सुसमाचार प्रचारद्वारा आत्मा जित्ने - लिपियेशुिे मुपि पिनुहुन्छ।
येशुिे पनको िानुु हुन्छ।
येशुिे छुटकारा पिनुहुन्छ।
के कपिल्यै तिाईिाई कसैिे तिाईिाई िरमेश्चरिे प्रेम गनुु हुन्छ र उिाँसंग तिाईको जिवनको पनपि एउटा
मिान योिना छ भपनभन्नु भएको छ? म तिाईिई एकिम वास्तपवक र जछटो तर मित्विुर्ु प्रश्न गछुु। यपि
यपि घपि तिाईको मृत्यु भयो भने के तिाई पनजश्चत हुनुहुन्छ अथवा कुनै शंका पिना स्वगु िान्छु भपन थािा छ?
यपि “ ििुर” —उत्तम, पकन तिाईिे “ििुर” भन्नु हुन्छ? यपि येशु मेरो ह्रियमा हुनुभएकािे िािेक अन्य केपि
कारर्िे “ििुर” प्रततकृया पिनुहुन्छ भने लिपि िाई अगािी िढाउनुिोस्। अथवा िान्छु िस्तो आशा छ भन्नु
हुन्छभने िपन लिपििाई अगािी िढाउनुिोस्।
मिाई छोटो गरर तिाईस
ँ ग िपवत्र िाईिििे यसिारे के िताउिछ भन्न पिनुिोस, िपवत्र िाईिि भन्दछपक, सिै
मापनसिे िाि गरेका छन् र िरमेश्वरको मपिमा सम्म िुग्निाट चुकेका छन्” अपन “ िािको ज्यािा मृत्यु िो, तर
िरमेश्वरको जसत्तैको वरिान िाम्रा प्रभु येशु लिष्टमा अनन्त जिवन छ।” अपन िाईिििे यो िपन िताउि छकी
िोिस्ले प्रभुको नाम िुकािु छ उस उद्वार िाउने छ।” अपन अपििे तिाई “ िोिस्ले” मध्य िो, िोइन त?
पनश्चयिपन तिाई, िामी सिैनै “िोिस्ले” मध्य का िोऊ।
—क्रमश अको िेिमा िानुिोस—
म छोटकररमा तिाईको पनपि प्राथुना गनु िािै छु। प्रभु ( ब्यपिको नाम) उिाँ/ उनपक को िररवारिाई िोमो
र श्वास्थ जिवन पिनुभएर आजशष पिनुिोस्। येशु,उिाँ/ उपनको हृियमा स्व
ं यम प्रकट हुनुिोस्। यपि (
व्यपिको नाम) येशु लिष्टिाई उिाँ/उपन को प्रभु र मुपििाता भपन ग्रिर् गनुु भएको छैन भने म प्राथुना
गिु छुपक अपििेनै जस्वकानु सक्नु भएकोिोस्।
(व्यपिको नाम), यपि तिाईिे िरमेश्वरको उििार आिनै ग्रिर् गनु चािानुहुन्छ भने मेरो िजछ-िजछ आफ्नो
हृिय िाट र आफ्नो ओठिे उच्च स्वर मा भन्नुिोस्। प्यारो प्रभु येशु मेरो हृियमा आउनुिोस्। मेरासिै िाि क्षमा
गररपिनुिोस्। मिाई धुनुिोस् र सफा गररपिनुिोस्। मिाई स्वतत्र गनुुिोस्। येशू तिाईिाई धन्यावाि मेरो
पनपि मनुु भएको िागी। म पवश्वास गछुु पक तिाई मृत्यि
ु ाट जिउठनुभयो र मेरो िापग फेरर आउिै हुनु हुन्छ।
मिाई िपवत्र आत्मािे भररपिनुिोस्। िराएकाको िापग तृष्णा, िरमेश्वरका थोकिरुका िागी एउटा भोक र

येशु लिष्टको सुसमाचार प्रचारको पनपि एउटा पनिरता पिनुिोस्। मैिे उद्वार िाएकोछु, मैिे नयाँ िन्म
िाएको छु, मैिे क्षमा िाएको र म स्वगुको मागुमा छु पकनकी मेरो हृियमा येशू हुनुहुन्छ।

येशु लिष्टको सुसमचारको सेवकको िैजसयतिे, म तिाईिाई आि यो कुरा भन्निछुकी तिाईका सिै िाि
क्षमा गररएकाछन्। सधै िरमेश्वरिाई िछ्याउने कुरा सम्झना राख्नुिोस् नकी िरमेश्वरिाई छोड्न कुरा
पकनपक िरमेश्वरिे तिाईिाई प्रेम गनुुहुन्छ र उिाँसंग तिाईको जिवनको पनपि मिान योिना छ।
[आफ्नो मण्ििीमा पनमर्त्रर्ा गनुुिोस् र फेरर भेटनका िापग; नाम, ठे गाना, र फोन नम्बर लिनुिोस्]
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