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हिन १ शुक्रबार, ३ सेप्ेम्बर

10.00am शेषन १: परमे्वरले अनुग्रह र महहमा हिनुहुन्छ 

10.40am गवश्ाम

10.55am शेषन २: परमे्वरकरो वचिनमा केन्द्रित सत्य  

11.35am खानाकरो समय

1.05pm शेषन ३: परमे्वरकरो आराधनामा केन्द्रित समुिाय

1.45pm गवश्ाम

2.00pm शेषन ४: परमे्वरकरो इच्ामा केन्द्रित भण्ारेपन

2.45pm हिन १ करो समापन

समयतालीका

हिन २ शननबार, ४ सेप्ेम्बर

10.00am शेषन ५: परमे्वरकरो बुन्दद्मा केन्द्रित सन्तुलन

10.40am गवश्ाम

10.55am शेषन ६: परमे्वरकरो तररकामा केन्द्रित चिूण्णता

11.35am खानाकरो समय

1.05pm शेषन ७: परमे्वरकरो अनुग्रह र उहाँकरो महहमाकरो लागि सजउनु 

1.50pm सम्ेलन समापन

तालीकामा ससङ्ापरुको समय हिएको छ। ध्ान हिनसु: ससङ्ापरु समय भन्ा 
नपेाली समय 2 घण्ा 15 ममन्ेले चाँडो हुन्छ!
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प्ाक्कथन

बष्ण २०२१ करो आई डी एम सी मा स्ाित छ !

बर्ष २०२१ को आई डी एम सी ले तपाईंलाई गततशील परमेश्वरको राज्यमा जिउने आत्मिक यात्ामा ननमन्त्रणा दििंछ । यस्ो 
चुनौततमय घडीमा हामी खेलाईंची गरेर जिउन सक्दैनौं । बरू, हामी परमेश्वरका उपस्थितततित्, परमेश्वरका शततिद्ारा, परमेश्वरका 
प्रततज्ामा रही परमेश्वरको उद्शे्यको ननम्ति जिउनुपछ्ष ।  

यस बर्षको आई डी एम सी सम्ेलनको शशर्ष नबरय अनुग्रह र महहमा: राज्य केन्द्रित जीवनका लागि पाँचि आधारभूत स्तम्भहरू 
रहकेरो छ ।

ििनसंग्रह ८४:११ ले िन्दछ, "नकननक परमप्रिु परमेश्वर सूय्ष र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रिुले अनुग्रह (ननगाह) र मदहमा (इज्ित) प्रिान 
गनु्षहुन्छ। सत्य माग्षमा दहड्ँ नेहरूलाई परमप्रिुले कुनदै िलो थोकबाट वन्चत राखनुहुन्न।"

परमेश्वरले अनुग्रह र मदहमा दिनुहुन्छ । यी िईु कुराहरू परमप्रिु परमेश्वरबाट प्राप्त हुने सबदैिन्दा बहुमुल्य उपहारहरू हुन् – हाम्ो 
उद्ारका लानग अनुग्रह र हाम्ो ननयततका लानग मदहमा । राज्य केन्द्रित िीवनका लानग यो नदै सार तत्व हो । 

त्यसो िए, वत्षमान संसारमा हामील ेराज्य केन्द्रित िीवन कसरी जिउन ेत ?

यो सम्ेलनमा, हामी परमेश्वर केन्द्रित िीवनका लानग पाँच मूल स्म्भहरूका नबरयमा खोिी गननेछौं ।

१. सत्य

हामी परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित सत्यलाई महत्व दिन्छौं ।

हामी नवश्वास गछछौं नक, हामी जिउने संसारमा सबदैिन्दा महत्वपूण्ष संसार अिेख संसार हो । अनन त्यस अिेश संसारको सबदैिन्दा 
बहुमुल्य तत्व चादह ँसत्य हो । यो सत्य परमेश्वरको वचनमा प्रकाशशत गररएको छ । 

त्यसदैले, बाइबल त्ुटीरदहत परमेश्वरको प्रेरणाबाट प्रेररत िएको परमेश्वरको वचन हो, िसले नवश्वासीहरूका िीवन र अभ्ासलाई 
सुरशषित गन्ष पूण्ष अधिकार पाएको छ । यही िम्षशास्त्बाट हामी मूलिूत मान्यताहरू िस्दै; येशूको प्रिुत्व, माननसको पतन, प्राथ्षनाको 
शतति, परमेश्वरको राज्य िस्ा कुराहरू जसक्न सक्छौं । यस्दै, परमेश्वरको वचन अध्ययन गनने समप्षणता, जसके अनुसार गन्ष र 
जसकाउन परमेश्वरका राज्यका पुिाहारीनगरीको जिम्ेवारी शलने कुरा अतत महत्वपुण्ष छन् (एज्ा ७:१०) । साँचो बाइबलीय शशषिा 
(सत्य िान्न, सत्य अनुसार जिउन, र सत्य घोरणा गन्षको ननम्ति प्रततबद्ता) नदै िीवन रुपान्तरणको लानग प्रमुख  माध्यम र प्रिावकारी 
चेला ननममाणको ननम्ति कडी हो ।

२. समुिाय

हामी परमेश्वरको आरािनामा केन्द्रित समुिायलाई महत्व दिन्छौं । 
िीवन पररवत्षन समुिायमा प्रिावकारी हुन्छ । समुिायले व्यततिको नवश्वदृन्टकोण र संस्कृ ततलाई आकार दिन्छ । तसथ्ष, 
वास्नवकता मानव ननरममित कुरामा ननदहत िएता पनन वास्नवकताको िारणा चादह ँ समाि ननरममित कुरामा ननदहत हुन्छ । यसदैले 
बाइबलीय आिारमा पररचाशलत एउटा समुिायले आत्मिक वकृन्दद्लाई बढावा दिन्छ तर बाइबलीय आिारमा पररचाशलत निएको 
समुिायले त्यसलाई बािा दिन्छ । 

यसदैले, राज्य केन्द्रित िीवनमा हामी प्रेमपूव्षक एक अकमासँग बाइबलीय ढंगले व्यवहार गछछौं (रोमी १२:९-१७)। पावलले 'प्रेमको ननम्ति 
राज्य केन्द्रित िश ननयमावली' का रुपमा दिएका प्रेररतीय ननिनेशनलाई हामी नवचार गन्ष सकछौं । 
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३. भण्ारेपन

हामी परमेश्वरको इच्ामा केन्द्रित िण्ारेपनलाई महत्व दिन्छौं । 

वास्वमा हामी माशलकहरू होइनौं, बरू िण्ारेहरू हौं िनी नवश्वास गछछौं । हामी िईु शुत्ीय िण्ारेपनमा नवश्वासयोग्य हुनका लानग 
बोलाइएका छौं : सुसमाचारका िण्ारे र श्ोतसािन(िस्दै; हाम्ो समय, वरिान र सम्पधति) का िण्ारे । यसो गन्षका लानग हामीले 
अत्न्तम कुरालाई मनमा राखेका हुनुपछ्ष । 

त्यसदैल,े प्ररेरत पतु्सल ेदिएका सललाहअनुसार "सबदै कुराको अन्त्य नजिक छ" िन्न ेकुरालाई हामील ेबझुनपुछ्ष (१ पत्सु ४:७-११)। 
हाम्ो िण्ारेपनको अत्यावश्यकता र उतिरिाधयत्व िुवदै कुराहरू छन ्। परमशे्वरको राज्य नवस्ारमा  हाम्ा श्ोतसािनहरूलाई उच्चतम 
सिपुयोग हुन ेगरी प्रयोग गन्ष परमशे्वरल ेहामीलाई बोलाउनिुएको छ, तानक ससुमाचारप्रततको हाम्ो िण्ारेपनमा हामी नवश्वासयोग्य 
हुन सकौं ।

४. सन्तुलन

हामी परमेश्वरको बुन्दद्मा केन्द्रित सन्तुलनलाई महत्व दिन्छौं । 

उग्रवािको खतराले िररएको संसारमा, हामीले बाइबलीय सन्तुलन खोज्नुपछ्ष । िीवनको िदटलताहरूका तनावमाधथ िया र 
बुन्दद्सदहतको समझमा माधथ उठ्नुपछ्ष िनी नवश्वास गछछौं । यो बुन्दद् माधथबाट आउँछ । 
त्यसदैले, याकूबको "माधथबाटको बुन्दद्मा जिउनुपछ्ष " िन्ने बोलावटलाई हामीले बुझनुपछ्ष (याकूब ३:१३-१८)। उग्रवािको ध्ुवीयतामा 
अक्सर हाम्ो िीवन 'यो वा त्यो' को नवकल्प िस्ो हँुिदैन । हामीले सेवाकाईको प्रिवाकाररता र सांस्कृ ततक सान्दरिमिकतालाई मिबुत 
बनाउँिदै हाम्ा बाइबलीय इमान्दारीतालाई समझौता नगररकन िुवदै कोणबाट बुझ्न र सन्तुशलत थिान शलन जसक्नुपछ्ष ।

५. चिूण्णता

हामी परमेश्वरको तररकामा केन्द्रित चूण्षतालाई महत्व दिन्छौं ।

कलवरीको बाटो नवनम्ता र चूण्षताको चेलापनको बाटो हो । हामी हाम्ो कम्पासलाई परमेश्वरमा केन्द्रित गराएर चलाउँिछौं । तर 
प्रायिसो िीवनमा, हामी िेरदै आवािहरू सुन्छौं । ती आवािहरू मध्ये केही हामीलाई बािा दिने खालका छन् । केही ननराश बनाउने 
खालका छन् िने केही चादह ँननब्षल बनाउने खालका पनन छन् । अझ पररथिततलाई थप िदटल बनाउने कुरा त यो छ नक, परमेश्वर 
िेरदै टाढा हुनुिएको िस्ो लाग्छ । 

यसदैले, राज्य केन्द्रित िीवनको मुख्य कुरा चादह ँपदहलो जसद्ान्तमा पून:थिानपत हुनु हो । अनन ििनसंग्रह १० अध्यायले हामी कसरी 
नवनम्ता र चूण्षतामा दहड्ंने र नवियी हुने िन्ने प्रकाशलाई चाखलाग्ो ढंगले उिागर गि्षछ । 

वास्वमा, परमेश्वरको उद्ारामिक उद्शे्यका िईु मूल कुराहरू छन् : पततत िएका मानविाततलाई उद्ार गनु्ष र उद्ार पाएका 
माननसहरूलाई ततनीहरूका ननयततमा पुरयाउनु । अनन यी कुराहरू उहाँका अनुग्रहको चेतना र मदहमाको नवष्मयमा गदहरो गरी पनरिन 
सनकन्छ ।              

महान् दिनहरू आउँिदैछन्,

एडमण्ड चान
ललडरलशप मेन्टर, कभनन्ट इभान्जललकल गरि चिचि्ण
संस्ापक, आई डी एम सी ग्रोबल अलायन्स

ललडरहरूलाई मेन्टररङ्ग ििदै, चिेलाहरू पनूरूत्ािन िनने
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एडमण् चानका सेवकाइका िईु िोशहरू छन् - व्याख्यामिक प्रवचन प्रचार र अगुवापन मेन्टररङ । 
उहाँका उत्पेररत बाइबलीय शशषिाहरूका कारण नवश्विरका मुख्य शहरहरूबाट अत्यधिक माग गररएको 

व्याख्यामिक प्रचारकहरूमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रायिसो तीन िेखख पाँच बर्ष अधघिेखख नदै ननमन्त्रणाहरू 
आइसकेका हुन्छन् । 

किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्ष (सी ई एफ सी)मा २५ बर्षसम् जसननयर पास्टरका रुपमा सेवा गनु्षिएपजछ, एडमण्ले 
िनवरी २०१२ मा लगावपूव्षक अगुवापन उतिराधिकार हस्ान्तरण गनने काय्ष सफलतापूव्षक सम्पन्न गनु्षियो । हाल सी ई 

एफ सी का शलडरशशप मेन्टर र ग्ोबल अलायन्स अफ इन्टने्सनल दडसाइपल मेनकङ्ग चच्षिका संथिापकका रुपमा,  जसङ्गापुर र 
जसङ्गापुरिन्दा बादहरका शीर्ष अगुवाहरूलाई ननरन्तर मेन्टोररङ गिदै आउनुिएको छ । ती व्यततिहरूमा व्यापाररक अगुवाहरू, काय्षकारी 
प्रमुखहरू, साम्प्रिाधयक शलडरहरू, बाइबल कलेि तथा सेतमनारीका प्राध्यापकहरूका साथदै रान्टरिय तथा षिेत्ीय संघ संथिाका 
ननिनेशकहरू सम् पि्षछन् । 

रेि एडमण्ले थुप्रदै पुस्कहरूको लेखन र प्रकाशन गररसक्नुिएको छ;  'ग्रोइङ्ग दडप इन गड'(२००२), 'मेन्टररङ पाराडाइम'(२००८), 
'ग्रोइङ्ग दडप इन फेथ' (२०१०), 'कल्टििेदटङ योर इनर लाइफ'(२०११), 'एक नननश्चत नकजसम'(२०१३), 'रादडकल दडसाइपलशशप'(२०१४), 
'लाइफ एण् लेगेसी'(२०१५), 'दडसाइपलशशप तमशन'(२०१६), 'फेथ एण् फायर'(२०१८) र हालदै उहाँको नयाँ पुस्क 'ग्रेस एण् 
गलोरी'(२०२१)।  

रेि एडमण् आन चानसँग नववादहत हुनुहुन्छ, उहाँकी पत्नी पनन एक कुशल वतिा र एक शलडरका रुपमा आफनो श्ीमानसँगदै नवश्विरर 
सेवा पुरयाउनुहुन्छ । उहाँहरूका िईु िना नप्रय छोरीहरू अमान्ा र बेशलसीया छन् ।

पास्टर आन चान आफना श्ीमान रेि. एडमण् चानसँग सनरियतापूव्षक सेवा गरररहनुिएको छ, िसले 
नवश्व्यापी रुपमा लगावसदहत चेला बनाउने मण्ली िश्षनलाई प्रसार गरररहनुिएको छ । 

आन चान एक वरिानयुति शलडर र शशशषिका हुनुहुन्छ, िसले किनेन्ट ई.एफ.सी.का िेरदै सेवाहरू िस्दै 'वुमेन इन 
किनेन्ट' को शुरुवात गनु्षिएको छ । उहाँ आफैं  पनन पीडा र क्ट िएर िानुिएकोले, उहाँको सेवाको रिममा उहाँकहाँ 

आउनेहरू िेरदैलाई उहाँले सहानुिूतत प्रकट गिदै बुन्दद्मतापूव्षक परामश्ष गनु्षिएको छ । 

उहाँ शदैशषिक अधिककृ त हुनुका नाताले, १९९४ मा दटरि ननटी इिान्जशलकल दडतिननटी सू्लबाट सम्ानस्वरुप ख्ीन्टयान शशषिामा 
मास्टस्ष अफ आट्षस् दडग्रीि्वारा िीषिात्न्तत हुनुिएको छ । उहाँले माननसहरूलाई मेन्टोररङ् गनु्षका साथदै, हङ्कङ्, अ्टरि शेलया, संयुति 
राज्य अमेररका, लण्न लगायत अरु िेरदै रा्टरिहरूमा प्रचार गनु्षिएको छ । 

उहाँले आफना श्ीमान रेि एडमण् चानसँग तमलेर चेलापनसँग सम्बम्धित चार वटा पुस्कहरू "रुट्स एण् नवङ्गस्" "लाइफ एण् 
लेगेसी", "फेथ एण् फायर" र हालदै प्रकाशशत "ग्रेस एण् ग्ोरी" सहलेखन गनु्षिएको छ ।

रेभ. एडमण्ड चान
शलडरशशप मेन्टर, 

किनेन्ट इिान्जशलकल नरि चच्ष 
संथिापक, ग्ोबल अलायन्स अफ इन्टने्सनल दडसाइपल मेनकङ्ग चच्षि (आई.डी.एम.सी.) 

पास्टर आन चान
एसोजसएट पास्टर, किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्ष

डाइरेक्टर, ग्ोबल अलायन्स अफ इन्टने्सनल 
दडसाइपल मेनकङ् चच्षि

मखु्य वक्ाहरू
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रेि. टान के क्ोङ्ग किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्षका जसननयर पास्टर हुनुहुन्छ । उहाँ हरेक माननसलाई 
परमेश्वरमा आफनो षिमता पदहचान गन्षका लानग सहायता गन्ष मन पराउने गोठालो अगुवापन हृिय 

िएको पास्टर हुनुहुन्छ । इ.सं. १९९३ मा पास्टरीय सेवामा आउनुिए िेखख, उहाँ एक कुशल अगुवा र वचनका 
प्रचारकको रुपमा वकृन्दद् हुनु िएको िेखेर िेरदै माननसहरू उहाँबाट उत्पेररत िएका छन्

इ.सं. १९९३ मा जसङ्गापुर बाइबल कलेिबाट दिषिात्न्तत िएसँगदै उहाँ किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्षको पास्टरीय सेवामा 
ननयुति हुनुिएको धथयो । त्यस लगतिदै उहाँले मण्लीमा पाररवारीक िीवन नवकासको नविागमा रही सेवा पुरयाउन थालनुियो, 

िुन रिममा उहाँले पाररवारीक सेवाको बोझ अझ नवकाश गनु्षियो । इ.सं. १९९९ मा सुसमाचार प्रचार र सामुिाधयक सेवा पास्टरका 
रुपमा, किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्षको सामाजिक सेवा नविागको रुपमा न्यू लाइफ कम्ुननटी सरिमिसको शुरुवात गनु्षियो । 

इ.सं. २०१३ मा, पास्टर के क्ोङ्गले "लेगेजस नवयोण् सेल्फ: एक नननश्चत नकजसमको पररवार" िन्ने पदहलो पुस्क प्रकाशशत गनु्षियो । 

किनन्ट ई इफ सी िािुिाइ संगततमाफ्ष त मण्लीका िािुिाइहरू परमेश्वरीय गुणमा बढकेा िेखन पाउनु पास्टर के क्ोङ्गको 
सबदैिन्दा ठूलो आनन्द िएको बताउनुहुन्छछ । उहाँ हाल जसङ्गापुरका िािुिाइ संगततका ननम्ति पास्टरीय सल्ाहकारका रुपमा 
हुनुहुन्छ । 

उहाँ आफनी श्ीमतत डायनासँग िएर मण्ली तित् र बादहरका माननसहरूलाई मेन्टोररङ् सेवा दिन आनन्दन्दत हुनुहुन्छ । उहाँका िईु 
छोरीहरू दहल्ा र हािेल छन् ।      

रेभ ्ान के क्ोङ्
जसननयर पास्टर

किनन्ट इिान्जशलकल नरि चच्ष



शेषन १

परमे्वरले 
अनुग्रह र महहमा 
हिनुहुन्छ
पास्टर आन चिानि्वारा 



अनगु्रह र महहमा    IDMC 2021  |  10

पररचय

हामी चुनौततमय समुयमा बाँधचरहेका छौं । तर "परमेश्वरले अनुग्रह र मदहमा दिनुहुन्छ" िन्ने वास्

नवकताले हामीलाई सान्त्वना तमलछ । 

"नकननक परमप्रिु परमेश्वर सूय्ष र ढाल हुनुहुन्छ । परमप्रिुले अनुग्रह र मदहमा दिनुहुन्छ । इमान्दारीतामा 

दहड्ँनेहरूलाई परमप्रिुले कुनदै िलो थोकबाट वन्चत राखनुहुन्न ।"  ििनसंग्रह ८४:११

यो पिमा तीन वटा घोरणाहरू छन् :

घोषणा १:  हाम्ो परमेश्वर सूय्ष र ढाल हुनुहुन्छ । 

सूय्ष : शेमेश

ढाल: म्ागेन

घोषणा २:  "परमप्रिु परमेश्वरले अनुग्रह र मदहमा दिनुहुन्छ" । 

अनुग्रह : हेन

मदहमा : काबोड

घोषणा ३: "परमप्रिुले हामीबाट कुनदै कुरा वन्चत गनु्षहुन्न" ।

असल कुराः टोब

शेषन १
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परमेश्वरमाधथको नवश्वासमा अदडग हुनलाई हामीसँग िईु वटा बशलया ननश्चयताहरु हुनुपछ्ष :

क. परमशे्वरको अनगु्रहको भलोपन:

१. साँचो अनुग्रह – ककृ पालु परमेश्वरबाट आउँछ ।  

    "परमप्रिु, एक ककृ पालु र अनुग्रही परमेश्वर..." – प्रथिान ३४:६ 

२. साँचो नवश्वास – परमेश्वरमा िएको िरोसाले आउँछ । 

    "मेरो अनुग्रह ततम्ो लानग यथे्ट छ, नकननक मेरो शतति कमिो।मा जसद् तुल्याइन्छ । " – २ कोररन्ी १२:९

ख. परमशे्वरको महहमाको महानता:

१. नवश्वास मात् गर – हामी उहाँको मदहमा िेखनेछौं ।  

    "...यदि नवश्वास गरयौ िने, ततमीले परमेश्वरको मदहमा िेखनेछौ..." – यूहन्ना ११:४०

२. िरोसा मात् गर – हामी उहाँको नविय अनुिव गननेछौं।  

    "परमप्रिुको मदहमा ततमीहरूका पजछस्तिरको रषिक हुनेछ । " – यशदैया ५८:८
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अन्तमा 

१. परमशे्वरको उिेकको अनगु्रहमा सिउनु

परमेश्वरको अनुग्रहमा रुपान्तररत एउटा िीवन

"िुन पररस्थिततलाई पररवत्षन गनु्षहोस् िनेर हामी परमेश्वरलाई िन्छौं, अक्सर त्यही पररस्थिततले परमेश्वरले 

हामीलाई पररवत्षन गरररहनुिएको हुन्छ । " – माक्ष  व्याटस्षन

२. परमशे्वरको भव्य महहमामा सिउनु

परमेश्वरको घरमा रहन चाहने अजसम तकृ्णा

"सररक िएको मन, सत्यताद्ारा प्रज्वशलत िएको हुन्छ, िसले िागरुकतालाई िगाउँछ । सररक िएको 

हृिय, प्रेमि्वारा प्रिानवत हुन्छ, िसले िोशलाई िगाउँछ । म एक पटक फेरर िोहोरयाउँछु – हाम्ो आमिाको 

अत्यावश्यक उिमा केवल खुशी वा उच्च िावना अथवा िीवनप्रतत आशावािी हुनु पनन होइन । " – ब्ेनान माननङ्ग
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न नं. १. तपाईंको िीवन परमेश्वरको अनुग्रह र महहमा मुनन रहेको छ भनी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? 

प्श्न नं. २. पास्टर आनको बचनबा् तपाईंले प्ापत गनुनुभएको एउ्ा अन्तर्नुन्् के थथयो?

प्श्न नं. ३. पास्टर आनको सने्शबा् तपाईंले आफनो वृद्धिका ननम्ति चाल्न सक्ने ठोस एउ्ा किम 

के हुन सक्छ?  



शेषन २

परमे्वरकरो 
वचिनमा 
केन्द्रित सत्य
एज्ा ७:१० 

एडमण् चिानद्ारा
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पररचय

१. पाँच मूलिूत मान्यताहरू – राज्य केन्द्रित िीवनका पाँच आिारिूत स्म्भहरू

२. मूलिूत मान्यताहरूका महत्व – ज्याक वेल्च र डेनबड नोवाक 

पहहलो स्तम्भ: परमशे्वरको वचन केद््रित सत्य

सत्यप्मत तीन प्मतबधिताहरू बनाउन ु(एज्ा ७:१०)

"नकननक एज्ाले परमप्रिुको व्यवस्था अध्ययन गन्ष र पालन गन्ष, र इस्ाएलमा िम्ष-नवधि र िारममिक शशषिा 

जसकाउन आफदै लाई समप्षण गरेका धथए । " – एज्ा ७:१०

अ. "अध्यन गननु" : खटु्टयाउन ेएउ्ा खोि — िे हामीलाई थाहा छ !

१. शशषिक जसक्ने व्यतति हो । 

२. के अध्ययन गनने ? वचन!

बाइबलका बारेमा हामीले पाँच कुराहरू िान्नुपछ्ष । (ििन ११९:१६०)

क. बाइबल                                                                                                    हो ।

ख. बाइबल                                                                                                    हो ।

ग. बाइबल                                                                                                     हो ।

घ. बाइबल                                                                                                     हो ।

ङ. बाइबल                                                                                                     हो ।

शेषन २
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१. बाइबलको अदद्तीयपनलाई नबचार गरौं ।

२. तीन प्रचशलत बहानाहरूमाधथ नवियी हुनु

क. "समय छदैन! "

ख. "यसको लानग िेरदै मेहेनत चादहन्छ! "

ग. "म बाइबललाई बुनझिनँ! "

अ.  "पालन गननु": लगावसहहतको आज्ापालन – िसरी वृद्धि आउँछ!

१. तपाईंका मान्यताहरूको अथ्ष छ िन्ने बनाउनुहोस् – प्ादटरिक लेन्न्सयोनी 

२. "ततनीहरूलाई पालन गन्ष जसकाओ"!
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अ. "ससकाउनलाई" : एक ननर्धाररत हस्तान्तरण – िे हामीलाई चाहहन्छ! 

१. हामी पुिाहारीनगरी नवश्वासीहरू हौं ।

२. हस्ान्तरण गनु्षपनने आवश्यकता!  

— नबशेर गरी अकको पुस्ाहरूलाई 

क. ततनीहरूका                                                        लाई पनरिनुपछ्ष ।  

ख. ततनीहरूका                                                        लाई सल्ाउनुपछ्ष । 

ग. ततनीहरूका                                                        लाई पून:ननिनेशशत गनु्षपछ्ष ।

घ. ततनीहरूका                                                         लाई गदहरयाउनुपछ्ष । 
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१. अकको पुसताका माननसहरूका लानग मोशाको सरोकार 

सारांश

तपाईंको सरोकार के छ?
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न नं. १. सत्यप्मतको कुन चाहह ँप्मतबधिता तपाईलाई बढी चुनौमतपूणनु लाग्ो? अध्यन गननु, 

व्यवहारमा लगाउन वा अरूलाई ससकाउन? र नकन?

प्श्न नं. २. परमेश्वरको वचनमा अझ र्ेरै गहहररनका लानग एउ्ा ठोस किम के ललनु हुनेछ? 

प्श्न नं. ३. यहि तपाईं मोशा िस्तै १२० बषनुको हुनुभएको भए, तपाईं पसछ आउने पुस्तालाई के भन्नुहुन े

थथयो?



शेषन ३

परमे्वरकरो 
आराधना 
केन्द्रित समुिाय
ररोमी १२:९-१७

एडमण् चिानद्ारा
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पररचय

१. चेलापन तमशन केन्द्रित मण्लीका लानग मूल कुरा!

२. ख्ीन्दटियान समुिाय िन्ने नबरय मूलयांकन गिमा, म तपाईंहरूसँग चार मूल नवचारहरू प्रस्ुत गननेछु:

क. बेमेलको हाननकारक रोग

ख. कुनदै पनन एकता अतियानमा हुनुपनने प्रेम

ग. प्रेमका िश ननयमावलीहरू

घ. तमशन केन्द्रित मण्लीमा एकताको शतति

क. बमेलेको हाननकारक रोग

बेमेल ४ कारणहरूले हाननकारक हुन्छन् :

१. यसले ख्ी्टको शरीरलाई नविािन गछ्ष ।

                                                                                                                      

२. यसले अनवश्वास र शंकालाई प्रश्य दिन्छ । 

                                                                                                                      

३. यसले कलह र प्रततस्पिमालाई सतहमा ल्याइदिन्छ । 

                                                                                                                      

४. यसले हामीलाई हाम्ो तमशनमा समझौता गन्ष लगाउँछ र प्रिुलाई लाि लाग्ो बनाइदिन्छ । 

                                                                                                                      

शेषन ३
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ख.कुन ैपनन एकता अमभयानमा हुनपुनने प्मे

१. "येशू, सबदैिन्दा महान् आज्ा के हो?"

२. सेवकाइको मापक प्रेम हो । 

ग. प्मेका िश ननयमावलीहरू

१.                                                                 ननयमावली (पि ९) 

"िारममिकताको ननयमावलीले नन्कपट प्रेम फलाउँछ । "

२.                                                                 ननयमावली (पि १०) 

"एक अकमालाई िातकृत्व िावले प्रेम गर । एक अकमालाई आिर िेखाउने कुरामा अधघ होओ । " 

३.                                                                 ननयमावली (पि ११) 

"िोशमा पजछ नहट । पनवत् आमिामा प्रज्वशलत होओ, प्रिुको सेवा गिदैरहो । " 
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४.                                                                 ननयमावली (पि १२)

"आफनो आशामा आनन्द गर, संक्टमा िदैय्ष िारण गर, प्राथ्षनामा ननरन्तर लानगरहो । " 

५.                                                                 ननयमावली (पि १३)

"सन्तहरूको खाँचोमा सहायता िेओ, अततधथसत्कार कायम राख । "

६                                                                 ननयमावली (पि १४)

"ततमीहरूको खेिो गननेहरूलाई आशीवमाि िेओ, नसराप । "

७.                                                                को ननयमावली (पि १५)

"आनन्ि गननेहरूसँग आनन्ि गर। रुनेहरूसँग रोओ । "

८.                                                                को ननयमावली (पि १६)

"एक अकमासँग तमलेर बस। कदहल्यदै अहङ्कारी नहोओ, तर नम्हरूसँग सङ्गत गर । "
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९.                                                                को ननयमावली (पि १६)

"..... तर नम्हरूसँग सङ्गत गर । " 

१०.                                                                 को ननयमावली (पि १७)

"कसदैलाई खराबको सट्ा खराब नगर। िुन कुरा सबदै माननसहरूका दृन्टमा आिरणीय छ, ततनमा ध्यान िेओ । "

घ.ममशन केद््रित मण्डलीमा एकताको शमक्

१. एउटा नवश्वव्यापी पहलले, २ करोड माननसहरू मण्लीमा थनपए ।

२. अरू नवश्वव्यापी पहलहरू - 

क. िश लाख मण्लीहरूको सशततिकरण 

ख. मण्ली इततहासमदै सबदैिन्दा ठूलो युवा सम्ेलन

ग. मण्ली इततहासमदै सबदैिन्दा ठूलो प्राथ्षना सिा

सारांश

 यो सब ैआरार्नामतर फकनु न ुहो!
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न नं.१. तपाईंको आफनै िीवन र सेवकाइको सन्भनुमा आउँिा हपता र हिनहरूमा चार व्ा 

कुराहरूमध्े कुन चाहह ँनबशेष ध्ान हिनुपनने िेखखन्छ?

प्श्न नं.२. ख्ीन््यान समुिायको कुन कुरामा तपाईंको ध्ान गएको थथयो? मभत्रमतर, बाहहरमतर वा 

माथथमतर?

प्श्न नं.३. तपाईंको ख्ीन््यान समुिाय अझै माथथमतर केद््रित हुनका लानग के कुरामा ध्ान 

हिनुपलधा? 



शेषन ४   

परमे्वरकरो 
इचछामा केन्द्रित 
भण्ारेपन
१ पत्ुस ४:७-११

एडमण् चिानद्ारा
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पररचय 

१. चेलापनका नबरयमा मेरा ४ आिारिूत ननश्चयताहरू -

२. आकल्मिकताको गतत – येशू फेरर चाँडदै आउँिदैहुनुहुन्छ!

पत्ुस ४:७-११ बाट पत्ुसको िोशशलो बोलावट जसक्न सनकने कुराहरू - 

उनका सने्दशका ४ महत्वपूण्ष हाइलाइटहरू 

अ. मनमा अन्न्तम समझेर सिउन ु

– नकनभन ेयो न ैहाम्ो कम्ास हुनपुछनु!

"सबदै कुराको अन्त नजिक आएको छ । " 

१. िीवनको सबदैिन्दा ठूलो त्ास मकृत्यु होइन, तर उद्शे्य नवनाको िीवन हो । 

२. कसको मदहमाको लानग?

शेषन ४ 
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आ. यशेूको आगमनलाई मनमा राखन ु 

–  नकनभन ेयो हाम्ो ननश्चयता हुनपुछनु!

"सबदै कुराको अन्त नजिक आएको छ । "

१. समय र घडी धचन्नुपछ्ष !

२. तयारी रहनु !

इ.  िागा र सतकनु  रहनु

–  नकनभन ेयो हाम्ो प्मतबधिता हुनपुछनु!

"यसकारण ..... शुद् मनको र सचेत िइरहो । "

१. तािा रहनुस् । सतक्ष  रहुनुस् । िागा रहनुस् ।
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१. आठ व्यावहारीक कुराहरू:

क. हामी घटनाहरूका नबरयमा मात् साविान हुनुपनने होइन —  

     बरू पदहले आफनदै नबरयमा साविान रहनुपछ्ष । 

ख. सामान्य कुरालाई मुख्य नबनाउनुस् । 

ग. पजछसम् नरहने कुराहरूद्ारा बोन्दझलो नबन्नुस् । 

घ. चनकत नपनु्षहोस् ।  

ङ. कूलत र पासोिेखख होशशयारी हुनुस् । 

च. पजछ हुन आउने चुनौततहरूबाट कोही पनन अलग छदैन । 

छ. यो केवल एक पटकको सतक्ष ता होइन, लगातार सतक्ष  हुनस् । 

ि. प्राथ्षनालाई वेवास्ा नगनु्षस् । 

ध्यान दिनुस: यी आठदै  वटा कुराहरू लूका २१:३४-३६ मा येशूले िन्नुिएका कुरामा आिाररत छन् । 
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ई. नवश्वासयोग् भण्डारे हुनु

–  नकनभन ेयो हाम्ो योगिान हुनपुछनु !

"परमेश्वरको िेरदै गुणा अनुग्रहका असल िण्ारेहरू का रुपमा "

१. िचू्ष र इउलोिी िचू्षलाई पूनः हेनु्षस्

२. उपिोतिा िएर जिउने नक योगिान गनने िएर 

सारांश

िे महत्वपणूनु छ त्यसका लानग सिउनहुोस्!
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न नं.१. के तपाईं येशू ख्ी्् चाँडै आउँिै हुनुहुन्छ भन्ने अन्न्तम कुरालाई मनमा राखेर सिउँिै 

हुनुहुन्छ? 

प्श्न नं.२. तपाईं आफू कस्तो व्यमक्का रुपमा सिउँिै हुनुहुन्छ, उपभोक्ावािी नक योगिान गनने व्यमक्?



शेषन ५   

परमे्वरकरो 
बुन्दद्मा केन्द्रित 
सन्तुलन
याकूब ३:१३-१८

एडमण् चिानद्ारा
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पररचय 

१. सन्तुशलत बुन्दद्को आवश्यकता 

२. माधथबाटको बुन्दद्  (याकूब ३:१३-१८)

म यहाँहरूसँग याकूब ३ अध्यायको १३ पििेखख १८ सम् नयाँ गरी हेन्ष चाहनु्छ । यो खण्लाई हामीले २ 

नकजसमका मनन् गनने हेराइबाट हेरयौं िने अझदै  राम्ो बुझन सक्छौं -  पदहलो, श्प्टताको नविी र िोश्ो, तिन्नता 

नबधि । 

अ. श्प््ताको नवथर् 

साँचो बदु्धिको सात नबशेषताहरू

१. परमेश्वरीय बुन्दद् शुद् हुन्छ । 

२. बाइबलीय बुन्दद् शात्न्तनप्रय हुन्छ । 

३. बाइबलीय बुन्दद् कोमल हुन्छ ।

शेषन ५ 
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१. परमेश्वरीय बुन्दद् नवचारशील हुन्छ । 

२. परमेश्वरीय बुन्दद् ककृ पापूण्ष र असल फलले िररएको हुन्छ। 

३. परमेश्वरीय बुन्दद् पषिपातररहत हुन्छ । 

४. परमेश्वरीय बुन्दद् कपटररहत हुन्छ । 

अ. मभन्नताको नवथर्

साँचो बदु्धि र नकल गररएको बदु्धिमा भएका तीन मभन्नताहरू:

१. मभत्री आयाम - मनोवृथतिको मभन्नताः

– के ले साँचो बुन्दद्लाई समझौता गछ्ष िनी उतिर दिन्छ  ।
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२. माथथमतरको आयाम – श्ोतको मभन्नता

–  साँचो बुन्दद् कहाँ पाइन्छ िन्ने प्रश्नको उतिर दिन्छ ।

३. बाहहरी आयाम – पररणामको मभन्नता

–  नकन साँचो बुन्दद्लाई खोज्नुपछ्ष िन्ने प्रश्नको उतिर दिन्छ । 

सारांश

माथथबा्को बदु्धि!
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न न.ं १. रेभरेण्ड एडमण्ड चानको वचनबा् तपाईंले ससक्नभुएको एउ्ा मखु्य व्यावहारीक कुरा के हो?

प्श्न नं. २. तपाईंको आफनो िीवन र सेवकाइको सम्बन्धमा कसरी उते्पररत हुनुभएको छ?

प्श्न नं. ३.  यो सम्ेलनपसछ तपाईंले आफनो िीवनमा तुरुन्तै लागू गनने एउ्ा कुरा के हो? 



शेषन ६   

परमे्वरकरो 
तररकामा 
केन्द्रित चिूण्णता
भजन १०

एडमण् चिानद्ारा
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पररचय

१. हाम्ो िीवनमा, िेरदै आवािहरू सुननन्छन् ! 

२. परमेश्वरको उपस्थिततका नबरयमा अलमल्याउने प्रश्न - 

भिन १० अध्यायलाई नयाँ गरी हेरौं । 

हाम्ो िीवनमा समस्ा आउँिा िईु महत्वपूण्ष जसद्ान्तहरू हामीले समझनुपछ्ष !

अ. हाम्ो िीवनमा समस्ा आउँिा हाम्ो मदु्ा महत्वपणूनु हुन्छ । 

माननसहरूका अहंकारी नवश्वदृन्टकोण र ततनीहरूका गलत इश्वरशास्त्बाट ििनकतमाले आफैं लाई 

सव्षशततिमान् परमेश्वरको रहस्मा समण्ष गरे । 

ििन १० ले परमेश्वरको उपस्थितत निेखखएको बेला मूख्ष माननसका तीन मनोिावहरू हाइलाइट गि्षछन् :

१. परमशे्वरलाई इन्ार गनने माननस  – फछ्ाउनलाई परमशे्वर न ैछैन । (पि ४)

२. परमशे्वरलाई नन्कासन गनने माननस – वफाहिरता हुनपुनने छैन । (पि ११)

३. परमशे्वरलाई घरेलुकुरण गनने माननस – लेखा हिनपुनने डर न ैछैन । (पि १३)

शेषन ६ 
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अ. िब हामीमा समस्ा आउँछ, हाम्ो प्मतउतिर महत्वपणूनु हुन्छ!

अब, िति ििनकतमाले जसिदै रेकड्ष राखछन् ! उनले गदहरा इश्वरशास्त्ीय जसद्ान्तमा आिाररत  तीन परमेश्वरीय 

नवश्वदृन्टकोणसदहत ठीक प्रततउतिर िनाउँछन् (ििन १०:१६-१८)

१. परमशे्वर ननयन्त्रणमा हुनहुुन्छ ! (पि १६)

क. परमेश्वर राज्य गनु्षहुन्छ !

"परमप्रिु सिासव्षिाकदै  लानग रािा हुनुहुन्छ "

ख. परमेश्वरले अनन्तसम् राज्य गनु्षहुन्छ!

"परमप्रिु सिासव्षिाकदै  लानग रािा हुनुहुन्छ "

२. परमशे्वर ननयन्त्रणमा हुनहुुन्छ ! (पि १७)

क. परमेश्वर िसलाई थाहा छ ।

"हे परमप्रिु तपाईंले पीदडतहरूको इच्दा सुन्नुहुन्छ । "

ख. परमेश्वर िसले बशलयो पानु्षहुन्छ । 

"तपाईंले ततनीहरूका हृियलाई बशलयो पानु्षहुन्छ । "

ग. परमेश्वर िसले वास्ा  गनु्षहुन्छ । 

"ततनीहरूका पुकारा तपाईं सुन्नुहुन्छ । "
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३. परमशे्वर न्ायी हुनहुुन्छ र उहाँले आफनो उधिारात्मक उद्शे्य परूा गनुनुहुन्छ! (पि १८)

क. ििन १० मा, परमेश्वर िन्नुहुन्छ, "म यहीँ छु, म वास्ा गछु्ष, म न्यायी छु । 

"...तपाईं अनाथ र धथचोतमचोमा परेकाहरूको रषिा गनु्षहुन्छ । "

ख. तपाईं कसरी नननश्चत हुन सक्नुहुन्छ? केवल रूिशलाई हेनु्षहोस्!

वाह!  यी सबदै हँुिा परमेश्वर अनुपस्थित हुनुहुन्न!!!

सारांश

िीवनमा र्रैे आवािहरू सुननन्छन ्– तर तपाईं कुन चाहहआँवाि सुन्नहुुन्छ?
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मनन् िनने प्र्नहरू 

प्श्न नं. १. रेभरेण्ड एडमण्ड चानको वचनद्ारा तपाईंको िीवन वा सेवकाईको कुन चाहह ँक्ेत्रमा 

परमेश्वर बोल्नुभएको छ?

प्श्न नं. २. तपाईं परमेश्वरलाई कसरी प्मतउतिर िनाउनुहुनेछ?



शेषन ७

परमे्वरकरो 
अनुग्रह र उहाँकरो 
महहममा सजउनु
२ थ्स्रोगनकी १:११-१२ 

रेभ ्ान के क्रोङ्गद्ारा
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शेषन ७ 
पररचय

१. राज्य केन्द्रित िीवनका पाँच स्म्भहरू िएर अनुग्रह र मदहमाद्ारा िएर यात्ा गनु्ष...

२. परमेश्वरको अनुग्रहमा (आइिी िी)र परमेश्वरका मदहमाका लानग (एफ िी िी) जिउन के चादहन्छ? 

परमशे्वरका िईु अनवश्वसनीय प्मतबधिताहरू: 

क.                                                 ले  तपाईंको अन्न्तम बोलाव् र ननयमतलाई 

       सुरलक्त गछनु । (पि ११क)

        "...नक हाम्ा परमेश्वरले ततमीहरूलाई आफनो बोलावटको योग्य बनाऊन्..." 

ख.                                                 ले  तपाईंको वतनुमान िीवन  र सेवकाईलाई पणूनु  

       गछनु । (पि ११ख)

        "...हरेक असल उद्शे्य र नवश्वासको कामलाई उहाँको शततिद्ारा पूण्ष गररिेऊन्..."

सारांश

एक उच्च र बदु्धिमान ्मनशायः #आई िी िी/एफ िी िी 
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मनन् िनु्णहरोस् 

यसैले, अब यो सम्ेलन सकेर तपाईं अकको कुरामा लाग्न तयार हुनै लाग्ा – म तपाईंलाई अनुरोर् 

गछुनु, तपाईंको नो् पल्ाएर धयानपूवनुक नवचार गनुनुहोस् र ससकेका कुराहरू मध्े सबैभन्ा मुख्य 

लागेका तीन कुराहरूलाई ह्पनुहोस्, िसलाई तपाईं यो समे्लनपसछ पनन लागू गरररहनुहुनेछ । 
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