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यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद: “...जब हामी कमजोर हुन्छ तब

पिवऽ आत्माले हामीलाई सहायता गनुह
र् न्ु छ। हामीले केको लािग ूाथर्ना

गनुप
र् छर् भ े पिन थाहा छै न। तर पिवऽ आत्मा आफैले हाॆो िनिम्त ूाथर्ना

र् न्ु छ िक
गनुह
र् न्ु छ। उहाँले यःतो पीडा अथार्त ् आतर्नाद तिरकाले ूाथर्ना गनुह
त्यसलाई व्याख्या गन शब्दह
सोिचरहे को छ सो हामीह को
पिवऽ आत्माले

पिन छै न। पिवऽ आत्माको िदमागमा के

दयिभऽ हे नह
र्ु न
ु े परमेँवरलाई थाहा छ। अिन

मािनसह को िनिम्त यःतो ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ िक उहाँले

परमेँवरकै चाहना अनुसारको ूाथर्ना ग न्।" रोमी ८:२६
सही

पमा

आित्मक

वा

आध्याित्मक

पान्तिरत।

जीवनशैली

अपनाउँनेले

ूाथर्नालाई पिन सँगसँगै लगिररहे को हुन्छ। जोडदार ूाथर्नािबना वाःतिवक

आित्मक जीवन हुँदैन। हामीह लाई पापबाट फिकर्न चािहने पँचाताप वा

पछु तावको आवँयकता अत्यन्त मह वपूणर् छ। नयाँ ूाथर्नाको जीवन नै

हामीह को अत्यन्त महान् र अत्यावँयक हो भ ुमा कसै को दुईमत नहोला।
हामीले पाएको सुसमाचार त यो हो िक हामीह को ूाथर्नामा पिवऽ आत्माले
साथ िदनुहन्ु छ। ूाथर्नाले हामीह लाई परमेँवरको निजक डोर्याउँछ। यसले

उहाँकै समीपमा ल्याउँदछ। त्यो िकनभने िवँवासको ूाथर्नाले परमेँवरका
मूल्यवान ूित ाह मािथ भरोसा राख्न सहायता गदर्छ। परमेँवरको वचनमा
ूित ा गिरएका आिशषह लाई दावी गर्य

भने हामीह को जीवन पिन

पिरवतर्न हुन्छ।
आफ्नो भिरपूर खजानाबाट हामीह लाई चािहने सबै आवँयकताह

ु न्ु छ (िफिलप्पी
भन्दा बेसी परमेँवरले हामीह लाई िदन उहाँ सक्षम् हुनह

४:१९)। सबै सही वा सत्य ूाथर्ना र आित्मक जीवनको केन्ििवन्दु जिहले

ु न्ु छ। यथाथर्मा भ े हो भने दुवै हामीह को ूाथर्ना र
पिन परमेँवर नै हुनह

आित्मक जीवन जग उहाँको िलिखत वचन बाइबलमा आधािरत हुन्छन्।
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हामीह को

जोश,

भावना

र

अिःथर

अनुभवह को

आधारमा

हामीह को आित्मक जीवन किहल्यै पिन बसाल्नुह ु । हामीले भरोसा राख्न

नसिकने गलत आित्मक िबयाकलापह मा हामीह को ूाथर्नाको आधार
बनाउनुह ु । ब , हामीह को आित्मक जीवनको पथूदशर्क बाइबल नै
हुनपु छर्। परमेँवरको इच्छा वा योजनालाई हामीले प

ाउनै पछर्। उहाँको

इच्छा वा चाहना के हो भनेर हामीह लाई उहाँको वचनमा दे खाइएको छ।

ूाथर्ना ारा परमेँवरलाई खोज्नुपन हामीह को चाहनालाई पिन पिवऽ आत्माले

नै जगाउनुहन्ु छ। हामीह को ूाथर्ना ारा एक आपसमा उचाल्न पिन पिवऽ
र् न्ु छ।
आत्माले नै अगुवाई गनुह
१. परमेँवरलाई ूस
धेरै ूाथर्नाह

पान ूाथर्ना (यूह ा १५:७)
आित्मक पोशाक जःता दे खाउने पिहरणह

पाइन्छन्। अथार्त ् ितनीह

हुन गएको

पिवऽ र धािमर्क जःतो दे िखन्छन्। तर यथाथर्मा

ितनीह को ूाथर्नामा असली आित्मयता हुँदैन। ब , कितपय समयमा जब

हामी ूाथर्ना गछ त्यसमा हामीह को ःवाथर् लुिकएको हुन्छ। उदाहरणमा,
किहलेकाही ँ हामीह ले अ को जीवन बचोस् वा रोगबाट िनको होस् भनेर

ूाथर्ना गछ

िकनिक हामी एकलै

बःन चाहन्दै न । हामीह ले

खेिलने

मह वपूणर् भूिमकाको िनिम्त परमेँवरको काम सफल होस् भनेर ूाथर्ना गछ ।
कुनै व्यिक्तले आफ्नो

दयलाई परमेँवरलाई दे ओस् भनेर हामी ूाथर्ना गछ

तािक हामीह को जीवन सिजलो होस्। ूायजसो हामीह को ूाथर्ना हामीले के
चािहएकोमा केिन्ित भएको पाउँछ तर परमेँवरले के चाहनुहन्ु छ त्यसमा हामी
ख्याल राख्दै न । तर परमेँवरलाई ूस

पान ूाथर्नाको उ ेंय फरक छ।

येशूले यूह ा १५:७मा आफू चेलाह को बीचमा भएको एक अत्यन्त

िनणार्यक कारण यसरी ूःतुत गनुभ
र् एको छ: ितमीह

कुरा ितमीह मा रहे भने,

ममा र ौ भने, र मेरा

ितमीह लाई जे इच्छा लाग्छ माग,

र त्यो

ितमीह का िनिम्त गिरनेछ।" जब हामी ूाथर्ना गछ तब हामी उहाँमा रहन र

उहाँको वचन हामीमा रहने ितॄ चाहना हुन ु मह वपूणर् छ भनेर उपरोक्त

वाक्यले िकन बताउँछ? यिद हामी येशूमा रहे न भने हामीह को ूाथर्नाको

लआय िकन फरक हुनसक्छ?

ूथमत: हामीले येशूलाई खोज्नुपछर् र उहाँलाई भे ाउनुपछर् (वा

उहाँलाई हामीह

भे ाउन िदनुपछर्)।अिन उहाँसँग समय िबताउन रमाइलो
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मा ुपछर्। परमेँवरलाई पाउनु र उहाँसँग समय िबताउन सक्नु नै हामीलाई
चािहने तर उहाँले िदने सबै बरदानह भन्दा उ म बरदान हो। यिद
हामीह को

जीवनमा

परमेँवरले

ूाथिमकता

पाउनुहन्ु छ

भने

उहाँले

जे

चाहनुहन्ु छ त्यो गन हामी चाहना गनछ । उहाँका सोचह ले हामीह का

चाहनाह लाई िनधार्रण गनछ। त्यसले गदार् हामीह को ूाथर्नाको केन्ििवन्दु

परमेँवर हुनै पछर्। अिन उहाँको चाहना अनुसारको ूाथर्ना गनर् हामी अमसर
हुनेछ । यो ढाँचामा हामी िहँड्न सक्य

भने हामीह को ूाथर्ना असल र

आदशर्को ूाथर्ना हुन जानसक्छ।

परमेँवर हामीह ूित गिहरो चासो राख्नुहन्ु छ। हामीह को जीवनको

सबै पक्षह मा उहाँ समाबेश भएको उहाँ चाहनुहन्ु छ। सबै थोक हामीले

उहाँलाई बाँडेको उहाँ चाहनुहन्ु छ। हामीह का िचन्ताह , हामीह का भयह ,

हामीह का

चाहनाह ,

हामीह का

हामीह का

आनन्दह

र

आशाह ,

हामीह का

हामीह का

असफलताह को

सफलताह ,

बारे मा

उहाँलाई

हामीह ले भन भनेर उहाँ चाहनुहन्ु छ। ती िवषयबःतुह को बारे मा उहाँसँग

ु न्ु छ। हामीह को
हामी छलफल गनर् सक्छ । परमेँवर असल िमऽ हुनह
ँ ाबाट हे न र् उहाँले सहयोग गनुह
र् न्ु छ।
बारे मा सबै थोक हामीह ले उहाँका आख

ूाथर्नाले परमेँवरलाई पिरवतर्न गदन। तर ूाथर्नाले हामीह लाई

पिरवतर्न गदर्छ। ूाथर्नाले हामीह लाई परमेँवरको समीपमा ल्याउँदछ जसले
हामीह का जीवनलाई पिरवतर्न गिरन्छ।
“ूाथर्नाले

हामीह को

दयलाई

ु न्ु छ। हामीह
हामीह को िमऽ हुनह

परमेँवरितर

खुल्ला

राख्दछ।

को ह भनेर हामीह ले परमेँवरलाई

भ ु आवँयक छै न। ूाथर्नाको उ ेंय त्यो होइन। तर हामीह को

िसहाँसनमा

परमेँवरलाई

िबराजमान

गराउन

ूाथर्नाले

सहयोग

हामीह को ूाथर्नाले परमेँवरलाई हामी भएको ठाउँमा झादन। ब
हामीह लाई उहाँितर उचाल्दछ।"-एलेन जी

९३बाट

पान्तिरत।

एलेन जी

उहाँ
दयको

गदर्छ।
ूाथर्नाले

ाइट, ःटे प्स टु बाइःट, पृ.

ाइटको यो अत्यन्त ूभावकारी अिभव्यिक्त हो। ूाथर्नाले

हामीलाई के गछर् र हामीह को िनिम्त के गछर् भ े सत्य कुरालाई त्यस

भनाईबाट ःप

पादर्छ। परमेँवरको धनी खजानाको बाकस खोल्न ूाथर्नाले

सहयोग गदर्छ। उहाँले उहाँको अनुमह अथार्त ् पापको क्षमा र दया, उहाँको

शिक्त र आफूलाई नै हामीह को जीवनमा खन्याउन चाहनुहन्ु छ। कुनै न कुनै
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समयमा ूाथर्नाले परमेँवरितर निजक ल्याएको हामीह मध्ये कसले अनुभव
गरे को छै न र?
तपाईँको आफ्नै ूाथर्नाको जीवनको बारे मा सोच्नुहोस्। तपाईँले के
तपाईँ किहले ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ? ती ूँनका

को िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ?

जवाफह ले तपाईँको आित्मक िःथितलाई कसरी जनाउँछ? तपाईँको जीवनमा
कःतो पिरवतर्न भएको आवँयकता महसुस गनुभ
र् एको छ?

ँ
२. हामीह को आवँयकता परमेँवरसग
ूाथर्ना ारा माग्नुपछर् भ े कुरा
समावेस भएको छ भनेर बाइबलले बताउँछ (म ी ७७:)

हामीलाई थाहा छ िक परमेँवरलाई ूत्येक कुराको

ान छ। तै

पिन हामीले पाउनुभन्दा अिघ परमेँवरसँग हामीले चाहे को कुरा उहाँसँग

माग्नुपछर् भनेर म ी ७:७-११मा येशूले िकन भ ु भयो? परमेँवरलाई थाहा

भएपिन उहाँसँग हामीले माग्नु िकन ज रत छ? हे नह
र्ु ोस्: "7
ितमीह लाई िदइनेछ,

खोज त ितमीह ले

भे ाउनेछौ,

"माग त

ढकढक्याओ त

8 िकनिक जसले माग्छ, त्यसले पाउँछ,

ितमीह का िनिम्त उघािरनेछ।

जसले खोज्छ, त्यसले भे ाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ, त्यसको िनिम्त ढोका

उघािरनेछ।

9 ितमीह मध्ये कुन मािनस होला, जसको छोराले रोटी

माग्दा त्यसलाई ढु ा दे ला?
11 यसकारण ितमीह

10 िक माछा माग्दा त्यसलाई साँप दे ला?

दुंट भएर आफ्ना छोराछोरीह लाई असल चीज िदन

ु न
जान्दछौ भने, ःवगर्मा हुनह
ु े ितमीह का िपताले उहाँिसत माग्नेह लाई कित
बढ़ी गरे र असल चीज िदनुहन
े ।
ु छ

व्यवहार ग न् भन्ने ितमीह
व्यवहार गर,

ँ त्यःतै
चाहन्छौ, ितमीह ले पिन ितनीह सग

िकनभने यही नै व्यवःथा र अगमवक्ताका िशक्षाको सारांश

हो।"
जब

ँ जःतो
12 मािनसह ले ितमीह सग

हामी

परमेँवरसँग

माग्दछ

तब

हामीह लाई

उहाँको

आवँयकता भएको महसुस गदर्छ र साथै उहाँको सहयोगको चाहना हामीलाई

छ भनेर दे खाउँछौ। परमेँवरमािथ हामीह को भरोसा छ भनेर पिन हामी

दे खाउँछ । अिन ूाथर्ना ारा हामी परमेँवरको निजक आउँछ । यो पिन

सम्झनु अित ज री छ िक जब उहाँसँग हामी सहयोग माग्छ तब हामीह को
िनिम्त उहाँले काम गनर् उहाँलाई हामी अनुमित िदएका हुन्छ । उहाँसँग
मागेको

परमेँवर

चाहनुहन्ु छ।

हामीह का
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आवँयकताह

ूाथर्ना ारा

उहाँकहाँ पुर्याउन् भनेर परमेँवर चाहनुहन्ु छ। हामीह को आवँयकता के हो

सो उहाँसँग माग्नै पछर्। नऽ भने उहाँले हामीलाई कबुल गनुभ
र् एको बरदान

उहाँले

हामीलाई

िदनुह ु ।

येशूले

यस

बारे मा

भ ुभएको

कुरा

लूका

११:९,१०मा यसरी लेिखएको छ: 'माग त ितमीह लाई िदइनेछ। खोज त,

ितमीह ले भे ाउनेछौ। घचघच्याउ त ितमीह को िनिम्त ढोका उघािरनेछ।
माग्ने ूत्येक व्यिक्तले पाउनेछ। जसले खोज्छ उसले भे ाउनेछ। ढकढक
गनको िनिम्त ढोका उघािरनेछ।' ( पान्तिरत)।

दे हायका पदह मा परमेँवरको िनिम्त कुनै ूाथर्नाको अनुरोध ठू लो

हुँदैन भनेर उल्लेख गिरएको छ। परमेँवरसँग जे छ सो उदारतासाथ िदन
ु न्ु छ र िदन मनपराउनुहन्ु छ भ े कुरा थाहा पाउनु िकन
उहाँ उच्छु क हुनह

असल छ? हामीह ले ूाथर्नाको जवाफ उहाँले िदन सक्नुभन्दा अिघ हामीबाट
परमेँवरले

के

अपेक्षा

गनुभ
र् एको

छ?

हे नह
र्ु ोस्:

मकूर्स

११:२४

"म

ु ै माग्छौ सो पाएका छ भन्ने
ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले ूाथर्नामा जेसक

िवँवास राख,

र त्यो ितमीह को हुनेछ।", १ यूह ा ५:१४,१५ "14

परमेँवरमा हाॆो पूणर् भरोसा छ िक उहाँको इच्छाबमोिजम जे मागे तापिन
ु ै मागे तापिन
उहाँले हाॆो कुरा सुन्नुहन्ु छ। 15 हामीले ूाथर्नामा जेसक

परमेँवरले सुन्नुहन्ु छ भनी हामी जान्दछ भने, यो पिन जान्दछ िक उहाँलाई

हामीले जे मागेका छ त्यो हामीलाई ूाप्त भएको छ।" र भजन ६६:१८-

२० "18 यिद मैले मेरो

दयमा अधमर्लाई आौय िदएको भए, परमेँवरले

सुन्नुहन
ु ेिथएन। 19 तर साँच्ची नै परमेँवरले सुन्नुभएको छ, उहाँले मेरो

ूाथर्नाका शब्दह मािथ ध्यान िदनुभएको छ। 20 परमेँवरलाई मिहमा होस्,
जसले मेरो ूाथर्ना अःवीकार गनुभ
र् एको छै न,
हटाउनुभएको छ।"
साँिच्चक्कै भन

न त मबाट उहाँको ूेम

भने परमेँवरसँग हामीले जे मागे पिन हुन्छ।

हामीह को कुनै पिन अनुरोध उहाँको िनिम्त सानो र मूल्यिहन छै न। कुनै पिन

अनुरोध यःतो ठू लो छै न िक उहाँले सम्हाल्न सक्नुह ु । उहाँ सवर्शिक्तमान
ु न्ु छ। त्यसकारण बाइबलमा भएको ूत्येक ूित ालाई हामीले िवँवास ारा
हुनह

दावी गनर्सक्छ । अिन िवँवासै ारा उहाँको योजना अनुसार उहाँले ूित ा
गनुभ
र् एको बरदान उहाँको हातबाट पाएका छ

भ

सक्छ

१:२०)। हामीले मागेको कुरा पाउन पिहला केही शतर्ह

(२ कोरन्थी

छन् जुन हामीले

पूरा गनुप
र् छर्। हामीह को सम्पूणर् जीवन उहाँलाई िदन राजी हुनपु छर्। उहाँको
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पूणर् िनयन्ऽणमा हामीले उहाँलाई सुम्पनुपछर्। हामीह को ूाथर्नापिन ःवाथीर् र
हामीह को पापी

दयलाई पोःने खालको हुँदैन। यिद यो शतर् पूरा गरे न भने

हामीह को ूाथर्नाको जवाफ उहाँले

िदन कर हुँदैन।

हामीह को ूाथर्नालाई सफल बनाउन अक मह वपूणर् शतर्लाई मा ु

आवँयकता छ। हामीह को जीवनमा परमेँवरको योजना के छ सो अनुसार
चल्न

हामी

राजी

हुनपु छर्।

उहाँका

"परमेँवरका सबै बरदान वा उपहारह
छ। तर एउटा शतर् मा
अिनमाऽ उहाँको बरदानह

वचनह लाई

िशरोपर

गनुप
र् छर्।

हामीह लाई िदन ूित ा गिरएको

राजी हुनपु छर्। उहाँको वचनलाई मा ुपदर्छ।

हामीले पाउन सक्छ ।"-एलेन जी

अब्जेक्ट लेसनस्, पृ. १४५बाट

ाइट, बाइःट

पान्तिरत।

ु न्ु छ भनेर पिन हामीलाई थाहा छ। तै पिन
परमेँवर उदार हुनह

र् छर्। "जीवनको रस नभएको र सुःत
उहाँकहाँ सुरो भएर आउन साहस गनुप
खालका केही नमाग्ने ूाथर्नाले उहाँको मिहमा गदन। उहाँलाई िवँवास गन
जो कोही पिन उहाँको अनुमहको िसं हासनमा िनिडर भएर आएको उहाँ
चाहनुहन्ु छ। परमेँवरले ितनीह को ूाथर्ना सु

चाहनुहन्ु छ भनेर िवँवास गद

ितनीह को चाहनालाई उहाँसँग माग्न उहाँ चाहनुहन्ु छ।"-एलेन जी
साइनस अफ टाइम्स, अगःट ७, १९०१बाट
३

ाइट,

पान्तिर।

जब हामी ूाथर्ना गछ तब परमेँवरका ूित ाह मा िवँवास तथा भरोसा

राख्दै ूाथर्ना गनुप
र् छर् भनेर बाइबलले िसकाउँदछ (मकूर्स ११:२४)

हामीलाई के चािहन्छ सो को परमेँवरसँग अनुरोध गद हामीले ूाथर्ना

ँ ामा हे र्य । अब मकूर्स ११:२४ पढ्नुहोस्।
गनुप
र् छर् भनेर हामीले अिघल्लो बुद
जब हामीले ूाथर्ना गछ

अ

के पिन गनुप
र् छर् भनेर येशूले हामीलाई

अर्हाउनुभएको छ? हे नह
र्ु ोस्: "यसकारण म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले

ु ै माग्छौ सो पाएका छ भन्ने िवँवास राख, र त्यो ितमीह को
ूाथर्नामा जेसक

हुनेछ।"
माग्छ

केवल परमेँवरसँग मागेरमाऽ पुग्दै न रे ! यिद परमेँवरसँग हामी केही

वा त्यसको लािग ूाथर्ना गछ

भने त्यसमा एक मह वपूणर् तत्व

समावेस हुनपु छर्: त्यो हो परमेँवरमािथ िवँवास तथा भरोसा। िवँवास वा
परमेँवरमािथ आःथा र भरोसा िबना परमेँवरलाई ूश

पानर् सिकन्दै न भनेर

पावलले िहॄू ११:६मा िजिकर गदर्छन्। बाइबलमा ितन हजारभन्दा बेसी
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ु ु । ती ूित ाह लाई हामीह ले
छन् भ े कुरालाई हामीले िबसर्नह

ूित ाह

यसरी दावी गनुप
र् छर् वा आफ्नैलािग हो भनेर पबन सक्नुपछर्: परमेँवरको सामु

ँ ा टे क्नुपछर्। बाइबलमा भएका ती कुनै ूित ाह लाई हामीले पढ्नुपछर्।
घुड
हामीह का

दयह

यःतो शु

र सरल हुनपु छर् िक ती साना बालकह को

जःतो हुनपु छर्। हामीलाई िदनुभएका ूित ाह लाई पूरा गनर् परमेँवरसँग

माग्नुपछर्। उहाँको समयमा हाॆो िनिम्त जे भलो वा उिचत छ सो पूरा
र् छर्।
गिरिदनुहन
ु ेछ भनेर उहाँमािथ हामी भरोसा राख्दै िवँवास गनुप
िवँवास वा परमेँवरमा भरोसा नराख्ने मािनसह

कःतो हुन्छ भनेर

याकूब १:५-८ले कसरी बताउँछ? परमेँवरले हामीलाई ूित ा गनुभ
र् एका

बरदान वा उपहारह लाई पाउन उहाँमािथ िवँवासको िकन आँयकता छ?

हे नह
र्ु ोस्: "5 तर यिद ितमीह मध्ये कसै लाई बुि को अभाव छ भने उदारँ नझकीर् िदनुहन
िच सग
ु े परमेँवरलाई त्यसले मागोस्, र त्यसलाई त्यो
िदइनेछ। 6 तर त्यसले कि

पिन श ा नगरी िवँवाससाथ मागोस्। श ा

गनचािहँ बतासले उचाल्दै पछादगन समुिका छालसमान हुनछ
े । 7 त्यःतो

मािनसले यो नसम्झोस्, िक उसले ूभ ुबाट केही पाउनेछ। 8 िकनिक दोहोरो
मन भएको मािनस उसका सबै चालचलनमा अिःथर हुन्छ।"
परमेँवरको

अिःतत्वलाई

ःवीकाद

हामी

उहाँकहाँ

आउनुपछर्।

उहाँलाई खोज्नेह लाई उहाँले इनाम िदनुहन
ु ेछ भनेर उहाँकहाँ आउनै पछर्।

कःतो खालको ूाथर्ना ूभावशाली हुन्छ? ूाथर्नालाई ूभावकारी बनाउनु छ
भने त्यससँग िवँवासपिन समावेस हुनपु छर्। ूथमत: परमेँवरले हामीह को

ूाथर्ना

सु ुहन
ु ेछ

र

जवाफ

िदनु हुन्छ

भनेर

िवँवास

गनुप
र् छर्।दोॐोमा

परमेँवरले आफ्नो ईँविरय योजना अनुसार हामीह को ूाथर्नाको जवाफ
िदनुहन
ु ेछ भनेर हामीले िवँवास गन पछर्।

िवँवाससँग भरोसा गाँिसएको छ भनेर बाइबलले ठोकुवा गदर्छ।

हामीह को दै िनक मानव जीवनको सम्बन्धमा यिद कसै लाई हामीले िवँवास

गर्य भनेमाऽ उसमािथ भरोसा राख्न सक्छ भनेर हामी िनँकषर् िनकाल्छ ।
यिद परमेँवरले आफ्ना ूित ाह लाई वाःता गनुह
र् ु

भनेर शङ्का गछ भने

उहाँका ूित ाह लाई दावी गद हामी अगािड सनर् सक्दै न । अिन उहाँबाट
हामीले केिह पिन पाउन अपेक्षा गनर् सक्दै न । उहाँको वचन वा बाइबललाई
आत्मसाथ

गनुर् नै

उहाँमािथ

िवँवास

गनुर् हो।

त्यसको

अथर्

उहाँका

ूित ाह मािथ हामी भरपछ भनेर हामीले दे खाउने हो। हामीह को मनले
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शङ्का गनर् अर्हाएतापिन उहाँमािथ भरोसा रािखराख्नुपछर्। िकनभने "िवँवास

भनेको आशा गिरएका थोकह मा िनिँचत हुन ु हो। हामीले नदे खेतापिन
िवँवासमा अिडग भएर बःने क्षमता हुनपु छर्" (िहॄू ११:११

पान्तिरत)।

परमेँवरलाई झुटो बोल्नु असम्भव छ भनेर िवँवासलाई थाहा छ (िहॄू

ु न्ु छ (िहॄू १३:८)। कुनै
६:१८)। िहजो, आज, सधभिर परमेँवर समान हुनह

कुरा पिन असम्भव छै न भनेर िवँवासलाई थाहा छ (लूका १:३७)।
त्यसकारण

िवँवासले

सध

परमेँवरको

खजाना

घरको

ढोका

खोिलराख्छ। परमेँवरको वचन पढ्न र बुझ्न उहाँले पिवऽ आत्मालाई
मािनसह को
ूाथर्नाले

दयमा

सवर्शिक्तमान

पिरचालन

गनुह
र् न्ु छ।

परमेँवरका

िवँवाससाथ

पाखुराह लाई

हामीले

चलाइ

गरे को

िदन्छ।

कुन

सहयोगले तपाईँलाई िवँवासमा बिलयो बनाउँछ? तपाईँको आवँयकतामा

येशूले सहयोग गनुर् चाहनुहन्ु छ र सक्नुहन्ु छ भ े िवँवासलाई तपाईँले कसरी

पिबराख्ने?

४. परमेँवरका ूित ाह लाई हामीले दावी गनपछर् भनेर बाइबलले हामीलाई
िसकाउँदछ (१ यूह ा ५:१४,१५)

परमेँवरले हामीलाई िदन्छु भ ुभएको ूित ालाई

ूाथर्ना गनुप
र् छर्।

यिद त्यसो गरे न भने

िवँवास गछ त्यसको कुनै अथर् हुँदैन।

दावी गद हामीले

हामी के िवँवास गछ र कित

ु ाई गनुह
परमेँवरले हामीह को ूाथर्नाको सुनव
र् न्ु छ भनेर १ यूह ा

५:१४,१५ले ठोकुवा गरे र उल्लेख गरे कोछ। उहाँसँग हामीले जे माग्य सो
हामीले पाएकाछ

भनेर पिन हामी िनिँचत हुनसक्छ । ती ूित ाह मािथ

र्ु ोस्:
हामीले भरोसा राखन सक्नुको कारण के हो भनेर यूह ाले भन्दछन्? हे नह
"14 परमेँवरमा हाॆो पूणर् भरोसा छ िक उहाँको इच्छाबमोिजम जे मागे

ु ै मागे तापिन
तापिन उहाँले हाॆो कुरा सुन्नुहन्ु छ। 15 हामीले ूाथर्नामा जेसक

परमेँवरले सुन्नुहन्ु छ भनी हामी जान्दछ भने, यो पिन जान्दछ िक उहाँलाई

हामीले जे मागेका छ त्यो हामीलाई ूाप्त भएको छ।"

उहाँले हाॆो िहतको िनिम्त के चाहनुहन्ु छ त्यो अनुसार हामीह को

आवँयकताको

िनिम्त

ँ
उहाँसग

हामीले

ूाथर्ना

गनुप
र् छर्।

र

उहाँका

ूित ाह मािथ हामीले िवँवास गनपछर्। अिन उहाँले हामीह लाई के ूित ा

िदनुभएको छ सो ूित ाको दावी हामीले गनुप
र् छर्। परमेँवरलाई धन्यवाद िदएर
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हामीले उहाँको ूित ालाई दावी गनर् सक्छ । यो गदार् ूित ाह
दयको भाग हुनसक्छ। ती ूित ाह

हामीह का

हामीह मा रहन्छन्। एलेन जी

ाइट

र् एको अनुसार हामीले पाय
माग्न सकछ । अिन उहाँले ूित ा गनुभ

भनेर

भ ह
ु न्ु छ "परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् एको कुनै पिन बरदान वा उपहारलाई हामीले

िवँवास गनुप
र् छर्। साथै हामीले उहाँबाट पाइने थोक पाय

धन्यवाद िदनुपछर्।"-एजुकेशन, पृ. २५९बाट

भनेर उहाँलाई

पान्तिरत।

परमेँवरको वचन िबउ जःतो हो भनेर येशूले लूका ८:१-११मा

उल्लेख गनुभ
र् एको छ। एउटा पूरै ःयाउको

खको िबउ एउटा ःयाउमा हुन्छ।

त्यसरी नै परमेँवरको ूित ामा उहाँको बरदान वा उपहार हुन्छ। हामीले
ूित ाको दावी गनुप
र् छर्। र त्यसको िनिम्त हामीले धन्यवाद िदनुपछर्। अिन

हामीमा उहाँको ूित ाको बरदान हामीमा हुन्छ। िकनभने त्यो हाॆो भइसकेको

हुन्छ। तर हामीलाई ूित ा गिरएको बरदान िवँवास ारा माऽै हामी पाउँछ ।
परमेँवरले

गनुभ
र् एको

ूित ा

हामीले

नदे ख ला

र

छु न

नसक ला।

तर

परमेँवरले हामीलाई िदनुहन
े ।
ु छ

येशूले ूाथर्ना गदार् त्यो तिरका अपनाउनुभएको िथयो भनेर यूह ा

११मा दे खाउँछ। यूह ा ११मा लाजरस मरे कोबाट िबउँितएको कथा उल्लेख
गिरएको छ। त्यस पिरिःथितमा परमेँवरले

ाक्कै के गनुर् चाहनुभएको िथयो

सो येशूलाई थाहा िथयो। लाजरस मरे कोबाट िबउँितएको परमेँवर चाहनुभएको

िथयो। यूह ा ११:११ले हामीलाई भन्दछ िक परमेँवरले चाहनुभएको काम
येशूले गनर् चाहनुभएको िथयो। परमेँवरको योजनामुतािवक काम गनर् येशू

ु एको िथयो। लाजरसलाई जीवन फेिर िदनुभएकोमा परमेँवरलाई येशूले
रािजहुनभ

धन्यवाद िदनुभएको िथयो भनेर यूह ा ११:३९-४१मा हामी पढ्छ । तर
त्यसबेलासम्म लाजरस िचहानमै िथयो। जब उहाँले परमेँवरलाई धन्यवाद
िदनुभयो तब येशूले उहाँको ूाथर्नाको जवाफ पाउनुभएको िथयो। हामी

परमेँवरका सन्तान ह भनेर हामीले सम्झनुपछर्। हामी पिन परमेँवरको ूित ा

अनुसार िजउनुपछर्।

"परमेँवरले भ ु हुन्छ, 'दु:ख भएको िदनमा मलाई बोलाउनु। म
ितमीलाई उ ार गनछु ।' भजन ५०:१५

कुरालाई

उहाँकहाँ

ल्याउन

उहाँले

पान्तिरत। हामीलाई अलमल परे को
आ ान

गनुह
र् न्ु छ।

हामीह को

आवँयकतालाई उहाँलाई हामीले भ प
ु छर्। हामीलाई परमेँवरको सहायता
चािहन्छ भनेर हामीले उहाँलाई भ प
ु छर्। जिहले पिन ूाथर्ना गनर् हामी तयार
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हुनपु छर् भनेर उहाँले हामीलाई भ भ
ु एको छ। जब समःया आउँछ तब हामीलाई
के को आवँयकता छ सो उहाँलाई भ प
ु छर्। हामीह लाई अत्यावँयक भएको

ँ ूाथर्ना गदार् परमेँवरमािथ हाॆो भरोसा बिलयो छ भनेर हामी
बेलामा उहाँसग
दे खाउँछ । हामीह को आवँयकताूित सं वद
े नशील भय

भने त्यसले िभिऽ

दयदे िख ूाथर्ना गनर् तान्दछ। हामीह ले माग्दा हामीह का परमेँवर िपताको
दय चल्न थाल्छ।"-एलेन जी

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. १७२बाट

पान्तिरत। सबै कुरा परमेँवरकहाँ ूाथर्ना ारा ल्याउन िकन ज री छ?

५. पिवऽ आत्माको िनिम्त ूाथर्ना (एिफसी ३:१६)

हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्मा पाउनुपछर् भनेर दे हायका पदह ले

के भन्दछन्? हेनह
र्ु ोस्: एिफसी ३:१६ "म ूाथर्ना गछु र्, िक उहाँका मिहमाको

सम्पि अनुसारको शिक्तले उहाँका आत्मा ारा िभऽी मनुंयत्वमा ितमीह लाई
शिक्तशाली

पा न्।"

र ूेिरत २:३८ "38 पऽुसले

ितनीह लाई

भने,

“पँचा ाप गर, र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम्त येशू भींटको नाउँमा ितमीह
ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ, र ितमीह ले पिवऽ आत्माको वरदान पाउनेछौ।"

हामी अत्यन्त खतराको समयमा िजइरहेकाछ । र ती खतराह बाट

पार गनर् हामीले धेरै कुराह को िनिम्त ूाथर्ना गनर् सक्छ । तर वतर्मान समयमा
हामीलाई अत्यन्त ठू लो कुरोको खाँचो छ। हामीह लाई पिवऽ आत्माको

बरदान चािहन्छ। त्यसैकारण येशूले हामीह लाई िदनसक्नुहन
ु े सबभन्दा महान्

र िनणार्यक वरदान पिवऽ आत्मा हुन गएको छ। त्यस बरदानमािथ अ

कुनै

थोक पिन थप्न सिकन्दै न। हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माले काम गनुह
र् न
े ा
ु म

ि िवधा छै न। हामीलाई चािहके सबै थोकह

र् न्ु छ। हामीमा
उहाँले आपूितर् गनुह

पिवऽ आत्मा हुन ु भनेको हामीमा आिशष हुन ु हो। हामीह को जीवनमा चािहने
सबै अ

आिशषह

उहाँले नै ल्याउनुहन्ु छ।

तर हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माको आिशष पाउन एउटा मुख्य
वाधा छ। त्यसले गदार् पिवऽ आत्मा र हामीह को बीचमा तगारो बन्दछ।
ूायसजसो पिवऽ आत्मा पाउन हामी तयार छै न ।
त्यसकारण पिवऽ आत्मा पाउन हामीले यो गनर् आवँयकता छ।

ूथमत: हामीह

हाॆा पापबाट हामी फिकर्न चाहना गनुप
र् छर् र पँचाताप

गनुप
र् छर्। त्यसको अथर् हामीले हामीह को जीवन पूणर् पमा येशूमा सुम्पनु
पदर्छ। नयाँ करारका चचर्ले िठक्क त्यःतो गरे को िथयो। अिहले पिन
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हामीह को जीवनमा पँचातापको गितमा पानर् पिवऽ आत्माले नै सहयोग
गनुह
र् न्ु छ।

ूथमत: हामीह ले पिवऽ आत्माको आ ानलाई मा

तयार हुनपु छर्।

उहाँले हामीह लाई हामीह ले मन पराएर पोषेका पापह बाट पँचाताप गनर्
आ ान गनुह
र् न्ु छ। जब हामी पापबाट तकर जान्छ तब हामीह को जीवनमा

पिवऽ आत्माले काम गनुभ
र् एको छ भनेर दे खाइएको हुन्छ। हामी कोमल र नॆ

हुनपु छर्।

हामीमा

परमेँवरूित

आःथा

र

िवँवास

हुनपु छर्।

हामीह का

पपाह लाई ःवीकार गनुप
र् छर्। अिन परमेँवरले हामीह का सबै पापह बाट
हामीलाई पखाल्नुहन्ु छ। अक अथर्मा भ े हो भने हामी कितपित भएका छ

भनेर बुझ्न आवँयक छ। हामीह को जीवनमा परमेँवरको र उहाँको
अनुमहको कित आवँयकता छ भ े आभास् पाउनुपछर्। उहाँिबना हामी
हािरएको र हराइरहेको जीवन िबताइरहेका हुन्छ । हामीह

हामीह का पापमा

मिररहेका छ । त्यसले गदार् अिहलेको जीवनको साथर्कतामाऽ होइन अनन्त
जीवन गुमाउने खतरामा पिन हामी पदर्छ ।
दोॐोमा,

दयदे िख सत्य तिरकाले ूाथर्ना गदार् हामीह को जीवनमा

र् न्ु छ तािक
परमेँवरले के गनुर् आवँयकता छ सो गनर् उहाँले सहयोग गनुह

उहाँले हामीह लाई पिवऽ आत्मा िदन सक्नुहोस। अिन हामीले गनुप
र् न काम यो

ँ
माऽ हुन आउँछ िक हामीह ले उहाँसग
पिवऽ आत्माको माग। अिन
परमेँवरले ूश

दयले उहाँको आत्मा हामीलाई िदनुहन
े ।
ु छ

ँ
्
"परमेँवर ःवगर्मा रहनुहन
उहाँसग
ु े हामीह का िपतामाता हुन।

माग्नेलाई पिवऽ आत्मा िदन उहाँ चाहना गनुह
र् न्ु छ। यस सं सारका बाबुआमाले

आफ्ना छोराछोरीह लाई असल उपहार िदने भन्दा उ म उपहार पिवऽ आत्मा
िदन उहाँ इच्छु क हुनहु न्ु छ।"-एलेन जी

२८४बाट

ाइट, यी ँयाल िरिसभ पावर, पृ.

पान्तिरत।

हामीले यो पिन सम्झनु ज री छ िक पिवऽ आत्माको बरदान िदनुको

कारण येशूलाई उचाल्नु हो। हामीह मा येशूको ःवभाव हुन पिवऽ आत्मा

िदइएको हो। यिद हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्मा भयो भने हामीह लमा

अ को सेवा गन भावना जाग्दछ। पिवऽ आत्माले येशू भी को शरीर वा
चचर्को उत्थान गनर् हामीलाई सहयोग गनुह
र् न्ु छ। त्यसकारण कुनै पिन आराधना

चाहे घरमा होस् वा चचर्मा होस् पिवऽ आत्मालाई येशूलाई भन्दा मािथ उचाल्ने
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काम गछर् भने त्यो गलत हो। येशूबाट िदइएको पिवऽ आत्माको शिक्त ारा
हामी परमेँवर िपताकहाँ आउँछ (एिफसी २:१८)।

येशूले हामीह लाई िदनसक्नुहन
ु े पिवऽ आत्माको बरदान हामीह को

िनिम्त अत्यन्त महान् तथा उच्च बरदान िकन भएको छ? तपाईँको जीवनमा
र् एको छ? यस बरदानिबना तपाईँको
पिवऽ आत्मा आउँदा कःतो अनुभव गनुभ

जीवन कःतो फरक ढँगले चल्थ्यो होला?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त: एलेन जी

लेसनसको पृ. १३९-१४९को "आिःक

पढे ूाथर्नाको िवषयलाई अझ बुझाउँछ।

ाइट ारा िलिखत, बाइःट अब्जेक्ट

टु िगभ" र गड हाज ूोिमज पुःतक

ूाथर्नािबना हामीह को जीवनमा आित्मक शिक्त पाउँदैन । सारा

ँ ूाथर्नाले हामीलाई जोड्दछ। ूाथर्नािबना हामीह को
आित्मक शिक्तको ॐोतसग

ँ िजिवत राख्न सक्दै न । ूाथर्नािबना हामीह को भाँडा िप
सम्बन्ध परमेँवरसग
जीवन खािल हुन्छ। तब ूाथर्ना िबना चल्दा हामी दे खावटी

पमा परमेँवरको

सेवा गरे को जःतै दे खाउँला तर यथाथर्मा हामी परमेँवरको शिक्तबाट तकर

गइरहेको दे खाउनेछ (२ ितमोथी ३:५)।
ूित ाह

परमेँवरले ूाथर्नालाई कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ भ े बारे मा अचम्मका

बाइबलमा िदएका छन्। तर हामीह ले ूाथर्ना गदार् त्यसको जवाफ

नपाउँदा त्यसको बारे मा हामीले के भ ?
ै कितपय समयमा परमेँवरले भ भ
ु एको

सबै कामह

गछ वा मानेर ूाथर्ना गछ तैपिन हामीले

मागेको कुरा अझै

पाइरहेका हुँदैन , त्यसको बारे मा के भ े त? "तपाईँह को ूाथर्नाको जवाफ
तुरन्तै पाउनुभएनभने िनराश नहुनहु ोस्। हामीह को ूाथर्ना ूायजसो ःवाथीर्

दयले भिरएको परमेँवरले दे ख्नुहन्ु छ। अक शब्दमा भ े हो भने हामीले के

चाहना गछ त्यसको िनिम्त हामी ूाथर्ना गछ । अिन हामीले अपेक्षा गरे को
अनुसार

परमेँवरले

हामीह को

ूाथर्नाको

जवाफ

िदनुह्ु ।

ब

उहाँले

हामीलाई जाँच्नुहन्ु छ। हामीलाई उहाँले त्यस पिरिःथितमा ल्याउनुहन्ु छ जसले

गदार् हामीह को पापदे िख हामीलाई लिज्जत बनाउँछ। अिन हामीलाई साँिच्चक्कै
के चािहन्छ सो हामीलाई केको आवँयकता छ सो ःप
सक्ने हुनछ
े । हामीह को पापी भोकलाई सं त ु

पमा हामी दे ख्न

पान खालका बःतुह

परमेँवरले हामीलाई िदनुह ु । हामीलाई हानी हुने वा उहाँको नाम बदनाम हुने
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खालका कुनै पिन वःतु उहाँले हामीलाई िदनुह ु । हामीह लाई घमण्ड

तुल्याउने कुनै पिन कुराह

उहाँले हामीलाई िदनुह ु । हामी यःतो

दयले

ँ भएका सबै थोक उहाँलाई सुिम्पएको
परमेँवरकहाँ आउनुपछर् िक हामीह सग

उहाँले थाहा पाओस्।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, इन हेभेन्ली प्लेसेज, पृ. ८९बाट

िचन्तनमनन:
अ.

तपाईँको जीवनको ूत्येक पक्षमा तपाईँको ूाथर्नाले कसरी ूभाव

पािररहेको छ? अथार्त ् तपाईँ ूाथर्ना गदार् त्यसको असर तपाईँले

कसरी पाउनुभएको छ? ूाथर्ना गनुभ
र् न्दा पिहले र पिछ तपाईँले के
िभ ता पाउनुभएको छ?

आ.

कसैले ूाथर्ना गरे वा केहीको िनिम्त ूाथर्ना गरे रे ! तर उसले

अपेक्षा गरे को वा आशा गरे को अनुसार ूाथर्नाको जवाफ पाएन रे !
हुनसक्छ आफ्नो िबरामी बालकको िनिम्त ूाथर्ना गदार् त्यसको जवाफ
पाएन रे ! त्यस व्यिक्तलाई तपाईँले के भनेर सान्त्वना िदनुहन्ु छ? त्यस

पिरिःथितमा पिन परमेँवरमािथ भरोसा राख्न हामीले कसरी िसक्ने?
इ.

ँ
ूाथर्नासग
तपाईँको

आफ्नै

अनुभव सोच्नुहोस्। तपाईँको

िनिम्त

ूाथर्नाको अथर् के हो? तपाईँले आफ्नै अनुभवबाट के िसक्नुभयो जसले

ँ
सं घषर् गिररहेका मािनसह लाई तपाईँले
गदार् ूाथर्नाको लआयसग

ई.

हौसला िदन सक्नुहन्ु छ?

ूाथर्नाले कसरी काम गिररहेको छ भनेर हामीले नबुझ्दा पिन ूाथर्ना
गिररहन िकन ज रत छ?
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