लागग बबन्िी गनड सतछौं।हामीले पत्ता लगायौं 

कक प्राथडनाले हाम्रो जीवनमा केही पररविडन गछड। र हामीले 

यसलाई आफैं मा राख्न सकेनौं। आएका हरेक अवसरको साथ 

हामीले केहह साझा गनड प्रभाववि महससु गयौं।यो मेरो लागग 

महत्त्वपणूड गथयो कक अन्य मातनसहरूलाई समान अनभुव प्राति 



 
 

गनड उत्पे्रररि गनुड। प्रभाव िेखा पनड असफल भएन। केही 

चचडका सिस्यहरू हाम्रो उत्साहबाट सकं्रसमि भएका गथए। 

तछट्टै नयाँ आराधनाको जोडी भेला भए।हामीले अनभुव गरेका 

कुराहरू प्रत्येक हतिा साझा गनड हामी उत्सकु गथयौं। यो 

‘भाइरस’ हाम्रा केही यवुाहरूलाई पतन लागेको गथयो। ४० हिन 

धेरै तछटो ववत्यो। हामीले चाहेका गथएनौं र रोतन पतन 

सकेनौं।त्यसलैे हामीले हाम्रो आराधनाको समयलाई एलेन 

ह्वाइटद्वारा लेखखएको मरानाथा—ि लॉडड आइज कसमडङङ 

पसु्िकको साथ जारी राख्यौं। अतन परमेश्वरले हामीलाई लामो 

समयसम्म पखडनभुएन। िपैतन, ४० हिनको िौडान, उहाँले 

हामीलाई प्राथडनाको धेरै अचम्मको जवाफ हिनभुयो। यस 

समयमा हामीले प्राथडना गरेका कोही लामो अनपुक्स्थति पतछ 

फेरर चचडको सम्पकड मा आए।हामी धेरै खुसी गथयौं। मेरो लागग 

वरपरका मातनसहरू महत्त्वपणूड भए। अरू मातनसहरूसँग 

परमेश्वरको पे्रम बाँ्ने मेरो इच्छा झन ् बसलयो भयो। मेरो 

जीवन पररविडन भयो। हामी मध्ये धेरैले एकअकाडलाई राम्ररी 



 
 

गचनेउँ र बझुेका छौं। धेरैले एकअकाडको जीवनमा भाग सलन्छन ्

र एक अकाडको लागग त्यहाँ छन।् आराधनाको पणूडिया नयाँ 

अथड छ।डतेनस क्स्मथको ४० हिनको प्राथडना र उपासनाले मलाई 

ठूलो मद्िि गयो। यो प्राथडना साझेिार खोज्न र परमेश्वर 

अनभुव गनड जस्िो िेखखन्छ भन्िा सक्जलो छ। हामीलाई वप्रय 

मातनसहरूले यसको लागग धन्यवाि हिनेछन।् ”हहल्डगाडड 

वेल्कर, के्रलशमे सेभेन्थ ड ेएडभेक्न्टस्ट चचड, (सरुमा एक नसड)                                  

 

 

येशू हाम्रो उर्दाहरण 

येश ूसब ैकुरामा हाम्रो सबभैन्िा ठूलो उिाहरण हुनहुुन्छ। लकुा 

३:२१-२२ NKJV मा हामी पढ्छौं: "जब सब ै मातनसहरूले 

बक्तिस्मा सलए, यस्िो हुन गयो कक येशलेू पतन बक्तिस्मा 

सलनभुयो। अतन उहाँले प्राथडना गिाड, स्वगड खोसलयो। र पववत्र 

आत्मा उहाँमागथ िुकुर जस्ि ैशारीररक रूपमा ओलडनभुयो ..." 



 
 

एलेन जी ह्वाइटले यस घटनाको बारेमा तनम्न भने: 

"उहाँकोवपिालाईप्राथडना गिाड प्रतिकक्रयामा, स्वगड खोसलयो, र 

आत्मा िुकुर जस्ि ै ओलेर उहाँमागथ वास गनुडभयो।उहाँको 

सेवकाईको िौडान के भयो यो अचम्मको छ: "उहाँल े बबहानै-

बबहान स्वगडमा हुनहुुने आफ्नो वपिासँग कुराकानी गनुडभयो, 

उहाँबाट हिनहँु पववत्र आत्माको नयाँ बक्तिस्मा सलनभुयो।" यहि 

येशलूाई हिनहँु पववत्र आत्माको नयाँ बक्तिस्मा चाहहएको गथयो 

भने, हामीलाई यो कवत्तको आवश्यक छ! 

हाम्रो अगाडड के अनभुवहरू छन?् | हिन ११ 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल सहयोगी 

१ पववत्र आत्माको भररपणूडिाको लागग मागेका 

मातनसहरूले कस्िा अनभुवहरू पाएका छन?् 

 

 



 
 

२. पाईं आफ्नो लागग र िपाईंको चचडको जीवनको लागग           

के पररविडनहरू चाहनहुुन्छ? 

 

 

२ पववत्र आत्माको डोर्याइमा िपाईले व्यक्तिगि रूपमा 

के पररविडनहरू गनड सतनहुुन्छ? 

 

 

 

 

 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र 

यस ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साझिेार संग प्राथडना ... 



 
 

१. कक प्रभुले हामीलाई पववत्र आत्माले 

भररहिनुहुन्छ। 

२. कक आज हामी जे छौ र जहाँ छौँ सब ै

खशुीसाथ प्रभुमा सुम्पन्छौ। 

३. िपाईंको मध्यस्थिा प्राथडना सूचीमा भएका 

मातनसहरूको लागग। 

 

 
 

 

अध्याय ७ 

रुगच र साझरे्दारी 
हामीले हिने आनन्ि हाम्रो आफ्न ैहृियमा फकड न्छ। (जमडन 

हहिोपिेश) म कसरी अरूलाई "प्रचुरिामा जीवन" अनुभव गनड 
मद्िि गनड सतछु 

(यूहन्ना १०:१०)? 

हिन १२ 

हिन 
८ 

हामीले 
के 

गुमाउँ
छौं 
जब 
हामी 

पववत्र 



 
 

आत्माले भररएको जीवनमा चासो कसरी जगाउने? 

अगवुाहरू र मण्डलीहरूले के गनड सतछन?् चचड बोडडहरू, चचडहरू, 

र समहूहरूसँगको सहकायडमा हामी अगवुाहरू (जस्ि ै अध्यक्ष, 

पािरी, चचड वा समशन सगचव, ससं्थाका अगवुाहरू, वा अन्य 

प्रमखु व्यक्तिहरू) को रूपमा के गनड सतछौं भनेर िेखाउने 

केही सम्भावनाहरू यहाँ छन।् 

१ सम्भावनाहरू 

उपासना समहू िईु: अध्ययन ४० हिन वववाहहि जोडीको रूपमा 

वा अको प्राथडना साझिेारसँग आराधना गनुडहोस।् डतेनस क्स्मथ, 

ररभ्य ु एण्ड हेराल्डको पहहलो ४० हिनको पसु्िक "प्राथडना र 

भक्तिहरू टु वप्रवपयर फर ि सेकेन्ड कसमङ" बाट सरुुगनुडहोस,् र 

उपयतुि भएमा िोस्रो ४० हिनको पसु्िक प्रयोग गनुडहोस ्

"प्राथडना र भक्तिहरू टु ररभाइभ यअुर एतसपेररयन्स ववथ 

ईश्वर"।व्यक्तिगि पनुरुत्थान वा येशमूा रहनका लागग 

किमहरू पतन प्रयोग गनड सककन्छ। वववाहहि िम्पिीले सँग ै



 
 

आराधना गिाड यो धेरै लाभिायक हुन्छ र आपसी स्नेह 

बिाउँछ।स्वाभाववक रूपमा, िपाईं अरू कससँैग पतन सँग ै

आराधना गनड सतनहुुन्छ।व्यक्तिगि रूपमा सँग ै बस्न यो 

आिशड हुनेछ, िर यसले पतन काम गनड सतछटेसलफोन वा 

स्काइप वा अन्य समडडया।िईुको उपासना समहूले सबभैन्िा 

ठूलो प्रभाव पाछड। परमेश् वरको वचनल े ससफाररस गछड कक 

हामीले िईु िईुमा प्राथडना गछौं (मत्ती १८:१९) र िईुमा काम 

गछौं (लकूा १०:१)। अरूलाई पतन त्यस ै गनड प्रेररि गनडको 

लागग उपासनाको यो ववगध सबभैन्िा राम्रो शिड हो। 

२ साहहत्य पररचय वा साझरे्दारी गनुनहोस।् उर्दाहरण: 

ि बकुलेट स्टेतस टु पसडनल ररभाइभल (सब ैअनवुाहिि 

भाषाहरूमा तन:शलु्क वा कम लागिमा उपलब्ध)। 

पाठकहरू र सयौं कुराकानीहरूको १५० भन्िा बिी 

गवाहीहरूिेखाइएको छ कक यो पकु्स्िका ववशषे गरी तनम्न 

िररकामा सराहना गररएको छ: 



 
 

 हाम्रो आध्याक्त्मक क्स्थतिको सम्बन्धमा उगचि आत्म-

मलू्याङ्कन 

 आकषडक आध्याक्त्मकिफड  लजैाने िईु सरल चरणहरू 

बझु्नहुोस्जीवन र मकु्तिको तनक्श्चििा। 

 पववत्र शक्ति र तनिेशनमा जीवनको सबभैन्िा ठूलो 

लाभ जान्नहुोसआ्त्मा र उहाँ बबना हामीले कस्िो 

हातन भोग्छौं। 

 प्रतिज्ञाहरु सगं हाम्रो प्राथडना एक पणूड छ भनेर सचेि 

हुनफरक गणुस्िर। त्यसपतछ हामी धेरै खुसीसाथ 

प्राथडना गछौं, आत्मववश्वासका साथ रथप गहहराईमा। र 

यस्िो प्राथडना पतछ, हामी पतका हुन सतछौं कक 

हामीसँग पववत्र आत्मा प्राति भएको छ। 

 तिनीहरूको ठूलो आनन्िले तिनीहरूलाई पसु्िकको 

साक्षी र वविरक बनायो 

 तिनीहरूको ठूलो आनन्िले तिनीहरूलाई साक्षी र 

पसु्िकवविरणकिाडहरू बनायो। 



 
 

धेरैको अनभुवबाट, हामीले ससकेका छौं कक व्यक्तिगि 

पनुरुत्थानका लागग पाइलाहरू ४० हिन पसु्िकहरू १ र 

२ सँगसँग ै प्रयोग गिाड उत्कर ष्ट पररणामहरू प्राति 

हुन्छन।्व्यक्तिगि पनुरुत्थानको लागग चरणहरूले 

आँखा खोल्छ र िरुुन्ि ै सरुु गनडको लागग उत्कर ष्ट 

मद्िि समल्छ। ४० हिनका पसु्िकहरू फराककलो 

हुन्छन ् र आध्याक्त्मक जीवनलाई बसलयो बनाउन 

मद्िि गछडन।् यसबाहेक, तिनीहरू व्यक्तिगि 

बबहानको उपासना र धेरैजसो प्राथडनाहरूको जवाफ 

हिन्छन।् 

३ आराधना सेवाको समयमा छोटो पठनहरू: समयको 

अवगधमपववत्र आत्मासँग जीवन बबिाउने बारे चयन 

गररएका खण्डहरूआराधनाको सेवाको अतघ प्रवचनपढ्न 

सककन्छ(पाँच िेखख िस समनेट)।अको बबन्ि ु अन्िगडि 

ससफाररस गररएका साहहत्यहरू सचूीबद्ध छन।् केहह 

समय पतछ, मातनसहरूलाई िईुको समहू बनाउन वा ४० 



 
 

हिन अवधारणाहरू लाग ूगनड प्रोत्साहहि गनड सककन्छ 

(बबन्ि ु१२ हेनुडहोस)्। 

४ चचड बलेुहटनमा छातन सककने हाम्रा साहहत्यका अशंहरू 

वा घोषणाहरूको समयमा ससफाररस गनड सककन्छ: 

 यगुको इच्छा, अध्याय। 73: "तिम्रो हृिय ववचसलि 

नहोस।्" 

 प्रेररिहरूको कायड, अध्याय। ५ "आत्माको वरिान" 

 ख्रीष्टको वस्ि ु पाठ, अध्याय १२ “हिनको लागग 

माग्िै” 

 टेक्स्टमनी रेजसड भोल्यमु ३, "आत्माको प्रतिज्ञा", 

पेज २०९-२१५ 

 EGW उपासना पसु्िकबाट एक हिनका ववचारहरू 

"तिमीले शत्ती प्राति गनेछौं" (िपाईंको स्थानीय 

एडभेक्न्टस्ट बकु सेन्टरमा उपलब्ध) 

५ अनभुवहरू साझा गनुनहोस:् सकेसम्म प्रायःआराधना 

सेवाको समयमा आध्याक्त्मक अनभुवहरू साझा 



 
 

गनुडहोस।् व्यक्तिगि वा अन्य चचड सिस्यहरू वा अन्य 

चचडहरूबाटअनभुवहरू साझेिारी गनड सककन्छ ।िपाईंले 

www.steps-to-personal-revival.info मा गवाहीहरू 

फेला पानड सतनहुुन्छ: "गवाहीहरू" मा क्तलक गनुडहोस।् 

६. आवेग-सब्िर्को रूपमा चार-भाग सेभमनार: यो सायि 

सबभैन्िा धेरै प्रभावकारी िररका हो जसले चाँड ै एक 

चचडमा चासो उत्पन्न गनड सहयोग गिडछ।यो ३-४ 

प्रस्ितुिहरु सगंको एक ववशषे सब्बथ हो, शकु्रवार साँझ 

िेखख सरुु गररन्छ, त्यसपतछ शबाथमा आराधना सेवाको 

समयमा, र फेरर हिउँसो। एक सम्भाववि सामान्य 

ववषय व्यक्तिगि पनुरुत्थान कायडक्रमको लागग 

चरणहरू हुन सतछ: www.steps-to-personal-

revival.info हेनुडहोस:् 

 शकु्रबार साँझ अनभुवहरू साझा गनड हतिाको 

एक आिशड समय हो, यसलैधेेरै आसशवषि 

अनभुव साझा गनुडहोस।्यहि सम्भव छ भने, 



 
 

यो वतिाबाट व्यक्तिगि अनभुव हुनपुछड। 

अको सम्भावना भनेको "येशमुा समपडण" को 

बारेमा कुरा गनुड हो। यसका लागग िपाईंल े

येशमूा रहन,ु अध्याय २ “येशलूाई 

आत्मसमपडण” पकु्स्िकामा सझुावहरू पाउन 

सतनहुुन्छ। 

 उपासना सेवाको क्रममा स्टेतसिेखख व्यक्तत्तगि 

पनुरुत्थान सम्मका मखु्य ववचारहरूमा प्रचार 

गनड ससफाररस गररन्छ। थप सटीक हुन: पववत्र 

आत्माको कमीको बारेमा पररचयबाट २-३ 

उद्धरणहरू साझा गनुडहोस।्अध्याय १ "येशलेू 

पववत्र आत्माको बारेमा के ससकाउनभुयो" र 

अध्याय २ बाट "हाम्रा समस्याहरूको केन्र के 

हो?" बाट मखु्य ववचारहरू जारी राख्नुहोस।् 

(सायि यसलाई िईु अलग समयमा ववभाजन 

गनुडहोस)् 



 
 

 पहहलो हिउँसोको समयमा, बठैकले अध्याय ३ 

बाट मखु्य ववचारहरू साझा गनुडहोस ्"के हाम्रो 

समस्या समाधान गनड सककन्छ? कसरी?" 

 िोस्रो हिउँसो, बठैकले मखु्य ववचारहरू साझा 

गनुडहोसअ्ध्याय ५, "व्यावहाररक अनभुवको 

कुञ्जी" 

चचडहरूमा जहाँ व्यक्तिगि पनुरुत्थानको पहहलो सेसमनार 

पहहले न ै आयोक्जि भइसकेको छ, तिनीहरूले अको आवेग-

सब्बाथ वा अको ससेमनार गनड सतछन ् जसमा येशमूा रहन ु

नामक पकु्स्िकाका ववषयहरू प्रयोग गरेर। फेरर, त्यहाँ चार 

अध्यायहरूबाट चार खण्डहरू हुन सतछन।् 

यो आवेग-सब्बथको लागग ियारी लाभिायक छ। बाहहर पाररि 

गनडको लागीसमय अगाडी सम्बक्न्धि साहहत्य यसलाई 

ध्यानपवूडक अध्ययन गनड ससफाररस गनुडहोस।्आवेग सब्बथ 

(बबन्ि ु १२ हेनुडहोस)् वा स्टेतसिेखख व्यक्तिगि पनुरुत्थान 



 
 

(बबन्ि ु७ हेनुडहोस)् हतिामा एक अध्यायको समक्न्वि पिाइको 

साथ सतिाहन्िमा ४० हिनको प्राथडना समय सरुु गनड पतन 

लाभिायक साबबि भएको छ। 

७. समक्न्वि पठन: हतिामा एक अध्याय - सक्जलो र 

उपयोगीस्टेतस टु पसडनल ररभाइभल वा अबाइड इन 

जीसस वा ४० हिन पसु्िकहरू मध्ये कुन ै एकबाट 

हरेक हतिा वा हरेक हिन एउटा अध्याय पढ्ने 

सम्भावना छ। (यहि यो अध्याय एक पटक भन्िा बिी 

पहिएको भए पतन राम्रो हुन्छ)।एउटा समहू वा सम्पणूड 

मण्डलीले सरुु हुने समतिमा सहमि हुन सतछ। यो या 

ि चार भागको सेसमनारको ियारीमा (बबन्ि ु ६ 

हेनुडहोस)् वा यो आवेग सब्बथ पतछ गनड सककन्छ। 

प्रत्येक व्यक्तिले तनणडय गनड सतछ कक तिनीहरू एतल ै

पढ्न चाहन्छन,् एक अन्य व्यक्तिसँग, वा 

समहूमा।सब्बथमा, सम्बक्न्धि अध्यायका मखु्य 

ववचारहरू लगभग ५ समनेटमा पढ्न ु राम्रो हुनेछ र 



 
 

त्यसपतछ मातनसहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगि 

गवाहीहरू साझा गनड आमक्न्त्रि गनुडहोस।्यहि त्यहाँ 

कुन ै व्यक्तिगि गवाहीहरू छैनन ् भने, त्यसपतछ अरू 

कसकैो गवाही पढ्न सककन्छ (समय अतघ ियार 

गनुडहोस—्गवाही हेनुडहोस)्।त्यसपतछ आगामी हतिामा 

कुन अध्याय पहिनेछ भनी घोषणा गनुडहोस।् िपाईंले 

www.spiritbaptism.org अन्िगडि ४० हिनका 

पसु्िकहरू अडडर गनड सतनहुुन्छ। यो पसु्िक अब १४ 

भागमा ववभाक्जि छ। सब्बथमा सरुु गरेर पसु्िक िईु 

हतिामा पढ्न सककन्छ। सम्पणूड पसु्िक िईु वा िीन 

पटक पिेर ववषयवस्िकुो गहहराइमा अध्ययन गनड 

सककन्छ। यो एक गहन ववगध हो जसले राम्रो फल 

हिन्छ। 

८. पववत्र आत्माको सार् िााँच्नका लागग उपिेशहरू 

समात्नहुोस ् वा प्रोत्साहन हिनहुोस ् र अरू कसलै े

गनडअनरुोध गनुडहोस।््वाइट नेल्सनका शीषडक अन्िगडि 



 
 

उत्कर ष्ट उपिेशहरू छन:् "ग्राउन्ड जीरो र नयाँ सधुार: 

पववत्र आत्मासँग कसरी बक्तिस्मा सलने"।सेतटेम्बर २ 

मा सरुु हुने प्रवचनहरू र अगस्ट ३० र सेतटेम्बर १३ 

का उनका ब्लगहरू यहाँ छन:् 

www.pmchurch.tv/sermons वा www.steps-to-

personal-revival.info 

९. पववत्र आत्माको सार् िााँच्न बाइबल अध्ययनहरू 

सलनहुोस ्वा तिनीहरूलाई ठूलो स्वरमा पढ्नहुोस।् 

१०. साना समहू वा प्रार्नना समहूहरूले लाग ू हुने 

साहहत्यहरू पढ्न र छलफल गनड सतछन ् र सँग ै

प्राथडना गनड सतछन।् थप रूपमा, िईु जनाको समहूलाई 

प्रोत्साहन गररनपुछड , जसल े आराधनाको ४० हिनहरू 

पार गिडछ, र त्यसपतछ हतिामा एक पटक सम्पणूड 

समहू छलफल गनड, अनभुवहरू साझा गनड र सँग ै

प्राथडना गनडको लागग भेला हुन्छन ्(बबन्ि ु१२ हेनुडहोस)्। 

http://www.steps-to-personal-revival.info/
http://www.steps-to-personal-revival.info/


 
 

११. भमशन सब्िार् - पववत्र आत्माको साथ जीवनले 

हामीलाई समसनरी बनाउँछ, यो एक राम्रो ववचार हो, 

स्थायी आधारमा वा तनक्श्चि समय अवगधको लागग, 

समशन सब्बथहरू पनु: स्थापना गनुड। यो हाम्रो 

अग्रगामीहरूको आधारभिू ित्व गथयो।हाम्रा पखुाडहरूले 

हरेक महहनाको पहहलो सब्बथमा एउटा समसन सब्बाथ 

सञ्चालन गरेका गथए। या ि समवपडि व्यक्ति वा 

सानो समहू हुनपुछड। यस्िो बठैकको प्राथडनापवूडक 

ियारी र कायाडन्वयनको लागग क्जम्मेवारी सलनहुोस।् 

यहि यसलाई मागथ उक्ल्लखखि केही सम्भावनाहरूसँग 

जोडडएको छ भने, यसले सब्बथमा रचनात्मक र 

खुसीको घडीको रुपमा योगिान हिन सतछ।यसको 

अतिररति, यसले समसनरी आत्माको जागरण 

तनम्त्याउन सतछ। 

१२. ४० हर्दनको अवधारणाको अध्ययन र छलफल 

गनुनहोस—्यो अवधारणालाई ४० हिन पसु्िक १, २ र ३ 



 
 

मा "पररचय र अवलोकन" खण्ड अन्िगडि प्रस्ििु 

गररएको छ। पतछ, यो चचड बोडड, समसन बोडड, वा 

सम्मेलन बोडड मा छलफल गनड सककन्छ।यो अवधारणा 

पािरी बठैकहरू, एल्डरहरूको बठैकहरू, समसन बठैकहरू 

र यवुा सभाहरू, रररीटहरू, क्जल्ला सभाहरू, र समसन 

स्कूलहरूमा पतन प्रस्ििु गनड सककन्छ। यस 

अवधारणाले तनम्न क्षेत्रहरूमा मद्िि गिडछ: 

 पववत्र आत्मामाफड ि येशसँूग थप घतनष्ठ 

सम्बन्ध राख्न मद्िि गिडछ।  

 प्राथडना जीवनलाई बसलयो बनाउन मद्िि 

गिडछ (एतल,ै जोडी वा समहूहरूमा)। 

 हाम्रो व्यक्तिगि सम्बन्धलाई गहहरो बनाउन 

मद्िि गिडछ। 

 ४० हिनको पववत्र आत्मामा उपासना माफड ि 
आध्याक्त्मक जीवनलाई बसलयो बनाउन 
मद्िि गिडछ। 



 
 

 हराएको वा नपगेुका व्यक्तिहरूको लागग 
मध्यस्थिाको सवुवधा र तिनीहरूलाई सम्पकड  
गिै सवुवधा हिन्छ। 

 ससुमाचार प्रचार, हेरचाह समहू वा बाइबल 
अध्ययन समथडन गनड मद्िि गछड। 

यो िीन आध्याक्त्मक चरणहरूमा प्राति हुन्छ: 

 ४० हिनको उपासना माफड ि व्यक्तिगि आध्याक्त्मक 
पनुरुत्थानसमहू िईुको। 

 (पसु्िकको "चचाड प्रश्न" र िैतनकमा आधाररि 
छलफलहरू"प्राथडना फोकस" खण्डहरू अनसुार पववत्र 
आत्माको लागग प्राथडना। 

 आत्माले भररएको मध्यस्थिा र प्रत्येक व्यक्तिले पाचँ 
अपररगचि मातनसहरू वा कमजोर चचड 
सिस्यहरूसम्पकड  गिडछ। 

 ससुमाचार गतिववगधहरू, जस्ि।ै प्रस्ििुीकरण/सेसमनार, 

समशन-हिमाग 

हेरचाह समहूहरू, बाइबल अध्ययनहरू, साना वा मध्यम 
आकारको एतसपोज जस्िसै्वास््य,सरक्ष्ट वा 
भववष्यवाणी प्रस्ििु। 
 

 



 
 

आयोजना गनेहरूका लागग, ४०हिनअवधारणा ("तनिेशन 

पकु्स्िका" भतनन्छ) उपलब्ध छ यहि िपाईंले यहाँ क्तलक 

गनुडभयो भने: 40 Day-Instructions.pdf। यसले फलिायी ४० 

हिनको अनभुवको लागग नेिरत्व गने सब ैआवश्यक चरणहरू 

समावेश गिडछ।सझुाव हिइएको आध्याक्त्मक मागड योजनाबद्ध 

ससुमाचार श्रखंलाको लागग उत्तम ियारी हो। यसरी, अगवुाहरू 

र चचडका सिस्यहरू व्यक्तिगि रूपमा आध्याक्त्मक रूपमा 

ियार हुन्छन।् मध्यस्थिा माफड ि र प्रत्येक व्यक्तिले पाँच 

अपररगचि व्यक्तिहरूलाई सम्पकड  गने, ठाउँहरु ससुमाचार 

श्रंखलाको लागग ियार भइरहेको छ।ववसभन्न प्रकारका 

ससुमाचार प्रचार गनड सककन्छ। ४० हिन डतेनस क्स्मथ द्वारा 

पसु्िकहरूwww.spiritbaptism.org माफड ि अडडर गनड सककन्छ। 

१३. चचड सिस्यहरूलाई ४० हिनको प्राथडना कायडक्रममा 

जानकारी-पाना पठाउनहुोस।् थप रूपमा, यो िपाईंको 

चचडमा ४० हिन श्रखंलाको सरुु हुने समतिको लागग 

तनमन्त्रणा गनड ससफाररस गररन्छ। 



 
 

१४. चचड बलेुहटनहरू, सम्मेलन बलेुहटनहरू, यतुनयन 

बलेुहटनहरू, पबत्रकाहरू, र चचड वेबसाइटहरूमा, साथ ै

चचडका समाचारपत्रहरू र ववसभन्न चचड ववभागहरूका 

समाचारपत्रहरूमा उपयतुि लेखहरू प्रकासशि गनुडहोस।् 

१५. सवेिण: पववत्र आत्माको ववषयमा एक प्रस्ितुि पतछ, 

क्स्लतसको छोटो कागज अज्ञाि सवेक्षणको लागग पास 

गनड सककन्छ: 

 यहि एक व्यक्तिले बारम्बार वा िैतनक पववत्र 

आत्माको लागग प्राथडना गछड भने, तिनीहरूल े

िल एक चेक माकड राख्न सतछन।् 

 यहि एक व्यक्तिले पववत्र आत्माको लागग 

प्रतिज्ञाको साथ िैतनक प्राथडना गिडछ 

भने,तिनीहरूले िईु चकेमाकड हरू िल राख्न 

सतछन।् 

यो क्षेत्रमा हालको क्स्थति के छ भनेर तनधाडरण गने यो राम्रो 

िररका हो। 



 
 

मागथ उल्लखेखि सब ै समयमा प्राथडनाको ियारी र 

प्राथडनासम्भावनाहरू महत्त्वपणूड छन।्प्राथडना गने व्यक्तिहरूले 

चचडको कायडक्रमको कायाडन्वयन र प्रभाव सम्बन्धी ववशषे 

अनरुोधहरूको लागग ववशषे चचडका सिस्यहरू, अवक्स्थि प्राथडना 

सकड लहरू र सम्पणूड मण्डलीलाई ववशषे अन्िरकक्रयाको लागग 

सोध्न ुअमलू्य छ। 

 

फरक शब्र्दहरू 

नील सी. ववल्सन: केहह कमी छ 

यति धेरै क्षेत्रमा प्रगति र ववजयको बाबजुि पतन केही न केही 

कमी छ भन्ने कुरामा म बढ्िो रूपमा ववश्वस्ि हँुिै गएको छु 

।हामी प्रत्येकले उहाँको मण्डलीको लागग परमेश्वरको महहमाको 

अपेक्षालाई पणूड रूपमा मापन गरररहेका छैनौं। " (एडभेक्न्टस्ट 

ररभ्य,ू जनवरी 4 1990, p.2) नील सी. ववल्सनल े

औलं्याउनहुुन्छ कक उनले के अभाव गथयो भन्ने महससु गरे। 



 
 

पववत्र आत्मा भनुड।म उहाँसँग पणूड हृियले सहमि छु। पववत्र 

आत्माको बक्तिस्मा परमशे्वरले उहाँका मातनसहरू माफड ि 

उहाँको काम परूा गनडको लागग कुञ्जी हो। (डतेनस क्स्मथ, 

क्स्पररट ब्याक्तटज्म र इभान्जेसलज्म, परष्ठ ४) पनुरुत्थानले 

समशन बनाउँछ। 

 

पनुरुत्र्ानले भमशनको कारण िनाउाँछ 

म अहहले ३६ वषडको भएँ। साथै, ववगि ५ वषडिेखख मेरो 

कायडस्थलमा म एतलो एडभके्न्टस्ट हँु। यस वषड मेरो टोलीमा ५ 

नयाँ पिहरू खुला गथए। ५ नयाँ कमडचारीहरू मध्ये, २ 

एडभेक्न्टस्टहरू छन,् त्यस्ि ैअको, मलैे चाँड ैथाहा पाएँ कक, हामी 

िवुलेै २००० मा पास्टर. माकड  कफनलेको असभयान यहाँ पोटड 

मोरेस्बीमा सञ्चालन गररएको गथयो; िर, ऊ पतछ हटेको छ।यो 

भाइ र मेरो वरपरका अरूलाई पतन पववत्र आत्माको 

प्रभावद्वारा मद्िि गने मेरो काम हो। पववत्र आत्माको लागग 



 
 

प्राथडना गरेिेखख, पहहलो पटक मलैे २ सहकमीहरूलाई स्टेतस टु 

क्राइस्ट पकु्स्िकाहरू हस्िान्िरण गरेको छु।मलेै आज फलोअप 

गरें, र मेरो महहला सहकमीले परूा गररसकेकी तछन ् र अको 

पसु्िक पढ्न चाहक्न्छन,् जबकक मेरो परुुष सहकमीले पढ्न 

बाँकी छ। मेरो प्राथडना सचूीमा पतन िी िवु ै छन।् म पववत्र 

आत्माको लागग परमेश्वरलाई धन्यवाि हिन्छु, र म मनिािो 

एडभेक्न्टस्ट बन्न चाहन्न।म सगंसम्पकड मा आएको सबसँैग 

येशलूाई पढ्न र साझा गनड म धेरै उत्साहहि छु। मलाई लाग्छ 

कक म चाँड ै मेरो तयाररयर पररविडन गनड सतछु ककनकक म 

मेरो िैतनक जीवनमा येशकूो लागग मेरो नयाँ पे्रम समावेश गनड 

सघंषड गरररहेको छु। (I. M. 090518 #142) (यो अनभुव पणूड 

आत्मसमपडणमा जीवन बबिाएको र आत्माको लागग िैतनक 

प्राथडना गरेको ६ हतिा सभत्र लेखखएको गथयो) 

हामी िपाईंको पसु्िकहरू व्यापक रूपमा साझा गरै्दछौं – १५०० 

ओटा 



 
 

प्रोत्साहनको सन्िेश: मेरी श्ीमिी र म हाम्रो वेबसाइट माफड ि 

अनरुोध गने जो कोहीलाई तन:शलु्क रूपमा व्याक्तिगि 

पनुरुत्थान (अगं्रेजी र स्पेतनसमा) र येशमूा रहन ुपसु्िकहरूका 

चरणहरू साझा गिैछौं।हामीले २ वषडिेखख पसु्िकहरू साझेिारी 

गिै आएका छौं, र स्टेतस टु पसडनल ररभाइभल र ५०० वटा 

एबाइड इन जीसस पसु्िकहरूका १००० प्रतिहरू प्रिान गरेका 

छौं। यी पसु्िकहरूमा अन्िर्दडक्ष्टको लागग धेरै धेरै धन्यवाि। 

मलाई लाग्छ कक पसु्िक, येशमूा रहन ुधेरै आवश्यक छ। त्यहाँ 

एक स्पेतनश अनवुाि छ? (AFB EE040619 USA #88 बाट) 

रुगच र साझिेारी | हिन १२ 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल सहयोगी 

१. पववत्र आत्माको साथ जीवनमा कसरी चासो जगाउन 

सककन्छ भनेर धेरै सम्भावनाहरू सचूीबद्ध गनुडहोस:् 

 



 
 

२. कुन-कुन मातनसहरूसँग िपाईं जम्मा भएर पववत्र 

आत्माको वरिानको लागग प्राथडना गनड सतनहुुन्छ? 

 

३. "पववत्र आत्मा" को ववषयमा चासो जगाउनको लागग 

िपाइँ िपाइँको चचडमा के सझुावहरू हिन सतनहुुन्छ? 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ्र 
यस ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 

 आफ्नो प्राथडना साझिेार संग प्राथडना ... 
१. कक आज प्रभुले िपाईलाई पववत्र आत्माले 

भररहिनुहुन्छ। 

२. कक प्रभुले हामी, हाम्रो जीवन र हाम्रा 
मण्डलीहरूमा पुनरुत्थानको काम गनुडहुन्छ। 



 
 

३. कक आज हामी वचन र कमड मा एक 
आसशष छौँ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

हामीले सन्िेश कसरी पठाउने? 

त्यहाँ कुन िररकाहरू छन?् 

 
पनुरुत्र्ान साहहत्य कसरी वविरण गने? 

 

लक्ष्य: 
एकजना भाइले यसो भने: “यो सन्िेश ववश्व भरर हरेक 
एडभेक्न्टस्टको घरमा पुग्नै पछड।म मेरो भाग गनेछु, "र 
उसले यो गरररहेको छ - िीव्रिाका साथ। एउटी बहहनीले 

हिन १३ 



 
 

यस्िो लेखखन:् “यो पुक्स्िका सबै मुख्य भाषाहरूमा 
अनुवाि गररनुपछड , वा सबै भन्िा राम्रो, सबमैा।" उनले 
आफ्नो सम्मेलनमा क्जतिन ् र अहहले यो ववषय सब ै
क्जल्लाहरूमा प्रचार गरररहेकी तछन ् यसबाहेक, 

परमेश्वरको तनिेशन माफड ि उनले तछमेकी िेशमा हजारौं 
पुक्स्िकाहरू ल्याइन ् जसले पहहले ईसाई ववश्वासलाई 
स्वीकार गिैनथे। 
 

 

 

 

 

ववकास र ववि: 
परमेश्वरको तनिेशनद्वारा, व्यक्तिगि पुनरुद्धारका लागग 
चरणहरु नामक पुक्स्िका सबै एडभेक्न्टस्ट पररवारहरूलाई 
उनीहरूको आफ्नै भाषामा पठाइनेछ - तन:शुल्क वा 
न्यूनिम मूल्य। पास्टरहरूको सहयोगमा, धेरै 
सम्मेलनहरू र युतनयनहरूले पहहले नै आफ्नो सभत्रका 
सम्बक्न्धि क्जल्लाहरूका पररवारहरूलाई तन: शुल्क 
प्रतिसलवपहरू हस्िान्िरण गररसकेका छन।् रेलब्लाजरहरू 
क्स्वस-जमडन सम्मेलन क्स्वजरल्याण्डमा, अक्स्रयामा 



 
 

अक्स्रयन युतनयन, र बाडने-वुटेम्बगड सम्मेलन जमडनीमा 
गथए । यो पररयोजना परमेश्वरको ववसशष्ट पहल माफड ि 
ववकससि भयो। परमेश्वरको प्रभाव र उहाँको कर पाले २०१९ 
सम्म ९००,००० भन्िा बिी प्रतिहरू वविरण गररएको 
गथयो। हामी िपाईंलाई प्राथडना गनड तनमन्त्रणा गनड 
चाहन्छौं कक प्रभु हामीलाई मागडिशडन गनड जारी राख्नहुुनेछ। 
र पररयोजनालाई अगाडड बिाउन आवश्यक माध्यमहरू 
प्रिान गनुडहुनेछ। हामी सामान्यिया वप्रक्न्टङ लागिको 
आधा कभर गनडका लागग बसलयो ववत्तीय बजेट भएका 
सम्मेलनहरू वा संघहरूबाट रकम अनुरोध गछौं। अरूको 
लागग, िर ववशषे गरी समशनहरूको लागग, ईश्वरको 
मद्ििले, हामी आफैं ले सबै कुरा ववत्त पोषण गनड चाहन्छौं। 
िर अन्ि-प्रयोगकिाडले जहहले पतन तन:शुल्क वा कम 
लागिमा ठूलो पररमाणमा सामग्री प्राति गनेछ। 

 
एक ध्वतन व्यक्तिगि आवश्यकिा 
हामी िपाईलाई कामना गिडछौं अरूहरुमा पुग्न। 
साझिेारीको लागग एक ठोस आवश्यकिा यो सन्िेशले 



 
 

व्यक्तिगि रूपमा आसशष ् पाएको छ र ख्रीष्टलाई 
िपाईंको हृिय सभत्र बस्नको लागग हो िैतनक आधारमा 
पववत्र आत्मा प्राति गिै। कर पया ि डडजायर अफ एजेज, 

परष्ठमा पढ्नुहोस।् ६७६.२ [egwwritings.org] यूहन्ना १५:४ 
मा येशूको वचनको बहुमूल्य सन्िभड: "ममा रहो, र म 
तिमीहरूमा।" यसको मिलब िईु चीजहरू: 

 "उहाँको आत्माको तनरन्िर प्राक्ति" 
 उहाँको सेवामा असुरक्षक्षि आत्मसमपडणको जीवन 

येशूले ककन यस्िो संकेि हिनुभयो? "मैले 
तिमीहरूसामु यी कुराहरू भनेको छु, िाकक मेरो 
आनन्ि [येशूको आनन्ि पववत्र आत्माको फल हो, 
गला ५:२२] तिमीहरूमा रहोस,् र तिमीहरूको 
आनन्ि पूणड होस।्" (यूहन्ना १५:११) 

 

वविरण गनन सम्भाव्यिाहरू: 
प्रार्नना 
यो आवश्यक छ कक तनक्श्चि मातनसहरूसँग सुसमाचार 
साझा गनड मध्यस्थिा प्राथडना माफड ि ियार हुनुपछड। 
एलेन जी ह्वाइट इभान्जेसलज्म, पेज.३४१.३ मा यसो 



 
 

भन्छन,् "धेरै प्राथडनाको माध्यमबाट िपाईंले आत्माहरूको 
लागग पररश्म गनुडपछड , ककनकक यो एक मात्र िररका हो 
जसद्वारा िपाईं हृियमा पुग्न सतनुहुन्छ।" 
 

पुक्स्िका वविरण: 
िपाईंले आफ्नो छाप र अनुभवहरू प्रातिकिाडहरूसँग साझा 
गरेर पुक्स्िकामा पास गनड सतनुहुन्छ।यी साथीहरू, 

नेिाहरू र चचडहरू, सम्मेलनहरू र युतनयनहरू, 

छापाखानाहरू, समसन पररयोजनाहरू, र अन्य संस्थाहरूमा 
प्रमुख पिहरू धारण गने व्यक्तिहरू हुन सतछन।् 
अको बहुमूल्य अवसर आयोजकहरूको अनुमतिमा बुथ वा 
सावडजतनक वविरणमा अगधवेशन सभाहरूमा हिइन्छ। 
ध्यान राख्नहुोस ् कक प्रत्येक एडभेक्न्टस्ट पररवारले एक 
प्रतिसलवप तनःशुल्क वा कम लागिमा प्राति गनुडपछड। 
    पुक्स्िका मेल माफड ि वा व्यक्तिगि रूपमा 
प्रातिकिाडहरूलाई भेट्ने व्यक्तिहरू माफड ि पतन पठाउन 
सककन्छ। 
 

इन्टरनेट माफन ि वविरण 



 
 

सन्िेश वविरण गने सबैभन्िा आधतुनक िररका इमेल 
माफड ि हो। उति सन्िेश अस्रेसलयामा पठाइएको गथयो र 
त्यहाँबाट भारिको समजोरममा पुगेको गथयो। ब्राक्जल हँुिै 
पाककस्िान पतन पुग्यो । िपाईंले www.schritte-zur-

persönlichen-erweckung.info मा सन्िेश पढ्न 
सतनुहुन्छ। िपाइँ वप्रन्ट गनड सतनुहुन्छ र/वा यसलाई 
सबै अनुवाहिि भाषाहरूमा एक वा धेरैमा साधारण सलङ्क 
माफड ि फवाडडड गनड सतनुहुन्छ। िपाईंले वेबसाइट 
www.steps-to-personal-revival.info मा अगें्रजीमा 
उपलब्ध छ भनेर मातनसहरूलाई सचिे गराउन 
सतनुहुन्छ। २०१९ को अन्त्य सम्म, ईश्वरको तनिेशन र 
अनुवािकहरूको समवपडि समथडनको साथ, सन्िेश ४० 
भाषाहरूमा उपलब्ध हुनेछ, १०-१२ थप भाषाहरू पतछ 
तछट्टै पछ्याउनलाई। परमेश्वरको सहयोगद्वारा, धेरैले 
पतकै पछ्याउनेछन।् 
 

ई-पुस्िकहरू माफन ि वविरण 



 
 

यस वेबसाइटमा ‘इपब’ र ‘मोबी’ िाँचामा तन:शुल्क ई-बुक 
उपलब्ध छ। िपाईं € 2.00 मा Amazon माफड ि ई-बुक 
अडडर गनड सतनुहुन्छ। 
 

सामाक्जक सञ्जाल माफन ि वविरण 

यस वेबसाइटको सामग्री वा PDF को सलङ्क साझा गनड 
एक धेरै प्रभावकारी िररका हो साथीहरू र पररगचिहरूसँग 
पुस्िकहरू जस्िै फेसबुक, गुगल+, ट्ववटर वा व्हाट्सएप 
नेटवकड हरू माफड ि छन।् साझिेारी र आमक्न्त्रि माफड ि,  
िपाईंको व्यक्तिगि सम्पकड हरू, साथ ै ववसभन्न िेशहरूमा 
नया ँव्यक्तिहरू र महािेशहरूमा िपाईं पुग्न सतनुहुन्छ। 

 

प्रवचन र सेभमनार माफन ि वविरण 

सबै पािरीहरू र सामान्य प्रचारकहरूसँग यो सन्िेश 
मण्डलीहरूसँग एक वा धेरै उपिेशहरू माफड ि साझा गने 
अद्भुि अवसर छ। "मैले चचडमा पहहले नै भएको 
ववषयलाई कहहल्यै प्रचार गरेको छैन पहहले सुनेको वा 
पिेको।शैक्षक्षक अनुसन्धानको माध्यमबाट मलाई आज यो 
थाहा छ यस्िो महत्त्वपूणड ववषय बारेमा ६-१० पटक पढ्न 



 
 

वा सुन्न बबल्कुल आवश्यक छ," (व्यक्तिगि अनुभव र 
भाइ हेल्मुट हौबबलको सल्लाह)। अब मैले यो थाहा 
पाएकोले, मातनसहरूले पहहले नै यो ववषय पहिसके वा 
सतुनसकेपतछ मलाई प्रचार गनड कुनै समस्या छैन। यहि 
िपाईं चाहनुहुन्छ भन,े िपाईंले पुक्स्िकाबाट मुख्य ववचार 
र उद्धरणहरू प्रयोग गिै हुनुहुन्छ भनेर संकेि गनड 
सतनुहुन्छ। 
 

      यहि िपाइँ प्रचार गनुडहुन्न भने िपाइँ अरूलाई 
उनीहरूको उपिेशमा यो ववषय प्रयोग गनड अनुरोध गनड 
सतनुहुन्छ। व्यक्तिगि पुनरुद्धारको लागग चरणहरूको 
सामान्य ववषयको साथ एक शबाथ सेसमनार कक्म्िमा 
िीन ववषयहरू समावेश हुनुपछड : 

प्रवचन: हाम्रो समस्याको मूल भाग के हो? 

के हाम्रा समस्याहरूको आध्याक्त्मक कारण छ? 

के हामीमा पववत्र आत्माको कमी छ? 

म कसरी मेरो आध्याक्त्मक जीवनको आत्म-तनिान गनड 
सतछु? 



 
 

(स्रोि: व्यक्तिगि पनुरुद्धारका लागग चरणहरू: intro, 

Ch. १ र २) 
१. हिउँसो कायडक्रम: 

 हाम्रा समस्याहरू समाधान गनड सककन्छ - िर 
कसरी? हामी कसरी सुखी/आनक्न्िि र बसलयो 
ख्रीक्ष्टयन जीवन ववकास गनड सतछौं? 

 पववत्र आत्माले हाम्रो जीवन कसरी भछड? गोतय 
शब्ि "िैतनक" हो। (Source: as above: Ch. ३) 

१. हिउँसो वा साँझको कायडक्रम 

व्यावहाररक अनुप्रयोगको लागग मुख्य बुँिाहरू / यसलाई 
व्यावहाररक रूपमा कसरी लागू गने (व्यावहाररक 

अनुभवको मुख्य ित्व।) 
 म कसरी व्यवहाररक रूपमा परमेश्वरको 

समाधानलाई मेरो जीवनमा लागू गनड र अनुभव 
गनड सतछु? 

 मैले पववत्र आत्माको भरणको आश्वासनको लागग 
कसरी प्राथडना गनुडपछड? 

 (Source: as above Ch. 5) 
 



 
 

व्यक्तिगि गवाहीहरू 

तनम्न ववषयहरूको बारेमा व्यक्तिगि गवाहीहरू धेरै 
मूल्यवान छन:्  

 पठन सामग्री माफड ि प्राति भएको व्यक्तिगि 
छाप वा अन्िरर्दक्ष्टको बारेमा 

 हाम्रो जीवनमा यस सन्िेशको पररणामहरूको 
बारेमा 

 

 

िपाईंको आफ्नै स्र्ानीय भार्ामा अनुवार्द 

यहि पुक्स्िका िपाईंको आफ्नै स्थानीय भाषामा अनुवाि 
गररएको छैन भने, सायि िपाईंले प्राथडना र परमेश्वरको 
शक्तिको माध्यमबाट - यो गनड इच्छुक र सक्षम व्यक्ति 
भेट्टाउन सतनुहुन्छ। अनुवािकहरू, जसले व्यक्तिगि 
रूपमा सन्िेशले छोएको भए, धेरै फाइिाहरू हुन्छ। 
अहहलेसम्म, धेरैजसो अनुवाि स्वैक्च्छक रूपमा गररएको 
गथयो, ककनभने अनुवािकले पतन यो सन्िेश फैलाउनमा 
ठूलो चासो राखेको गथयो।िर कहहलेकाहीीँ अनुवाि खचड 



 
 

लाग्छ, बुझ्न सककन्छ, यहि अनुवािकले त्यसबाट आफ्नो 
आम्िानी गरेको छ भने। िी अनुवािकहरूलाई “िाजुभाइ” 

पाररश्समक हिइयो। यहि िपाईंले हेल्मुट हौबबललाई 
अनुवािका मासमलामा व्यक्तिगि रूपमा सम्पकड  गनड 
सतनुहुन्छ भने हामी आभारी छौं।प्रत्येक भाषामा एउटै 
िाँचामा पकु्स्िका जारी भइरहेको छ भनी सुतनक्श्चि गनड 
चाहने भएकाले उहाँसँग साझा गनड केही राम्रो सल्लाह छ। 
 

 

 

 

ववचारहरू िन्र्द गरै्द 

पववत्र आत्माद्वारा हामीसँग उहाँको महहमाको सम्पिा 
अनुसार जीवनका सबै पररक्स्थति र शक्तिमा एक 
अद्भुि अगुवा छ। 
     यसरी हाम्रा चररत्रहरू पररविडन गनड सककन्छ र 
हामी परमेश्वरको काममा बहुमूल्य उपकरण बन्न सतछौं। 
हाम्रो िैतनक आत्मसमपडण र पववत्र आत्माको साथ 
बक्तिस्माले हाम्रो जीवनमा वास्िववक ठुलो प्रगिीको 
नेिरत्व गनेछ। 



 
 

      प्रभुले हामीलाई संसारको इतिहासको सबैभन्िा 
ठूलो समयको लागग ियार पानड चाहनुहुन्छ। उहाँ हामी 
उहाँको आगमनको लागग व्यक्तिगि रूपमा ियार भएको 
चाहनुहुन्छ र पववत्र आत्माको शक्तिमा हामी 
सुसमाचारको काम पूरा गनड सँगै काम गनड सतछौं।उहाँ 
हामीलाई यी कहठन समयहरूमा ववजयी रूपमा नेिरत्व 
गनड चाहनुहुन्छ। 
      परमेश्वरले िपाईंलाई िैतनक आत्मसमपडण माफड ि 
व्यक्तिगि पनुरुद्धार र सुधार र पववत्र आत्माको साथ 
िैतनक बक्तिस्मा हिनुभएको होस।् 
      म बाइबल पाठ र पुनरुद्धारको लागग प्राथडनाको 
साथ बन्ि गनड चाहन्छु: 
     "यहि मेरो आफ् नै नाउँ हिइएको मेरो प्रजाले 
आफैलाई नम्र पारेर प्राथडना गछड, र मलाई खोजेर 
आफ् ना िषु् ट चालहरूबाट फकड न् छ, िब म स् वगडबाट 
तिनीहरूको प्राथडना सुन् नेछु, र तिनीहरूका पाप क्षमा 
गनेछु, र तिनीहरूको िेशलाई म स् वस् ् य पानेछु।" (२ 
इतिहास ७:१४ NKJV) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
"प्राथडनाको जवाफमा मात्र पुनरुद्धारको आशा गनड 
आवश्यक छ।"१४४ “बक्तिस्मा पेन्टेकोस्टको हिनको रूपमा 
पववत्र आत्माले साँचो धमडको पुनरुद्धार र धेरै अचम्मका 
कामहरू प्रिशडन गनड नेिरत्व गनेछ।"१४५ 

 

 
१४४ एलेन जी ह्वाइट, चयन गररएका सन्िेशहरू, पसु्िक 1 (1958), परष्ठ। १२१.१ 
१४५ एलेन जी ह्वाइट, चयतनि सन्िेशहरू, पसु्िक 2 (1958), परष्ठ। ५७.१ 

 

 

 

 

प्राथडना  :स्वगडमा हुनहुुने वपिा , कर पया हामीलाई नम्रिा हिनहुोस ्
):६मीका ८ (। सभत्र हाल्नहुोस ् हाम्रो हृियमा प्राथडना गनड र 

िपाईको अनहुार खोज्ने ठूलो इच्छा छ। हामीलाई इच्छुक 
बनाउन ु होस।् हामीलाई हाम्रा िषु्ट मागडहरूबाट फकड न मद्िि 
गनुडहोस।् कर पया पवूड शिडहरू परूा गनुडहोस ् हामीमा र िपाईंको 
प्रतिज्ञाको पररणामको रूपमा हामीलाई िपाईंको जवाफ सनु्न 
हिनहुोस।् हाम्रा पापहरूको लागग हामीलाई क्षमा गनुडहोस ् र 
हामीलाई हाम्रो मनिािोपन र धमडत्यागबाट तनको पानुडहोस।् 
कर पया हामीलाई हिनहँु येशमूा आत्मसमपडण गनड र 
ववश्वासद्वारा पववत्र आत्मा प्राति गनड मद्िि गनुडहोस।् 
आमेन।् 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागनर्दशनक 

१. यस खण्डमा उक्ल्लखखि ववकल्पहरू मध्ये कुन 
िपाईंलाई सबैभन्िा बिी अपील गिडछ? 

 
२. यो पुक्स्िका पिेपतछ िपाईका लागग कस्िा चासोहरू 
महत्त्वपूणड भएका छन?् 

 

3. िपाईं आगामी केही हतिाहरूमा ववशषे रूपमा के 
हाससल गनड चाहनुहुन्छ? 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

हिन १३ रुगच र साझिेारी | 



 
 

• आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 
१. कक प्रभुले िपाईलाई पववत्र आत्माले भररहिनुहुनेछ। 
२. हामी कसरी अगाडड बढ्न सतछौं भनेर पहहचान 
गनेछौं। 
३. कक परमेश्वरले हामीलाई उहाँको साक्षी हुन नेिरत्व 
गनुडहुनेछ। 

पररभशष्ट 

 

र्प अध्ययनको लागग भसफाररस 

एउटा महत्त्वपूणड सुझाव: यो पुक्स्िका, सम्भव भएमा, हरेक 
हिन छ हिनसम्म पढ्नुहोस।्शैक्षक्षक अनुसन्धानले यस्िो 
अत्यावश्यक भएको िेखाएको छ हाम्रो जीवनको लागग 
एक व्यक्तिले यसलाई राम्ररी बुखझ सतनु अतघ ववषय छ 
िेखख िस पटक पढ्नुपछड वा सुन्नु पछड । एक पटक 
प्रयास गनुडहोस।् पररणामले िपाईलाई ववश्वस्ि पानेछ। 

हिन १४ 



 
 

     एक सशक्षकले यो प्रयास गरे: "यी प्रोत्साहनजनक 
शब्िहरूले मलाई मोहहि बनायो: 'यसलाई कक्म्िमा एक 
पटक प्रयास गनुडहोस।् नतिजाले िपाईलाई ववश्वस्ि 
पानेछ।' म यो अनुभव गनड चाहन्थे र िेस्रो पिेर यसले 
मलाई कसेर समात्यो र मैले हाम्रो उद्धारकिाडको लागग 
ठूलो प्रेम महसुस गरें, जसको चाहना मैले क्जन्िगीभरी 
गरेको गथए।िईु महहनामै मैले पुक्स्िका पिें छ पटक र 
पररणाम यसको लायक गथयो। यो कस्िो गथयो भन्ने 
बुझ ेजस्िो लाग्यो जब येशू हाम्रो नक्जक आउनहुुन्छ र 
हामी उहाँको शुद्ध, ियालु र मायालु आँखामा हेनड 
सतछौं।त्यसबेलािेखख म मेरो मुक्तििािाको लागग फेरी यो 
आनन्ि बबना कहहल्यै जान चाहन्न। सस. पी. 
     मैले तिनीहरूको पववत्र आत्मा संग नयाँ जीवन 
बारेमा धेरै आभारी र उत्साहजनक गवाहीहरू प्राति गरेको 
छु। िी प्रायः सबै पाठकहरूबाट गथए, जो गहन रूपमा 
पुक्स्िका धेरै पटक पुन: पढ्छन।् 
 

४० हर्दनको तनरे्दशन पकु्स्िका 



 
 

िपाईं एक सुसमाचार सगं प्राथडना को ४० हिन संगहठि 
गनड को लागी उपयोगी सामग्री पाउन सतनुहुन्छ श्रखंला 
पतछ डतेनस क्स्मथको ४० हिन पुस्िक वेबसाइटमा प्रयोग 
गरी: www.SpiritBaptism.org ४० हिन तनिेशन पुक्स्िका 
अन्िगडि। 
 

पववत्र आत्माको सार्मा जीवन बििाउने नयााँ अनुभवहरू 

हाम्रा प्रभु येशूले भन्नुभयो: “िर तिमीहरूले शक्ति 
पाउनेछौ जब पववत्र आत्मा तिमीहरुमा आउनुभएको 
हुन्छ; र तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ..." (प्रेररि १:८ 
NKJV) एक ववशषे अनुरोध: जब िपाइँ िपाइँको 
व्यक्तिगि जीवनमा पववत्र आत्मा संग क्जउनुभएको 
अनुभव छ वा गवाही हििंा, हामी साँच्च ै प्रशंसा गनेछौं 
यहि िपाईंले हेल्मुट हौबबललाई छोटो ररपोटड पठाउन 
सतनुहुन्छ िाकक उसले यसलाई समशनब्रीफमा साझा गनड 
सकून।् (समसन कायडमा जमडनमा एउटा सानो न्यूजलेटर)। 
कर पया हामीलाई भन्नुहोस ् यहि िपाइँ ररपोटड पतछ मात्र 
िपाइँको प्रारक्म्भक चाहानुहुन्छ वा यहि हामी िपाईंको 
पूरा नाम र िपाईं कुन चचडमा उपक्स्थि हुन सतनुहुन्छ 



 
 

साझा गनड सतनुहुन्छ। कर पया सम्झनुहोस ् िपाईंको 
अनुभवले अरूलाई बढ्न पववत्र आत्माको साथमा हहँ्न 
वा पववत्र आत्माको साथ यात्रा सुरु गनड बसलयो 
बनाउनेछ। 

 

 

सम्पकड : हेल्मुट हौबबल (ठेगाना: कभर) 

 

पररसशष्ट | हिन १४ 
व्यक्तिगि ववचार र छलफल मागडिशडक 

१) यो पुक्स्िका ६-१० पटक पुन: पढ्ने ससफाररसले 
िपाईंको हृियमा पववत्र आत्माको साथ जीवन ल्याउने 
राम्रो िररका साबबि भएको छ। एउटी बहहनीले डायरीमा 
राखखन ् आफ्नो अनुभवको पहहलो ६ हतिामा के भयो 
भन्ने कुरा। उनी यति खसुी भइन ् कक उनले लामो पत्र 
लेखखन।् िपाईको भावी कायडहिशाको लागग िपाईसँग के 
योजनाहरू छन?् 

 



 
 

२) ४० हिनको अवधारणा सबैभन्िा राम्रो आक्त्मक र 
सुसमाचारवािी अवधारणा हो जुन मैले पास्टरको रूपमा 
मेरो ५० वषडमा भेटेको छु। िपाईंले कुनै पतन ४० हिन 
पुस्िकको पररचयमा यसको बारेमा पढ्न सतनुहुन्छ। जो 
कोहीले पूरा योजना डाउनलोड गनड सतनहुुन्छ यो तन: 
शुल्कhttps://www.missionsbrief.de/40-tage-konzept.html 

मा (अगें्रजी वा जमडनमा)। 
• ४० हिनको अध्ययन व्यक्तिगि रूपमा वा जोडीको 
रूपमा गनड सककन्छ र टेसलफोन वा स्काइप माफड ि पतन 
गनड सककन्छ। यस अवगधमा, िपाईंले उिाहरणका लागग 
व्यक्तिगि पनुरुद्धारका चरणहरू िीन पटक अध्ययन 
गनड सतनुहुन्छ वा येशूमा रहन जारी राख्नहुोस ्वा डतेनस 
क्स्मथबाट ४० हिनका कुनै पतन पुस्िकहरू प्रयोग 
गनुडहोस।् 
• यस समयमा िैतनक पाँच अपररगचि व्यक्तिहरूको लागग 
प्राथडना गनुडहोस ्र तिनीहरूसँग सम्पकड  स्थापना गनुडहोस।् 
• मण्डलीमा "आगन्िुक साबथ" ४० हिनहरू पछ्याउँछ। 



 
 

• एक हतिापतछ बाइबल अध्ययन, गरह अध्ययन समूह, 

सेसमनार वा व्याख्यान सुरु हुन्छ। के िपाइँ यो अवधारणा 
राम्रोसँग जान्न चाहनुहुन्छ? 

३. पववत्र आत्माको बारेमा अरूले के भन्छन?् प्राय कति 
पटक हाम्रो अनुरोध पववत्र आत्माको लागग महत्त्वपूणड छ? 

 

 

हाम्रो प्रार्नना समय 

 

आफ्नो प्राथडना साझिेारलाई सम्पकड  गनुडहोस ् र यस 
ववषयमा छलफल गनुडहोस।् 
• आफ्नो प्राथडना साझिेारसँग प्राथडना गनुडहोस.्.. 
१. कक हामी हिनहँु प्राथडना गरररहनेछौं र पववत्र आत्मा 
प्राति गनेछौं। 
२. र हाम्रो आध्याक्त्मक जीवनमा उहाँको भववष्य 
तनिेशनको लागग प्रभुलाई धन्यवाि। 
३. हामी हाम्रो भववष्यको कायडको लागग सही तनणडय 
गनेछौं। 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

नोट | हिन १४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

१४४ पररसशष्ट 

 

 

 

 

 

 

 

 

“परमेश्वरबाट ठूला कुराको अपेक्षा गनुडहोस।् 
परमेश्वरको लागग ठूला कुराहरू गने प्रयास 

गनुडहोस।्" 
ववभलयम केरी 
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येशमूा रहनहुोस ्िपाई त्यो कसरी 
गनुडहुन्छ? 

"ममा रहनुहोस ् , र म िपाईंमा।  "ख्रीष्टमा रहन ुभनेको 
उहााँको आत्माको तनरन्िर प्राक्ति हो, उहााँको सेवामा 
असुरक्षिि आत्मसमपनणको जीवन। E.G. white 

(Desire of Ages, DA p. 676.2)       

उहाँमा रहनु भनेको उहाँको मुक्तिको आनन्ि सलनको लागग हामीले 
शिडको रुपमा गनुडपने काम होइन। बरु उहाँलाई हाम्रो लागग, हामीमा 
र हामी माफड ि सबै कुरा गनड हिनु हाम्रो सहमति हो। यो उहाँको 
काम हो हाम्रो लागग गनुडहुन्छ-उहाँको उद्धार गने पे्रमको पररणाम र 
शक्ति हो। हाम्रो भाग केवल उपज, ववश्वास गनड, र उहाँले प्रतिज्ञा 
गनुडभएको कुरा पूरा गनड उहाँलाई पखडनुहोस।् (एन्रयू मुरे) 

अध्याय १: येशकूो सिभैन्र्दा िहुमलु्य उपहार  

के िपाई येशूको सबैभन्िा शक्तिशाली सन्िेशसँग पररगचि हुनुहुन्छ? 
पववत्र आत्माले के कायड गिडछ? हाम्रो चररत्र कसरी पररविडन हुन 
सतछ? र्दष्टान्िमा पववत्र आत्मामा येशू। खमीरको बारेमा 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्याय ३: येश ूिपाईमा रहन ुभएको छ 

"ममा ख्रीष्ट" ले मेरो जीवनमा कस्िो प्रभाव पाछड? परम उपलक्ब्ध: 
ईश्वरको पूणडिामा समाहहि हुनु। "िपाईमा ख्रीष्ट" को प्रभावहरु। 
हामी कसरी पापको शक्तिबाट छुटकारा पाउन सतछौं? के हामी पाप 
गरेर फेरर "संसाररक" बन्नेछौं? 

अध्याय ४: येश ूमाफन ि आज्ञाकाररिा? 

म कसरी आनक्न्िि आज्ञाकाररिामा बाँच्न सतछु? आनन्ि भनेको 
के हो?  " ममा येशू" माफड ि आज्ञाकाररिाले कसरी काम गछड? 
परमेश्वरले डडजाइन गनुडभएको छ: परमेश्वर र मातनस बीचको 
सहयोग।  

अध्याय ५: येश ूमाफन ि आकर्नक ववश्वास 
ववश्वासीहरु ववच एकिा कसरी प्राति गनड सककन्छ? हाम्रो ववश्वासले 
हाम्रो पररवार र संसारलाई कुन कुराले आकषडक बनाउँछ? हामीमा के 
पररविडनहरुले हामीलाई साक्षी बनाउँछ? पुनरुद्धारले (समशन) ववषेश 
काम कसरी उत्पन्न गछड? 
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आत्मा-भररएको 
येशकूा सहकमीहरु 

 

स्टाटनर-सेट: ख्रीष्टसाँगको सम्िन्ध आक्न्रयासलाई  

पत्रहरु नृं. १-५, ८,१३,१४, Z 1 
 

 

  

स्टाटडर-सेट: 
ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध 
आक्न्रयासलांई पत्रहरु 

न.ं१ 
५,८,१३,१४, Z 1 

जीवनमा सफलिा प्राति गनुडको अथड के हो? सफल जीवनको लागग परमेश्वरले 
हामीलाई कस्िा प्रतिज्ञाहरू हिनुभएको छ? साना योजनाहरूमा बल हँुिैन।हाम्रो 
अद्भुि परमेश्वरले हामीले ठूलो सोचकेो चाहनुहुन्छ। के िपाईं उहाँको सहकमी 
बन्न चाहनुहुन्छ? 

येशू चाहनुहुन्छ सहकमीहरू, जो उहाँको पे्रमले भररएका छन।् सहकमीहरू, 

जसद्वारा उहाँले अरूलाई पे्रम गनड सतनुहुन्छ। त्यसकारण, यो महत्त्वपूणड छ कक 
मैले आफैं ले परमेश्वरको पे्रमको पूणडिा अनुभव गनड सतछु। (एकफसी ३:१७ 
हेनुडहोस)्। 

सेवा गने, हिने र सहयोग गने हाम्रो लागग परमेश्वरको कस्िो िक्ष अवधारणा 
छ! यो केवल अववश्वसनीय छ कक परमेश्वरले हाम्रो लागग ियार गनुडभएको 
छ। र - हामी कसरी परमेश्वरकोसेवा गछौं? के हामी हाम्रो मानवीय 
क्षमिाहरूले परमेश्वरको लागग काम गरररहेका छौं, वा परमेश्वरले उहाँको 
ईश्वरीय क्षमिाहरूले हामीद्वारा काम गनड सतनुहुन्छ? के फरक छ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येशूले भन्नुभयो: "मलाई पछ्याउ, र म तिमीहरूलाई मातनसहरूको मछुवा 
बनाउनेछु।" (मत्ती ४:१९ NKJV) कुन अचम्मको िररकामा येशूले हामीबाट 
सहकमीहरू बनाउनुहुन्छ? 

हेल्मुट हौबबलले कसरी मातनसहरूलाई चरणबद्ध रूपमा ख्रीष्टमा डोयाडउन 
ससकेका गथए साझा गछडन।् येशूसँगको व्यक्तिगि सम्बन्ध त्यहाँको 
सबैभन्िा बहुमूल्य सम्बन्ध हो। म यो अरूलाई कसरी िेखाउन सतछु? कुन 
प्रारक्म्भक प्रश्न कुशलिापूवडक प्रयोग गनड सककन्छ र ससधै मुख्य मुद्िामा 
पुग्ने? के प्रयास र परीक्षण उपकरणहरू छन ् ववश्वासको बारेमा कुरा गिाड 
सहयोगीहरू र सहभागीहरूलाई महत्त्वपूणड रूपमा सक्जलो बनाउने उपलब्ध 
छ? यी बहुमूल्य उपकरणहरू स्टाटडर-सेट मा समावशे छन।् 

त्यसपतछ एक आक्त्मक-समसनरी अवधारणा प्रस्िुि गररनेछ, जसले 
हामीलाई िेखाउँछ कसरी व्यक्ति वा समूहको रूपमा, चचड वा सम्मेलनको 
रूपमा ववजयी परमेश्वरको नेिरत्वमा रूपमा अगाडड बढ्न सतछ। 

परमेश्वगरले हामी प्रत्येकलाई येशुको आत्माले भररएको सहकमी हुने 
आनन्ि प्रिान गरून!् 

 

 

 

 

 

 



 
 

      परमेश्वरको अनुभव भलनुहोस ्

एन्रयलूाई पत्रहरू 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्टाटडर-सेट: 
ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध 
आक्न्रयासलांई पत्रहरु 

न.ं१ 
५,८,१३,१४, Z 1 

स्टाटनरसेट - मातनसहरूलाई येशूतिर लैजान एन्रयलूाई पत्रहरू 

एन्रयूलाई लेखखएका यी पत्रहरू व्यावहाररक अनुभवको पुल हुन।् 
मातनसहरूलाई येशूमा डोयाडउनको लागग यी प्रयास गररएका र परीक्षण 
गररएका उपकरणहरू हुन।् यस्िो पुक्स्िका प्रयोग गनड १२ फाइिाहरू 
छन,् जसलाई येशूको आत्माले भररएको सहकमीको अध्याय ७ मा उल्लेख 
गररएको छ। तिनीहरूले महत्त्वपूणड रूपमा सहयोगी र सहभागी िवुैका 
लागग ववश्वासको बारेमा महत्त्वपूणड कुराकानीहरू सहज बनाउँछन।् 
 

यो खाममा प्रत्येक आवश्यक अक्षरको एक प्रतिसलवप समावेश छ। सगचत्र 
डडजाइन र आकषडक सामग्रीले िपाईंलाई खुशी पानेछ। िपाईं 
तिनीहरूलाई पाररि गनड खुसी हुनुहुनेछ। िपाईलाई प्रत्येक व्यक्तिको 
लागग एउटा सेट चाहहन्छ जुन िपाई येशूमा डोयाडउन चाहानुहुन्छ। ठूलो 
आनन्िको अनुभव गनुडहुनेछ जब िपाईं कसैलाई येशूमा डोयाडउन सक्षम 
हुनुहुन्छ। 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खाम नोटको लागग हो: मैले कुन नम्बर कहहले हिएँ? 

वविरण पाररि गनडको लागग सामान्य क्रम हो: 
४ हाम्रो जीवनको शिड: परमेश्वरको अक्स्ित्व छ कक छैन? 

१ कक्रक्श्चयन ववश्वास परीक्षणको लागग 

८ येशू ख्रीष्टको बारेमा भववष्यवाणीहरू–प्रोब्याबसलहट अफ फूलकफलमेन्ट 
१:१०१७ 

२ अद्वविीय र िुलना भन्िा बाहहर: नासरिको येशू 

३ बाइबलको मुख्य ध्यान के हो? 

१३ परमेश्वरसँग व्यक्तिगि सम्बन्धको माध्यमबाट जीवनलाई कब्जा 
गनुडहोस ्

Z१ थप रूपमा: अनन्ि जीवनको बाटो 
१४ परमेश्वरको शक्तिमा जीवन - कसरी? 

५ िंबाखू र रतसी मागथ ववजय 

www.steps-to-personal-revival.info: आक्न्रयासलाई पत्रहरू 
आक्न्रयासलाई पत्रहरू पतन तन:शुल्क डाउनलोड गनड सककन्छ वा यस 
वेबसाइटबाट कसैलाई पठाउन सककन्छ। 
 

िर परमेश्वरलाई धन्यवाि होस,् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभ ुयेशूख्रीष्टद्वारा 
ववजय हिनुहुन्छ।” १ कोररन्थी। १५:५७ 

 

 

 

 

 



 
 

म हाल तयासलफोतनडयामा िईुवटा मण्डलीहरू अगुवाई 
गछुड । जब पास्टर ्वाइट नेल्सनलाई उनको सातिाहहक 
पोडकास्टमा [िल हेनुडहोस]् सुन्िा मैले शुरुमा िपाईंको 
सामग्री भेटें। यसले एकैचोहट मेरो आत्मालाई पूणड रूपमा 
असर गयो। पहहले मैले अन्य पववत्र आत्मा सामग्रीहरूको 
बारेमा सुनेको गथएँ, िर म स्वीकार गछुड कक मैले 
तिनीहरूको धेरै वास्िा गरेन। म पतकै ववश्वास गछुड कक 
कुनै कारणले गिाड, परमेश्वरले यो विडमान समयलाई 
पववत्र आत्माको साथ धेरै मातनसहरूसम्म पुग्नको लागग 
रोज्नुभएको छ।र म धेरै खसुी छु कक मैले यो िपाईंको 
प्रयासबाट फेला पारेको छु। 

 
एउटा कुरा म िपाईलाई साक्षी हिन सतछु: पहहलो 
अध्यायमा हामी धेरै शक्तिशाली सत्यहरूलाई सरल 
िररकामा उजागर गिडछौं जसले हाम्रो हिमागलाई रोतन र 
पुनववडचार गनड आह्वान गिडछ। र धेरै पटक पढ्ने प्रकक्रया 
धेरै प्रभावकारी छ। सबैलाई जसलाई म पुस्िक, पववत्र 
आत्मा ववषयको बारेमा कुरा गछुड , छलफल गछुड र प्रचार 
गछुड फेरर थप र अगधक आकषडक हुन्छ। यो हामीले 
पहहलो पटक यसको बारेमा सुनेका जस्िो छ। म आफैं मा 
िेख्न सतछु। यसमा समेहटएको ववषयको बारेमा म 
कक्म्िमा ३ उपिेश प्रचार गनुड अतघ पहहलो अध्यायबाट 



 
 

बाहहर जान सककन। मलाई यो कसरी राम्रोसँग व्याख्या 
गने थाहा छैन, िर मैले ककिाब पढ्न रोतन सककन 
त्यसको पररणाम मेरो मण्डलीहरूमा महसुस भयो। मैले 
यो शब्ि फैलाएँ, र यो गि वषड मेरो क्जल्लाले उल्लेखनीय 
वरद्गध िेखाएको छ। िी सबैको शे्य म परमेश्वरलाई 
हिन्छु। र जसरी पववत्र आत्माले हाम्रा सिस्यहरूलाई 
शक्ति हिनुभएको छ। र हामी नयाँ वषडमा आउन थप 
खोक्जरहेका छौं!            D.R. जनवरी २०१८ को अशं 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पास्टर ्वाइट नेल्सन, एन्रयजू ववश्वववद्यालयमा पायतनयर 
मेमोररयल चचडका प्रमखु पास्टर, यस सानो पसु्िक 

]व्यक्तिगि पनुरुद्धारको लागग चरणहरु  [ले  "मेरो सभत्री 
पररविडन गरेको छ। म चाहन्छु तिम्रो लागग पतन त्यस्ि ै
गर।" तिनले िीनवटा उपिेशहरूको श्रखंला प्रचार गरे: 

"ग्राउन्ड जीरो र नयाँ सधुार :कसरी पववत्र आत्माले 
बक्तिस्मा सलने?" उनल े व्यक्तिगि पनुरुद्धारको लागग 
चरणहरु बाट उद्धरि गरे र ससफाररस गरे। यसले हजारौं 
डाउनलोडहरू तनम्त्यायो र पसु्िकहरूको अडडर।  

उहाँको व्यक्तिगि गवाही र िीन उपिेशहरू www.steps-to- 

personal-revival.info मा छन ्



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Ellen G. White, Review and Herald, Aug. 19, 1890  

37 Ellen G. White, Letter 44, 1903, quoted in the Seventh Day Adventist Bible 

Commentary, vol. 7, p. 963 on Rev 3:15,16 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


