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यूह ा ५:१४-१६। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह ले एक आपसमा गल्ती गरेका छौ भने 
त्यो एक आपसमै ःवीकार गर। अिन एक आपसको िनिम्त ूाथर्ना गर तािक 
ितमीह  िनको हनेुछौ वा एक आपसमा िमलाप हनेुछ। धािमर्क मािनसले 
ूभावशाली र इमान्दारीतासाथ गरेको ूाथर्ना धेरै फलदायी हनु्छ" (याकूब 
५:१६ पान्तिरत)। 
      नयाँ करार वा सु का चचर्का िवँ वासीह ले ूाथर्नाको ज रत भएको 
आभास ्पाएका िथए। "र जब ितनीह ले जम्मा भएर ूाथर्ना गरे तब ितनीह  
बसेको ठाउँ नै हिल्लयो, र ितनीह  पिवऽ आत्माले भिरएका िथए र ितनीह  
साहसका साथ परमे रको वचन बोल्न थाले" (ूिेरत ४:३१ पान्तिरत)। 
हेन ुर्होस ्। ती चेलाह ले ूाथर्ना गरे। ितनीह  पिवऽ आत्माले भिरपूणर् भए र 
त्यस पिछ ितनीह ले परमेँ वरको वचन साहस तथा िन ाका साथ बोल्न 
थाले। 
      ूाथर्ना, पिवऽ आत्माले भरपूर र परमेँ वरको वचन ूभावकारी पमा 
घोषणा वा ूचार गनको बीचमा िसधै सम्बिन्धत िथयो। "चेलाह ले आफ्नो 
िनिम्तमाऽ आिशषको ूाथर्ना गरेनन.्..। अ  मािनसह ले पिन मिुक्त पाउन ्
भ े उत्कट इच्छा ितनीह मा िथयो। ससुमाचार संसारमा फैलाउनपुन कुरा 
ितनीह ले महससु गरे र भी ले ूित ा गनुर्भएको शिक्तको दावी ितनीह ले 
गरे।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटल्स, प.ृ ३७बाट पान्तिरत। 
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       जब हामी इमान्दािरताका साथ हाॆो जीवनमा परमेँ वरको 
उपिःथितको चाहा गछ  र अ को िनिम्त ूाथर्ना वा िबिन्तभाउ गछ  तब 
परमेँ वरले हाॆो दयमा उहाँको सािमप्यता ल्याउने काम गनुर्हनु्छ साथै 
उहाँको राज्यमा अ लाई ूवेश गराउन उहाँ हामीलाई ईँ वरीय बिु ान 
िदनहुनु्छ। परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह को जीवनमा उहालेँ 
शिक्तशाली पमा काम गनुर्हनु्छ जनु कुरा हामी अिहले देख् न सक्दैन  न त 
उहाँले ितनीह लाई आफूितर कसरी िखँच्नहुनु्छ भ े कुरा नै राॆोसँग बझु्न 
सक्छ । 
 

१. जगतव्यापी िभडन्त 
      देहायका पदह ले अ को िनिम्त ूाथर्ना गन वा िबिन्तभाउ गन 
िवषयलाई बझु्न कसरी म त गछर्? हेन ुर्होस ् ूकाश १२:१-११ "१ ः वगर्मा 
एउटा आँ चयर्जनक िचन् ह देिखयो: सूयर् पिहरेकी एउटी ः ऽी देखा परी, जसको 
पाउमिुन चन् िमा िथयो, र त् यसले िशरमा बा॑ वटा ताराको मकुुट लाएकी 
िथई। २ त् यो गभर्वती िथई, र जन् माउने अवः थाको पीडामा ूसववेदनाले 
िचच् याइरहेकी िथई। ३ अिन ः वगर्मा अक  एउटा िचन् ह देिखयो: सात वटा िशर, 
दश वटा िसङ र िशरमा सात वटा मकुुट लाएको एउटा ठूलो रातो अिज र 
देखा पर् यो। ४ त् यसको पचु् छरले ः वगर्को एक ितहाइ ताराह लाई सोहोरेर 
पथृ् वीमा फािलिदयो। बालक जन् मनासाथ त् यसलाई िनिलहालँू भनी त् यो अिज र 
बालक जन् माउन लागेकी ः ऽीको सामनु् ने खड़ा िथयो। ५ त् यस ः ऽीले सारा 
जाितलाई फलामको डन् डाले शासन गन एउटा छोरो जन् माई। त् यसको बालक 
परमेँ वरकहाँ उठाइएर उहाँको िसंहासनमा लिगयो। ६ त् यो ः ऽीचािहँ उजाड-
ः थानिभऽ भागी, जहाँ एक हजार दईु सय साठी िदनसम् म त् यसको पालनपोषण 
होस ् भनेर परमेँ वरले त् यसको लािग ठाउँ तयार राख् नभुएको िथयो। ७ अिन 
ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। 
अिज र र त् यसका दूतह ले पिन यु  गरे, ८ तर ियनीह  हारे, र ियनीह का 
िनिम् त ः वगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो। त् यो 
ूाचीन सपर्, जो सारा संसारलाई बहकाउन े िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो 
पथृ् वीमा फ् याँिकयो र त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए। १० तब मैले 
ः वगर्मा यसो भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु, 'अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, 
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शिक्त, राज् य र उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा 
भाइह लाई दोष लगाउने, जसले हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई 
िदनरात दोष लगाउँछ, त् यो तल फ् याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थमुाको रगत 
र आफ् ना गवाहीको वचनको कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले 
मतृ् यसुम् मै पिन आफ् नो ज् यानको माया राखेनन ्।", एिफसी ६:१०-१८ "१० 
अब अन् त् यमा, ूभमुा र उहाँका शिक्तको सामथ् यर्मा बलवान ् होओ। ११ 
िदयाबलसका यिुक्तह का िव मा खड़ा हनु सक् नलाई परमेँ वरका सारा 
हातहितयार धारण गर। १२ िकनिक हाॆो यु  शरीर र रगतको िव  होइन, 
तर ूधानताह का िव , शिक्तह का िव , वतर्मान अन् धकारका सांसािरक 
शासकह का िव  र ः वगीर्य ः थानह मा भएका दुं  ाइँका आित् मक 
सेनाह का िव  हो। १३ यसैकारण परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, 
र यसरी खराब िदनको सामना गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने 
होओ। १४ यसकारण आफ् ना कम् मर सत् यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता 
लाएर खड़ा होओ, १५ र खु ामा िमलापको ससुमाचारका जु ा लाएर तयार 
होओ। १६ साथै िवँ वासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह  दुं  टका सबै 
अिग् नबाण िनभाउन सक् नेछौ। १७ मिुक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ आत् माको 
तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँ वरको वचन हो। १८ सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ 
सब समय पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। यस उ ेँ  यले लगनशील र सतकर्  भएर 
सबै सन् तह का िनिम् त ूाथर्ना गिररहो।" र २ कोरन्थी १०:३-६ "३ हामी 
संसारका ह , तापिन सांसािरक लड़ाइँ त ल  दैन । ४ िकनिक हाॆो यु का 
अः ऽ-शः ऽ सांसािरक होइनन ्, तर िकल् लाह  नाश गन ईँ वरीय सामथ् यर् ितनमा 
छ। ५ परमेँ वरका ानको िव मा खड़ा हनेु बहसह  र हरेक अह ारपूणर् 
बाधालाई हामी नाश गछ , र हरेक िवचारलाई भीं टको आ ापालन गनर्लाई 
वशमा पाछ । ६ ितमीह को आ ाकािरता पूरा भएपिछ हरेक अना ाकािरतालाई 
दण् ड िदन हामी तयार बः नेछ ।" 
     ना ो आखँाले देख् न सिकने र देख् न नसिकने संसारको बीचमा भएको 
पदार् बाइबलले उघािरिदएको छ। असल  र खराबको बीचमा न् , संघषर् वा 
कचकच भइरहेको छ। धािमर्क फौज वा शिक्त र अन्धकारका फौज वा 
शिक्त, येशू भी  र शैतानको बीचमा यु  भइरहेको छ। जगतव्यापी यु  वा 
संघषर्मा परमेँ वरले ूत्येक मािनसको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई कदर 
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गनुर्हनु्छ। उहाँले किहल्यै पिन मािनसलाई कठपूतलीलाई जःतो आफ्नो 
इच्छामा नचाउनहुु । मािनसको िववेक वा इच्छाको िब मा धम्की ारा, 
बलजिफ्त गरेर, डर वा लोभ देखाएर उहाँ मािनसह लाई आफूितर ल्याउनहुु  
(अथार्त ् एक इसाईले अक  मािनसलाई जबरजःती वा लोभ देखाएर इसाई 
बनायो भ े आरोप परमेँ वरको साम ुसरासर झटुो सािबत हनु्छ-अनवुादकको 
थप ूितिबया)। ईँ वरीय सत्यको बारेमा मनाउन र िवँ वास िदलाउन उहाँले 
पु ष र ीह कालािग पिवऽ आत्मा पठाउनहुनु्छ (यूह ा १६:७,८)। ूत्येक 
व्यिक्तले अनन्त जीवन ूाप् त गरोस ्भ े ई रीय इच्छा िवपरीत त्यो जीवन 
ूाप् त नहोस ् भ े शैतानको चाहनावीच हनेु संघषर्मा मािनसह  परमेँ वरितर 
लागून ्भनेर ूभाव पानर् ःवगर्दूतह  खिटएका हनु्छन ्(िहॄू १:४)। मािनसह  
उहाँितर िखँिचऊन ् भनेर ितनको जीवनमा अलौिकक काम पिन गनुर्हनु्छ र 
िविभ  ईः वरीय घट्नाह  ितनीह को साम ु देखाएर उहाँ ितनीह लाई 
आफूितर ता  खोज्नहुनु्छ।  
     तर परमेँ वर मािनसको ःवतन्ऽ चेतना वा आत्मिववेकको िब मा 
जबरजःती गनुर्हु  । डर वा लोभ देखाएर आफूितर ल्याउनहुु । बलजफ्ती, 
डर, धम्की र आत  मच्याउन ु परमेँ वरको राज्यको नीित िबपरीत हनु्छ। 
उहाँको ूमेको नीित िब ध्द जबरजःती गन कुरा अःवीकायर् हनु्छन।् 
परमेँ वरको राज्यको नीितको जग नै ूमे हो। यहाँ ूाथर्नाको मह वलाई 
देखाइएको छ। हामीले ूाथर्ना गनुर्भन्दा अिघ नै परमेँ वरले मािनसह लाई 
आफूितर ल्याउन सबै ूयास गिररहन ु भएतापिन हाॆो ूाथर्नाले परमेँ वरको 
महाशिक्तलाई फुकाइ िदन्छ। अ को िनिम्त ूाथर्ना गन हाॆो आत्मिनणर्यको 
ःवतन्ऽतालाई उहाँ कदर गनुर्हनु्छ तर अ को िनिम्त उहाँ अझ धेरै काम 
गनुर्हनु्छ जनुवेला हामी अ को लािग ूाथर्ना गछ । यिद हामीले अ को िनिम्त 
ूाथर्ना गरेन  भने  उहाँ सिबयताका साथ उनीह को िनिम्त काम गनुर्हु । 
   यो कथन ध्यान िदएर पढ्नहुोस:् "िवँ वास ारा गिरएको ूाथर्नाको 
जवाफ िदन ु परमेँ वरको योजनाको एउटा भाग हो। यिद हामीले उहाँसँग 
मागेन  भने हामीले चाहेको कुरा िदन उहाँलाई कर लग्दैन।"-एलेन जी ाइट, 
द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ५२५बाट पान्तिरत। असल र खराबको बीचमा 
भइरहेको महान ् संघषर् वा िववादमा ूाथर्नाले ूभाव पािररहेको हनु्छ। जब 
येशूलाई निच े मािनसह को िनिम्त हामी ूाथर्ना गछ  तब उसको जीवनमा 
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परमेँ वरको आिशषको खोला बहन सक्दछन।् ितनीह को िनिम्त हामीले 
गरेको ूाथर्नालाई परमेँ वरले कदर वा सम्मान गनुर्हनु्छ। हाॆो ूाथर्नाले 
ितनीह को जीवनमा अझ धेरै ूभावकारी पमा परमेँ वरले काम गनुर्हनु्छ। 
     अ को िनिम्त िबिन्तभाउ वा ूाथर्ना गन िवषयलाई हामीले नॆ भएर 
ःवीकार गनपदर्छ िक परमेँ वरले कसरी काम गनुर्हनु्छ सो हामीलाई पूरा थाहा 
छैन। तर थाहा छैन भन्दैमा हाॆो िनिम्त र अ को िनिम्त िनरन्तर पमा 
ूाथर्ना गरेर उक्त आिशषको उपभोग गन अवसरवाट हामी बंिचत हनु ुहदैुन। 
   हामीले ूाथर्नालाई वेवाःता गदार्भन्दा ूाथर्ना गदार्चािहँ उहाँ िकन अझ 
शिक्तशाली पमा काम गनुर्हनु्छ होला? सोच्नहुोस।् हाॆो ूाथर्नाले कसरी काम 
गिररहेको हनु्छ सो हामीलाई पूणर् पमा थाहा नभएतापिन अ को िनिम्त ूाथर्ना 
गनुर्पन आदेशले हामीलाई िकन घच्घचाइरहन्छ? 
 

२. अ को िनिम्त शिक्तशाली वा ूभावकारी ूाथर्ना गनुर्हनेु ूभ ुयेशू 
      येशूको ूाथर्नाको जीवन र उहाँको ूभावकारी सेवाकायर्को बीचमा 
कःतो सम्बन्ध िथयो भनेर देहायका केही पदह ले हामीलाई कसरी बताउँछन?् 
हेन ुर्होस,् लूका ३:२१-२३ "२१ जब सबै मािनसह ले बिप् तः मा िलए, अिन 
येशूले पिन बिप् तः मा िलएर ूाथर्ना गिररहनभुएको िथयो, तब ः वगर् उिययो, २२ 
र पिवऽ आत् मा शारीिरक पमा ढुकुरजः तो उहाँमािथ ओलर्नभुयो। अिन 
ः वगर्बाट यः तो एउटा आवाज आयो, 'ितमी मेरा िूय पऽु हौ, ितमीसँग म अित 
ूसन् न छु।' २३ येशूले आफ् नो सेवाकायर् आरम् भ गनुर्हुँदा उहाँ करीब तीस 
वषर्का हनुहुनु् थ् यो। मािनसह  उहाँ योसेफका छोरा हनु ् भन् ठान् थे...।", लूका 
५:१५,१६ "१५ उहाँको चचार् अझ बढ़ी जताततै िफँिजयो, र ठूला भीड़ह  
उहाँको कुरा सनु् न र आफ् ना-आफ् ना रोगह बाट िनको हनु जम् मा हनु् थे। १६ 
तर येशूचािहँ िनजर्न ः थानह मा गएर ूाथर्ना गनुर्हनु् थ् यो।" र लूका ९:१८ "एक 
पल् ट येशू एकलै ूाथर्ना गिररहनभुएको िथयो, चेलाह  उहाँसँग िथए, र उहाँले 
ितनीह लाई सोध् नभुयो, 'मािनसह ले मलाई को हो भन् छन ्?'"  
    येशूको जीवनले उहाँ िपतासँग िनरन्तर पमा ईँ वरीय सम्पकर् मा 
हनुहुनु्थ्यो भनेर देखाएको िथयो। जब उहाँले मसीहको काम सु  गनुर्भन्दा 
अिघ बिप् तःमा िलनभुयो त्यसबेला उहाँले परमेँ वरबाट खटाउनभुएको काम 
फ े गनर् ःवगर्बाट शिक्त पाउन ूाथर्ना गनुर्भएको िथयो। िपताको इच्छा पूरा 
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गनर् पिवऽ आत्माले उहाँको साम ु आएको कामको िनिम्त शिक्तसम्प  
गराउनभुयो। चाहे पाँचहजारलाई ख्वाउने आँ चयर् काममा होस ् वा कु  
रोगीलाई िनको पानर् होस ्वा मािनसह लाई दु  आत्माह बाट छुटकारा िदन 
नै िकन नहोस,् असल र खराबको बीचमा भइरहेको यु मा शैतानसँग 
मकुािवला गन शिक्तशाली अ  भनेकै ूाथर्ना नै हो भनेर येशूले महससु 
गनुर्भएको िथयो। हाॆो कमीकमजोरी र असहाय पिरिःथितलाई परमे रको 
उच्च शिक्तसँग िमलाएर लाने औजार परमेँ वरले नै ूदान गनुर्भएको साधन 
ूाथर्ना नै हो। ूाथर्नाले परमेँ वरलाई हामीकहाँ ओ॑ाल्दैन ब  हामीलाई 
परमेँ वरितर उचाल्दछ। मािनसह को िनिम्त हामीले गिररहेको ूाथर्नाले 
केवल परमेँ वरलेमाऽ ितनीह को दय छुन सक्दछ। 
    आउने परLक्षा र सताव^को सामना गनर् तयार हनु येशूले पऽसुलाई 
कःतो आँ वासन वा भरोसा िदनभुएको िथयो? हामी हरेकलाई दैिनक जीवनमा 
सामना गनुर्पन परीक्षा, सतावत आिदको िनिम्त उहाँले के वचन िदनहुनु्छ? 
हेन ुर्होस,् लूका २२:३१-३४ "३१  'िसमोन, िसमोन, हेर, शैतानले ितमीलाई 
गहँूजः तै िनफन् ने अनमुित मागेको छ, ३२ तर मैले ितॆो िवँ वास 
नडगमगाओस ् भनेर ितॆो िनिम् त ूाथर्ना गर, र फेिर ितमी मतफर्  फकपिछ ितॆा 
भाइह लाई िः थर गराऊ।' ३३ अिन पऽसुले उहाँलाई भने, 'हे ूभ,ु म 
तपाईंसगँ झ् यालखानमा र मतृ् यसुम् मै जान तयार छु।'  ३४ अिन उहाँले 
भन् नभुयो, 'पऽसु, म ितमीलाई भन ् दछु, ितमीले मलाई िचिन् दन ँभनेर तीन पल्ट 
अः वीकार नग ञ् जेल आज भाले बाः नेछैन।'" र िहॄू ७:२५ "उहाँ ारा 
परमेँ वरको निजक आउनेह लाई उहाँ सदैव उ ार गनर् सक् नहुनु् छ। िकनभने 
ितनीह का िनिम् त मध् यः थताको ूाथर्ना चढ़ाउन उहाँ सदैव जीिवत हनुहुनु् छ।" 
       साचो ई रभक्तह को ूाथर्नाले मािनसह लाई परमेँ वरितर फकार्उन 
सफल हनु्छन।् येशूले पऽसुको नाउँ नै काढेर ूाथर्ना गनुर्भएको िथयो। 
पऽसुले सामना गनुर्पन गम्भीर परीक्षामा पिन उनको िनिम्त ूाथर्ना गिररहने 
वचन येशूले उनलाई िदनभुएको िथयो। परमेँ वरको राज्य िवःतारको िनिम्त 
पऽसु कित कमर्ठ वा लगनशील कायर्कतार् हनेुछन ्भ े कुरा शैतानलाई थाहा 
िथयो। इसाई चचर्मा पऽसुको सकारात्मक ूभाव र इज्जतलाई नाश गनर् 
भरमग्दरु ूयास गन शैतानको योजना िथयो। तर उनले सामना गरेका ूत्येक 
परीक्षा, सतावट आिदमा येशूले पऽसुको िनिम्त ूाथर्ना गिररहनभुएको िथयो र 
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ूभकुो ूाथर्नाह को जवाफ पाइएको िथयो। हाॆो मिुक्तदाताले हाॆो िनिम्त 
ूाथर्ना गिररहनभुएको छ भ े आत्म ान हामीमा हुँदा हामी अत्यन्तै ूफुल्ल वा 
आनिन्दत हनुसक्छ । उहाँको िसंहासनअिघ मािनसह को नामै काढेर उहाँसँगै 
िमलेर ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गिररहन उहाँ हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। 
     िनरन्तर पमा ूाथर्ना गिररहने हाॆो अडानसँगै हामी जसको िनिम्त 
ूाथर्ना गछ  त्यसको जवाफ पाउन पिन परमेँ वरमा नै भरोसा राख् नपुछर् भ े 
ान हामीमा हनुपुछर्। 

    अिहले तपाईँ कसको िनिम्त ूाथर्ना गिररहनभुएको छ? हरेस खाएर 
त्यो ूाथर्ना गनर् िकन छोड्नहुुँदैन? तपाईँ जनुसकैु किठन पिरिःथितमा 
रहनभुएतापिन तपाईँले आफ्नो िनिम्त र अ को िनिम्त ूाथर्ना गिररहने 
अडानलाई िकन छोड्नहुु ? 
 

३. पावल अ को िनिम्त ूाथर्ना वा िविन्तभाउ गदर्छन ्
     अ को िनिम्त ूाथर्ना गनकुरा बाइबलसम्मत छ। पावलको 
सेवाकायर्भिर उनकै सिबयताले नयाँ चचर्ह  ःथापना गरेर नयाँ िवँ वासीह  
िभऽाएका िथए। ितनीह को िनिम्त पावल िनरन्तर पमा ूाथर्ना गदर्थे। ूाथर्ना 
गदार् र ूाथर्ना नगदार् भएको िभ ताको िवषयमा पावल जानकार िथए। उनका 
िूयह देिख उनले छुि एर बःनपुरेतापिन एक आपसको िनिम्त गिरएको 
ूाथर्नाले एक अकार्को दयलाई सािमप्यता िमल्दछ भ े कुराको महससु उनले 
गरेका िथए। 
     एिफसी १:१५-२३ पढ्नहुोस।् पावलले एिफसीह को िनिम्त 
परमेँ वरसँग गरेका िबिभ  अनरुोध वा ूाथर्नालाई िबचार गनुर्होस।् 
परमेँ वरबाट उनले के िवशेष कुरा मागेका िथए? हेन ुर्होस ् "१५ ूभ ु येशूूित 
रहेको ितमीह को िवँ वास र सबै सन् तह ूित ितमीह का ूमेको िवषयमा मैले 
सनेुको कारणले नै, १६ मेरो ूाथर्नामा ितमीह लाई सम् झना गद ितमीह का 
िनिम् त धन् यवाद िदन म थािमन् न।ँ १७ म ूाथर्ना गिररहन् छु, िक हाॆा ूभ ुयेशू 
भीं टका परमेँ वर, मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको िवषयको ानमा बिु  
र ूकाशको आत् मा देऊन ्। १८ म यो पिन ूाथर्ना गदर्छु, िक ितमीह को 
दयका आखँा उज् यालो होस ्, र कुन आशाको िनिम् त उहाँले ितमीह लाई 
बोलाउनभुएको छ, र सन् तह मा उहाँको मिहिमत उ रािधकारको सम् पि  के 
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हो, सो ितमीह ले जान् न सक। १९ अिन हामी िवँ वास गनह का िनिम् त 
उहाँको शिक्तको असीम महानता के हो, सो ितमीह  जान् न सक। त् यो शिक्त 
उहाँको महान ् सामथ् यर्को काम नै हो, २० जो उहाँले भीं टमा पूरा गनुर्भयो, 
जब उहाँले भीं टलाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन ः वगीर्य ः थानह मा 
आफ् नै दािहने बाहलुीपि  बसाल् नभुयो। २१ सबै शासन, र अिधकार, र शिक्त 
र राज् यमािथ, र यस यगुका माऽ होइन, तर आउने यगुका पिन जित नाउँ 
छन ्, ती सबैमािथ उहाँलाई राख् नभुयो, २२ र परमेँ वरले सबै कुरा उहाँका 
पाउमिुन रािखिदनभुयो, र मण् डलीको िनिम् त उहाँलाई नै सबै कुराको िशर 
बनाइिदनभुयो, २३ जनु मण् डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणर्ता हो। र उहाँले 
नै सबै थोक पिरपूणर् पानुर्हनु् छ।" 
-------------------------------------------------------------------------- 
    एिफसीका िवँ वासीह को िनिम्त पावलले गरेको ूाथर्ना अत्यन्तै 
उल्लेखनीय छ। परमेँ वरले उनलाई बिु ान र ठीकबेठीक छु ाउन सक्ने 
आित्मक चेतना िदऊन ् भनेर पावलले ूाथर्ना गरेका िथए। उनले चचर्मा 
िभऽाएका िवँ वासीह को िदमागमा ःवगर्को िदव्यज्योितको ान चम्काउन 
सकून ्र ितनीह लाई अनन्त जीवनको िनिम्त आशा िदन सकून ्भनेर उनले 
ूाथर्ना गरेका िथए। ितनीह को जीवनले परमेँ वरको शिक्तशाली र ूभावकारी 
कामको अनभुव गनर् सकून ् भनेर पिन उनले ूाथर्ना गरेका िथए। हाॆा 
शिक्तशाली र ूभावकारी परमेँ वर जसले येशूलाई मतृ्यबुाट उठाउनभुयो। जनु 
घट्ना उहाँमा भएको अनन्त जीवनको आशाको जगको पमा रहेका पावलले 
िवँ वास गरेका िथए। आफ्नो ूाथर्नाको अन्तमा "येशूको मिहमाको यश" र 
"उहाँले िदनहुनेु राज्य"लाई िच  सिकयोस ्भनेर पावलले अनरुोध गरेका िथए। 
पावलको पऽ पाउदा एिफसीका मािनसह  अत्यन्तै उत्सािहत भएका िथए। 
िकनिक ितनीह लाई पावलले ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गिररहेको कुरा थाहा 
िथयो। 
   िफिलप्पी १:१-१४ पढ्नहुोस।् यो पऽ पावल यरुोप महादेशको 
िफिलप्पीमा झ्यालखानामा हुँदा लेखेका िथए। पावलको यस ूाथर्नामा के 
उल्लेखनीय तत्व समावेश भएको छ? यिद तपाईँ िफिलप्पी चचर्को सदःय 
हनुभुएको भए र पावलले लेखेको त्यो पऽ तपाईँले पाउन ुभएको भए तपाईँको 
िनिम्त पावलले ूाथर्ना गिररहेको िवषय थाहाँ पाउँदा तपाईँलाई कःतो अनभुव 
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हनु्थ्यो होला ? ती शब्दह मा के ूित ाह  छन?् साथै त्यसमा कःता अतीर्ह  
समावेस भएका छन?् हेन ुर्होस,् "१ भीं ट येशूका दासह  पावल र ितमोथीबाट, 
भीं ट येशूमा िफिलप् पीमा भएका िबशपह  र िडकनह साथै सबै सन् तह लाई:  
२ परमेँ वर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भीं टबाट अनमुह र शािन् त। ३ 
ितमीह ूितका मेरा सबै सम् झनामा म मेरा परमेँ वरलाई धन् यवाद िदन् छु। ४ 
ितमीह  सबैका लािग सध मेरो ूत् येक ूाथर्नामा म आनन् दसाथ ूाथर्ना गदर्छु, 
५ िक ूथम िदनदेिख अिहलेसम् म ससुमाचारमा ितमीह का सहभािगताको िनिम् त 
म धन् यवादी छु। ६ मलाई यो ढ़ िवँ वास छ, जसले ितमीह मा एउटा 
असल काम सु  गनुर्भयो, उहाँले नै येशू भीं टको िदनमा त् यो पूरा गनुर्हनेुछ।  
७ ितमीह  सबैका िनिम् त मैले यसो ठान् न ु उिचत छ, िकनिक म ितमीह  
सबैलाई मेरो दयमा राख् तछु, िकनिक मेरो कैदमा र ससुमाचारको सरुक्षा र 
समथर्नको काम दवैुमा ितमीह  मसँग अनमुहका सहभागी भएका छौ। ८ 
िकनिक परमेँ वर मेरा साक्षी हनुहुनु् छ, िक कसरी भीं ट येशूको ूमेले म 
ितमीह  सबैका िनिम् त तृं  णा गदर्छु।  ९ मेरो ूाथर्ना यही छ, िक ान र 
अन् त र्िं टमा ितमीह को ूमे झन ्-झन ् ूशः त हुँदैजाओस ्, १० यस हेतलेु िक जे 
उ म छ सो ितमीह  खटु् ाउन सक, र भीं टको िदनको िनिम् त शु  र 
दोषरिहत रहन सक। ११ परमेँ वरका मिहमा र ूशंसाको िनिम् त येशू 
भीं ट ारा आउने धािमर्कताका फलले ितमीह  भिरपूणर् होओ। १२ भाइ हो, 
ितमीह लाई यो थाहा होस ् भन् ने म चाहन् छु, िक ममािथ आइलागेका कुराह ले 
वाः तवमा ससुमाचारलाई अिग बढ़ाउने काम भएको छ, १३ यहाँसम् म िक 
महलका सारा गारद र सबै बाँकीकहाँ पिन मेरो कैद भीं टको िनिम् त भएको हो 
भन् ने जाहेर भएको छ। १४ धेरैजसो भाइह  मेरो कैदले गदार् ूभमुा साहसी 
भएका छन ्, र परमेँ वरको वचन िवनाडर बोल् नलाई झन ् आिँटला भएका 
छन ्।" 
      पावलले यहा ँ उल्लेख गरेका केही शब्दह  अत्यन्तै उत्साहूद र 
आित्मक पमा उच्च छन।् जो ूित ाह ले भिरएका छन ्साथै ूमे, ान र 
ठीकबेठीक छु ाउन सक्ने क्षमता होस ्भनेर पिन ूाथर्ना गरेका िथए। तर 
ती क्षमताह  येशूलाई िचनेपिछमाऽ आउँदछन ्साथै हाॆो िनिम्त परमेँ वरको 
योजना के छ त्यसमा पिन ती आिशस िनभर्र रहन्छन ्। 
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४. अ ँ य वा आखँाले नदेिखने शिक्तह बाट हनेु काम  
        असल र खराब वा परमेँ वर र शैतानबीच भइरहेको महान ्यु  वा 
महान ्िववादमा ूत्येक व्यिक्त मिुछएको हनु्छ। त्यो यु सँग िभडँ्ने शिक्तशाली 
अ  भनेकै एक अकार्को िनिम्त गिरने ूाथर्ना हो। दािनएल १०ले त्यस 
यु को बारेमा अत्यन्तै खलुःत पमा ूकट गर]को छ। 
    राजा नबूकदनेसरले इॐाएलमा हमला गिर यहूदीह लाई आफ्नो देश 
बेिबलोनमा यु बन्दी बनाएर लगेका िथए।यहूदीह  बेिबलोन वा आधिुनक 
इराकमा ७० वषर्सम्म िनवार्सन वा यु बन्दीको पमा रहने कुरा अगमवक्ता 
यिमर्याले भिवंयवाणी गरेका िथए। दािनएलको जीवन कालको अन्तितर नै त्यो 
भिवंयवाणी पूरा हनुपन िथयो। तर तत्कालै त्यो भिवंयवाणी पूरा हनेु 
नदेिखएपिछ दािनएल िचिन्तत भएका िथए। यिमर्याको भिवंयवाणी पूरा हनेु 
कुरामा दािनएलले कमै सम्भावना देखेका िथए। िकनभने परमेँ वरका जनह  
अझै पिन यु बन्दीकै पमा िथए। 
   मीड र पिसर्या वा मादी र फारसी राज्यले बेिबलोनलाई कब्जा गरेको िथयो 
तर यहूदीह  अझै पिन बन्धकमै िथए। दािनएलले तीन हप् तासम्म  उपबास 
बसेर ूाथर्ना गरे। उनले गम्भीरताका साथ िभऽी दयदेिख नै परमेँ वरसँग ती 
बन्दीह लाई मकु्त गनर् वा भिवंयवाणी पूरा गनर् ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना 
गरे।र तेॐो हप् ताको अन्त्यितर तेजःवी ःवगर्दूत उनीकहाँ देखा परे। 
    दािनएल १०:१-१४ पढ्नहुोस ् (िवशेष गरेर पद १०-१४मा ध्यान 
िदनहुोस।् दािनएलको ूाथर्ना किहले सिुनयो र कित समयसम्म ती ूाथर्नाह को 
सनुवुाइमा बाधा िदइएको िथयो? हेन ुर्होस,् " १ फारसका राजा कोरेसको तेॐो 
वषर्मा दािनएललाई (जसलाई बेलतसजर भिनन् थ् यो) एउटा दशर्न िदइयो। यस 
दशर्नको सन् देश सत् य िथयो र यो एक ठूलो लड़ाइँको बारेमा िथयो। त् यस 
सन् देशको अथर् ितनलाई दशर्नमा ूाप् त भएको िथयो।  २ त् यस बेला म, 
दािनएल, तीन हप् तासम् म शोक गदरह। ३ मैले कुनै मीठो खाना खाइन,ँ न 
मास ुन दाखम  मेरो मखुमा पर् यो, र तीन हप् ता निबतेसम् म मैले कुनै पिन 
िकिसमको तेल घिसन।ँ  ४ पिहलो मिहनाको चौबीस  िदनमा ठूलो नदी 
टाइिमसको िकनारमा जसै म उिभरहेको िथए,ँ ५ मैले मािथ हेर र मेरो अिग 
कम् मरमा अित राॆो सनुको पेटी बाँधी सूतीको लगुा लगाएका एक जना 
मािनसलाई देख। ६ ितनको शरीर पीतमिणजः तै चहिकलो िथयो, ितनको 
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अनहुार िबजलुीझ चम् कन् थ् यो, ितनका आखँा राँकोझ बिलरहेका िथए। ितनका 
हात र खु ाह  टल् काइएको काँसोजः तै र ितनको ः वर ठूलो भीड़को ः वरझ 
िथए।  ७ म, दािनएलले माऽ त् यो दशर्न देख। मसँग भएका मािनसह ले त् यो 
देखेनन ्, तर ितनीह लाई यित डर आयो िक ितनीह  भागे र आफै लकेु। ८ 
यसकारण म त् यस महान ् दशर्न हेदरहेको अवः थामा एकलै छोिड़ए।ँ ममा कुनै 
बल बाँकी रहेन, मेरो अनहुार मरेतलु् य पहलो भयो र म असहाय भए।ँ ९ तब 
ितनले बोलेका मैले सनु र जसै मैले ितनको कुरा सनु, म जिमनमा घोप् टो परेर 
मः त िनिामा पर। १० एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकै 
अवः थामा मेरा हात र घुड़ँामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने, 'दािनएल, ितमी 
जो अित नै सम् मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन् न लागेका वचनह मा 
राॆोसगँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको छु।' जब 
ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम् दै उिभए।ँ  १२ ितनले भन् दैगए, 
'नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ् नो मन समझितर लगाएको र ितॆा परमेँ वरको 
साम ुआफैलाई नॆ तलु् याएको पिहलो िदनदेिख नै ितॆा शब् दह को सनुवुाइ 
भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु। १३ तर फारस राज् यका 
राजकुमारले मलाई एक् काईस िदनसम् म िवरोध गरे। तब ूधान 
राजकुमारह मध् ये एक जना िमखाएल मलाई मदत गनर् आए, िकनभने 
फारसको राजासँग म त् यही ँरोिकए।ँ १४ अब म भिवं यमा ितॆा मािनसह लाई 
के हनेुछ भन् ने कुरा बझुाउन ितमीकहाँ आएको छु, िकनभने दशर्नचािहँ पिछ 
हनेु कुरासँग सम् बिन् धत छ।'' 
    यो अंश अत्यन्तै अथर्पूणर् छ। यसलाई ःप  पमा बझु्न हामीले 
त्यहाँका पाऽह का केही िवशेषताह लाई जा ु ज री छ। फारस राज्यको 
राजकुमार को हो? उनी साइरस वा कोरेश िथएनन ्जो पूरै पिसर्या वा फारस 
राज्यका राजा िथए। तर त्यहाँ "फार राज्यको राजकुमार" भन्दा त्यसले 
शैतानलाई सम्बोधन गरे जःतो आभास ् हनु्छ। येशूले शैतानलाई "यस 
संसारको राजकुमार" वा "यस संसारको शासक" भनेर सम्बोधन गनुर्भएको 
िथयो (यूह ा १२:३१, यूह ा १४:३०)। "आकाशको शिक्तको मािलक" 
(एिफसी २:२) भनेर पावलले शैतानलाई नाउँ िदएका िथए। यिद फारसको 
राजकुमारको अथर् शैतान हनेु भए िमखाएलचाही ँको हो त? "िमखाएल" भ े 
नाउँ बाइबलमा पाँच पटक उल्लेख गिरएको छ (ूकाश १२:७, यहूदा ९, 
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दािनएल १०:१३,१४ र दािनएल १२:१)। यहाँ लेिखएका अंशह लाई 
केलाएर हेर् यौ भने िमखाएल (जसको अथर् परमेँ वर जःतो अ  को छ र हो) 
यसले येशूलाई सम्बोधन गरेको देिखन्छ। उहाँले शैतानसँगको यु मा सारा 
ःवगर्दूतह को नेततृ्व गनुर्भएको िथयो। येशू भी  अनन्त, सनातन, 
सवर्शिक्तमान, यस संसारमा बालक भएर आउनभुन्दा अिघ नै उहाँको अिःतत्व 
िथयो र उहाँ परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ। सारा ःवगर्दूतह को नेता वा सेनापित 
हनुभुएको हैिसयतले उहाँको काम शैतानलाई पराःत गनुर् वा हराउन ु हो र 
अन्तमा उसलाई सदाको िनिम्त नाश गनुर् हो। 
  यथाथर्मा भ े हो भने दािनएल १०ले असल र खराबको बीचमा भइरहेको 
यु को पदार् हामीमाझ उघारेको छ। दािनएलले भने अनसुार िमखाएल जो 
सवर्शिक्तमान येशू हनुहुनु्छ उहाँ ःवगर्बाट झनुर्हनु्छ र नरक अथार्त ् शैतानका 
फौजह लाई पराःत अथार्त लखेिटिदनहुनु्छ।अिहले हामीले नदेखेतापिन आफू र 
अ को िनिम्त हामीले गिररहेको ूाथर्नाको जवाफ िदन येशू सिबय 
भइरहनभुएको छ। उहाँ सवर्शिक्तमान उ ारकतार् हनुहुनु्छ। हामीले गरेको 
कुनै पिन ूाथर्ना खेर जानेछैन। 
    तपाईँको आफ्नै जीवनमा असल र खराब बीच यु  भइरहेको कुरालाई 
कसरी महससु गनुर्भएको छ? यस वाःतिवकताले गदार् तपाईँले गन ूत्येक 
िनणर्य कसरी गिरनपुन आवँयकता तपाईँले देख् नभुएको छ? 
 

५. ूाथर्नामा केिन्ित हनु ु
      बाइबलभिर ूाथर्नाको मह वको िवषयमा उल्लेख गिरएको छ। 
ूाथर्ना भनेको कुनै अःप ता, हतारमा गिरने काम वा औपचािरकता पूरा गनर् 
गरिरने कुरा पिन होइन। दयदेिख परमे रमा चढाइने िवशेष अनरुोध नै 
ूाथर्ना हो। येशूले िवशेष गरेर चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्भएको िथयो। 
ूिेरत पावलले िवशेष गरेर एिफसी, िफिलप्पी र कलःसीका ईसाइ 
िवँ वासीह को िनिम्त ूाथर्ना गरेका िथए। उनले ितमोथी, िततस र यूह ा 
अिन मकूर् स जःता आफ्ना सहकमीर्ह को िनिम्त ूाथर्ना गरेका िथए। 
   देहायका दईु अंशह  पढ्नहुोस।् ती दवैुमा के साझा कुराह  छन?् 
ती अंशह ले आफू र अ को िनिम्त ूाथर्ना गनुर् भनेको के हो भनेर बताउँछ? 
हेन ुर्होस,् १ शमूएल १२:१६-२५ "१६ अब चपूचाप खड़ा होओ, र परमूभलेु 
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ितमीह कै नजरको सामनु् ने गनुर्हनेु बड़ो अचम् मको कामलाई हेर। १७ अिहले 
गहँूको कटनीको समय छ, होइन ? म परमूभलुाई पकुानछु, अिन उहाँले 
गजर्न र विृं ट पठाउनहुनेुछ। तब ितमीह ले देख् नेछौ र जान् नेछौ िक राजा 
मागेर ितमीह ले परमूभकुो िं टमा कः तो खराबी गरेका रहेछौ।' १८ तब 
शमूएलले परमूभलुाई पकुारे, र उहाँले त् यसै िदन गजर्न र विृं ट पठाउनभुयो। 
सबै मािनसह  परमूभ ु र शमूएलको अिग भयभीत भए। १९ ितनीह ले 
शमूएललाई भने, 'मतृ् यदेुिख बाँच  भनेर परमूभ ु तपाईंका परमेँ वरसँग हामी 
तपाईंका सेवकह का िनिम् त ूाथर्ना गिरिदनहुोस ्। िकनभने हामीले हाॆा 
पापमािथ राजा मागेर यो ठूलो खराबी थपेका छ।' २० शमूएलले 
मािनसह लाई भने, 'नडराओ। ितमीह  दुं  ट भए तापिन परमूभकुो आराधना 
गनर् नछोड़, तर आफ् नो पूरा दयले उहाँको सेवा गर। २१ व् यथर्का देवताह  
पिछ नलाग, जसले न त सहायता गनर् सक् छन ् न बचाउन सक् छन ्, िकनभने 
ितनीह  व् यथर् हनु ्। २२ आफ् नो महान ् नाउँको खाितर परमूभलेु ितमीह लाई 
त् याग् नहुनेुछैन, िकनभने उहाँले ितमीह लाई आफ् नै िनज ूजा तलु् याउन े िनँ चय 
गनुर्भएको छ। २३ ितमीह का िनिम् त ूाथर्ना गनर् छोड़ेर परमूभकुो अिग पाप 
गन िदनचािहँ मबाट परै रहोस ्। जे ठीक र असल छ सो म ितमीह लाई 
देखाउनेछु। २४ ितमीह ले परमूभकुो ौ ा गर र ितमीह का पूरा दयले 
ईमानदारिसत उहाँको सेवा गर। ितमीह का िनिम् त उहाँले कः तो ठूलो काम 
गनुर्भएको छ, सो िवचार गर। २५ तर ितमीह ले खराबी नै गिरर ौ भने, 
ितमीह  र ितमीह का राजा नं ट हनेुछौ।'" र अयूब १६:१६-२१ "१६ दँा-
दँा मेरा गालाह  राता भएका छन ्, मेरा आखँाका चारैितर कालो भएको छ।  
१७ तापिन मेरा हात उपिवमा लागेका छैनन ्, अिन मेरो ूाथर्ना साँचो छ। 
१८ 'हे पथृ् वी, मेरो रगतलाई नढाक् , अिन मेरो पकुारा किहल् यै नथािमओस ्! 
१९ िकनभने अिहले, मेरा गवाही ता ः वगर्मा हनुहुनु ्छ, मेरो िनिम् त जवाफ 
िदनलाई उच् चमा एउटा वकील तयारी हनुहुनु् छ। २० मेरा मध् यः थ मेरा साथी 
हनुहुनु् छ, जसै मेरा आखँाले परमेँ वरको अिघ आसँ ुबगाउँछ, २१ मािनसको 
िनिम् त परमेँ वरिसत ितनी िबन् ती गछर्न ्, जसरी मािनसले आफ् नो साथीको िनिम् त 
िबन्ती गदर्छ।" 
    दयदेिख िदल खोलेर, साँचो मनले गम्भीर भएर िनिँ चत 
िवषयबःतकुो िनिम्त गिरने िनवेदन नै ूाथार्ना हो भनेर दबैु शमूएल र अय्यूबले 
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ूं ाएका छन।् शमूएल आफ्नो दयको बन्दन यसरी पोख्दछन ्
"ितमीह को िनिम्त ूाथर्ना गनर्  रोक्ने र परमेँ वरको िव मा पाप गन 
िदनह  मबाट टाढा होस"् (१ शमूएल १२:२३ पान्तिरत)। शमूएलको 
ूाथर्नालाई नै अय्यूबले ूितध्विनत गरेको कुरा हामी देख्न सक्छ  । 
"मािनसको िनिम्त परमेँ वरसँग िबन्ती गरे कःतो हनु्थ्यो?" (अय्यबु १६:२१ 
पान्तिरत)। येशूलाई निच ेह  पु ष र मिहलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर् 

हाॆो काम हो। 
    जब अ को िनिम्त हामी ूाथर्ना गछ  तब के हनु्छ? हेन ुर्होस,् १ 
यूह ा ५:१३-१६ "१३ ितमीह ले अनन् त जीवन पाएका छौ भन् ने कुरा जान 
भन् ने हेतलेु परमेँ वरका पऽुको नाउँमा िवँ वास गन ितमीह लाई यो पऽ 
लेख् दैछु। १४ परमेँ वरमा हाॆो पूणर् भरोसा छ िक उहाँको इच् छाबमोिजम जे 
मागे तापिन उहाँले हाॆो कुरा सनु् नहुनु् छ। १५ हामीले ूाथर्नामा जेसकैु मागे 
तापिन परमेँ वरले सनु् नहुनु् छ भनी हामी जान् दछ  भने, यो पिन जान् दछ  िक 
उहाँलाई हामीले जे मागेका छ  त् यो हामीलाई ूाप् त भएको छ। १६ यिद 
कसैले आफ् नो भाइले पाप गरेको देख् छ, अिन त् यो पापचािहँ मतृ् यमुा परु् याउने 
होइन भने, उसले त् यस भाइको िनिम् त परमेँ वरसँग ूाथर्ना गिरिदनपुछर्, र 
जसको पाप मतृ् यमुा परु् याउन े िकिसमको छैन, त् यसलाई परमेँ वरले जीवन 
िदनहुनु् छ। तर यः तो पाप पिन हनु् छ, जो मतृ् यमुा परु् याउने हनु् छ, जसको िनिम् त 
कसैले िबन् ती गिरिदनपुछर् भनी म भिन् दन।ँ" 
    जब हामी अ को िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब ितनीह को िनिम्त हामी 
आिशषको माध्यम हनुसक्छ । ःवगर्को िसंहासनबाट जीवनको पानी हामी ारा 
परमेँ वरले ितनीह कोसाम ु ूवािहत गनुर्हनु्छ। जब मािनसले गम्भीर भएर 
िदलैदेिख ूाथर्ना गछर् तब शैतान र उसका फौजह  डरले थरुथरु काँप्छन।् 
ूाथर्नाको शिक्तको बारेमा एलेन जी ाइट यःतो भाव व्यक्त गिछर्न ् " 
शिक्तशाली ूित िन् ले परमेँ वरसँग गरेको ूाथर्नाको जबाफ शैतानले थेग्नै 
सक्दैन। परमेँ वरको बल र तेजमय चरणको साम ु शैतान डराउँछ र थरुथरु 
काँप्दछ। भाविवभोर भएर जोिसलो भएर इमान्दािरताका साथ गिरएको 
ूाथर्नाको आवाजले शैतान र उसका मितयारह  डरले थरुथरु काँप्दछन।्"-
टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, प.ृ ३४६बाट पान्तिरत। परमेँ वरलाई 
वेवाःता गरेर उहाँलाई िवँ वास गनुर्पन आवँयकता नै छैन भनेर आफ्नो 
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िववेकलाई िमचेर संघषर् गिररहेका मािनसह को िनिम्त हाॆो ूाथर्नाले ईःवरीय 
शिक्तको ॐोतसँग हामीलाई जोड्दछ। 
   म ी १८:१८-२० पढ्नहुोस।् अ को िनिम्त परमेश ् वरसँग गिरने िबिन्तभाउ 
वा ूाथर्ना िकन मह वपूणर् छ र ूभलुाई निच  ेमािनसह को िनिम्त ूाथर्ना गनर् 
येशूको त्यो वचनले हामीलाई कसरी हौसला िदँदछ? हेन ुर्होस ्"१८ 'साँच् चै, म 
ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले पथृ् वीमा जे बाँध् छौ, त् यो ः वगर्मा बाँिधनेछ। 
अिन ितमीह ले पथृ् वीमा जे फुकाउँछौ त् यो ः वगर्मा फुकाइनेछ। १९ फेिर म 
ितमीह लाई भन् दछु, पथृ् वीमा ितमीह मध् ये दईु जना कुनै कुरामा सहमत भई 
केही माग् यौ भने, त् यो ः वगर्का मेरा िपता ारा ितमीह का िनिम् त हनेुछ, २० 
िकनिक जहाँ दईु िक तीन जना मेरो नाउँमा भेला हनु् छन ्, त् यहाँ म ितनीह का 
माझमा हनेुछु।" 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ःटेप्स टु बाइःटको प.ृ ९३-
१०४को "द िूिभलेज अभ ूयेर" र टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ७, प.ृ 
१९-२४को "वकर्  फर चचर् मेम्बरस"् पढ्नहुोस।् 
      जब हामी अ को िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब परमेँ वरले हाॆो 
समपर्णता, भिक्तभाव र उहाँमािथको हाॆो भरोसालाई कदर गनुर्हनु्छ। जसको 
फलःव प उहाँ ःवगर्को सबै ॐोतह लाई पिरचालन गरेर मािनसह को 
जीवनलाई पिरवतर्न गनर् आफ्नो शिक्त ूयोग गनुर्हनु्छ। जब हाॆा ूाथर्नाह  
उहाँको िसंहासनअिघ चढाइन्छ तब परमेँ वरको आदेश पालना गनर् ःवगर्का 
जीवह  जरुमरुाउँछन।् "ूत्येक इमान्दार, जोिशला, िनरन्तर र जीिवत 
िवँ वासमा चढाइएको ूाथर्नाको जवाफ येशू ारा िदनहुनेु आदेशको पालना गनर् 
उहाँको िसंहासन विरपिर रहेका ःवगर्का सेवक ःवगर्दूतह  पिखर्रहेका 
हनु्छन।्"-एलेन जी ाइट, सेलेक्टद मेसेजेज, बकु २, प.ृ ३७७बाट 
पान्तिरत। एउटा पिन ूाथर्ना खेर जाँदैन परमेँ वर िबसर्नहुु  भ े ठोकुवा 

हामीलाई िदइएको छ। जबसम्म परमेँ वर हाॆो िहतको िनिम्त उहाँले 
िचताउनभुएको सबभन्दा उिचत समय र ःथानमा पगु्नहुु  तबसम्म ती 
ूाथर्नाह  ःवगर्मा थिुूएर बसेका हनु्छन।् "िवँ वासको ूाथर्ना किहल्यै पिन 
खेर जादैन तर हामीले िचताएका वा अपेक्षा गरेका यावत थोक पूरा 
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गिरिदनहुनु्छ भ ुचाही ँ परमेँ वरलाई कठपतुलीझ चलाउन खोज्न ु हो।"-एलेन 
जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, प.ृ २३१बाट पान्तिरत। 
येशूलाई निच े वा िच  नचाहने हाॆा साथी, हाॆा छोरा र छोरीह , हाॆा 
आफन्तह , िमऽह  र सहकमीर्ह को िनिम्त जब हामी ूाथर्ना गछ  तब के 
हनेुछ भ े कुरामा मािथको कथनले हामीलाई हौसला ूदान गदर्छ। सत्य र 
इमान्दािरताका साथ गिरएको एउटै ूाथर्ना पिन खेर जाँदैन। हामीले गन 
ूाथर्नाको जवाफ तु न्तै नदेिखएला तर परमेँ वरले ितनीह को दयलाई 
चलाइरहनहुनेुछ। जनुकुरा हामीले ःवगर्मामाऽ थाहा पाउनेछ । 
 

िचन्तनमनन:् 
अ·  जनुबेला पावल झ्यालखानामा िथए त्यसवेला िफिलप्पीका 

िवँ वासीह को ूाथर्नाले पावललको हौसला बढेको िथयो। 
आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनर् पावलले कलःसी र 
थेःसोिलिनकीह का िवँ वासीह लाई ूाथर्ना गनर् अनरुोध 
गरेका िथए। देहायका पदह  पढेर मािनसलाई परमेँ वरितर 
फकार्उन ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गनर् िकन ज रत छ? 
िफिलप्पी १:१९,२० "१९ हो, म रमाउनेछु। िकनिक म 
जान् दछु िक ितमीह का ूाथर्ना र येशू भीं टका आत् माको 
सहायताले यो मेरो छुटकाराको िनिम् त हनु आउनेछ। २० 
मेरो उत् कट ूतीक्षा र आशा यो हो, िक म कदािचत ् 
लिज् जत हनेुछैन,ँ तर ममा ूशः त साहस हनेुछ, र सधझ 
अिहले पिन मेरो शरीरमा भीं ट सम् मािनत हनुहुनेुछ, चाहे 
मतृ् यु ारा होस ्, अथवा जीवन ारा।", कलःसी ४:२-४ "२ 
सतकर्  भएर धन् यवादसिहत िः थर भई ूाथर्नामा लािगरहो। ३ 
हाॆा िनिम् त पिन ूाथर्ना गर, तािक भीं टको त् यो रहः य 
ूचार गनर्लाई परमेँ वरले हामीलाई वचनको िनिम् त एउटा 
ढोका खोिलदेऊन ्, जसको िनिम् त म थनुामा परेको छु, ४ र 
मैले बोल् नपुन वचन खलुः त पानर् सकँू।" र २ थेःसोिलिनकी 
३:१-३ "१ अन् त् यमा भाइ हो, हाॆा िनिम् त ूाथर्ना गर, 
तािक ूभकुो वचन शीयतासाथ फैिलओस ् र िवजयी होस ्, 
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जसरी ितमीह का माझमा  भएको पिन िथयो, २ र ॅं ट र 
दुं  ट मािनसह बाट हामी छुटकारा पाउन सक , िकनिक 
सबैिसत िवँ वास हुँदैन। ३ तर ूभ ु त िवँ वासयोग् य 
हनुहुनु् छ। उहाँले ितमीह लाई िः थर गराउनहुनेुछ र दुं  टबाट 
सरुिक्षत राख् नहुनेुछ।"  

आ·   हामी जनु संसारमा िजइरहेका छ  त्यसको पछािड असल र 
खराबको बीचमा भइरहेको महान ्यु  वा िववादकोबीच ठूलो 
चलखेल भइरहेको वाःतिवकतालाई ध्यान िदएर सोच्नहुोस।् 
यो संघषर्पूणर् न् मा ूाथर्नाको मह व वा आवँयकताका 
िवषयमा तपाईँ के भ हुनु्छ? हनु त, येशूले यु  िजत् नभुयो र 
हामीलाई यो पिन थाहा छ िक अन्त्यमा उहाँले नै 
िजत् नहुनेुछ। य िप परमेँ वरमा िन ावान ् भएर अ को 
मिुक्तको िनिम्त िबयाशील भइरहन र िनरन्तर ूाथर्ना 
गिररहन हाॆो शिक्तले भ्याएसम्म पिरौम गिररहन िकन 
ज री छ? 

इ·  जब हामी अ को िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब त्यहाँ केही 
वाधाह  आउँन सक्छन।् ती वाधा के  हनु सक्छन?् 
अ को िनिम्त झन ्वढी ूाथर्ना गनुर्पन आवँयकता भएपिन 
त्यसबाट पिछ हट्न तपाईँमा कःता बहाना हनुसक्छन?् 
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कथा ४ 
पोलाण्डका इमान्दार र िन ावान सैिनक 

-ःलाओिमर पासेक 

 

      म पोल् याण्डको हवाइ सैिनक अखडामा काम 
गथ। त्यसबेला सबाट ल्याइएका मीग-२१ सैिनक 
हवाइ जहाजको यािन्ऽकशालामा म काम गदर्थ।। तर 
जब नयाँ जेट हवाइजहाजह  ल्याइयो तब ती मीग-
२१ हवाइ जहाजह  उडाउन बन्द गिरयो र मलाई 
हवाइ जहाज यन्ऽशालाको काम छोड्ने अवसर िदइयो 
तािक म नयाँ काम खोज्न सकँु। 
     मैले एयर शािफक कन्शोलर अथार्त ् हवाइ जहाजह  उडाउन र 
अवतरण गनर् िनदशन िदने काम रोज। त्यसको िनिम्त मैले छ मिहना कठोर 
कक्षाह  िलन ुपरेको िथयो। म ती कक्षाह मा सामेल भएर माजयुट भए ँतर 
मलाई आखँाको डाक्टरले एयर शािफक कन्ऽोलरको काम गनर् अयोग्य 
ठहर् याए। उक्त कामको िनिम्त मेरो आखँा तीआण वा राॆो छैन भनेर 
िसफािरस गिरएको िथयो।  
    मलाई धेरै द:ुख लाग्यो र िदक् क हुँदै मैले परमेँ वरसँग ूाथर्ना गर, 
"हे ूभ,ु मैले पाउने कामबाट मलाई िकन बिञ् चत गराइयो?" 
    अिन सैिनक अखडामा िविभ  कामह  गनर् थाल। त्यसबेला मेरो धेरै 
फुसर्द हनु्थ्यो। त्यस समयमा घन्ट सम्म बाइबल पढ्न थाल। जसले गदार् 
परमेँ वरको बारेमा अझै जा े चाहना मेरो िभऽी दयमा उिब्जन थाल्यो। 
    घरमा पिन मेरी ौीमती अिनताले मसँगै बाइबल पढ्न थािलन।् 
हामीलाई रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाए अनसुार बाइबलमा भएका धेरै 
कुराह  मेल नखाएको हामीले देख्य । क्याथोिलक चचर्ले िसकाए अनसुार 
बाइबलका िविभ  िशक्षाह मा मेल नखाने िवषयह मा मािनस मरेपिछ िपशाच 
ठाउँमा जाने, ःवगर् वा नकर् मा जाने र सात  िदन सिनबार साबथ नभइकन 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबार नै पिवऽ िदन हो आिद िथए।  
    एक साबथ हामीले एडभेिन्टःट चचर्मा जाने िनणर्य गय । यिद त्यस 
चचर्मा बाइबलसँग मेल नखाने कुनै कुराह  िसकाइयो भने हामी तरुन्तै 
चचर्बाट बािहर िनिःकने भनेर हामीले एक आपसमा ूितव ता गरेका िथय । 
तर त्यहाँ जे िसकाइरहेको िथयो सवै कुरा बाइबलसम्मत नै भएकोले 
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उत्सकुताका साथ िभऽै बःय  तर चचर्बाट बािहर िनिःकएन । त्यस िदनदेिख 
हामी एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाल्य । 
     एकजना पाःटरले हामीलाई बाइबल िसकाउन थाले। अिन मलाई 
िनँ चय भयो िक मैले सैिनक अखडामा काम गनर् छोड्नपुछर् िकनभने त्यहाँ 
शिनबार पिन काम गनुर्पदर्थ्यो। तर मैले साबथ पालना गनुर्पछर् भ े कुरा 
मलाई थाहा भयो। त्यसकारण शिनबार काम गनर् सिक्दन ँ ब  कामबाट 
रािजनामा िदन्छु भनेर मैले मेरो हािकमलाई भन तब हािकमले त्यसमा समःया 
छैन िकनभने शिनबार ितॆो स ामा अ  सैिनकले काम गछर्न ् र ितमीचाही ँ
उसको लािग आइतबार काम गिरदेऊ eg]/ जवाफ िदए। 
    केही समयपिछ मेरो पदो ित अथार्त ्ूमोशन भयो। त्यसबेला मलाई 
घमु्ती राडार यिुनटको नाइके बनाइयो। त्यस यिुनटले हवाइ जहाज आउने 
जाने िदशालाई हेथ्य । जब शिनबार पिन त्यो काम गनुर्पन अवःथा त्याहा ँ
आयो मैले मेरो कमान्डर अथार्त ्हािकमलाई मेरो आःथाको बारेमा सनुाए ँ र 
मैले भने म साबथ पालना गदछु त्यसैले म शिनवार काम गनर् सिक्दन।ँ 
    ती हािकमले अचम्म मान्दै मलाई सोधे, "यो कुरा मलाई िकन पिहला 
नै भनेन   . ितमीले  ितॆो साथीसँग काम सािटरहेका िथय  भनेर मलाई िकन 
जानकारी िदएन ? जबसम्म म ितॆो हािकम रहन्छु तबसम्म ितमीले कुनै 
शिनबार काम गनुर्पदन।" 
   मेरो आःथाको बारेमा सैिनक अखडाभिर कुरा फैिलयो। आित्मक 
िज ासाह  िलएर सैिनकह  मकहाँ आए। मेरो आःथाले पारेको ूभाव वारेमा 
मलाई थाहा िथएन। तर जब २९वषर्सम्म सैिनक क्षेऽमा काम गरेपिछ 
अवकाश भए ँतब मैले मेरो आित्मक जीवनलाई कितको छोएको रहेछु भनेर 
केही हदसम्म थाहा पाए।ँ एक िदन हािकमले मलाई उनको अिफसमा बोलाएर 
मसँग व्यिक्तगत कुरा गनर् चाहेको कुरा वताए। 
  "ितॆो ूभावले म पिन बाइबल पढ्न थाल। मसँग केही ूँ नह  छन।् के 
ितमी त्यसको जवाफ िदन सक्छौ?" उनले सोधे। 
     जब मैले पछािड फकर हेर। मलाई एयर शािफक कन्शोलरको काम 
िकन िदइएन भ े मैले बझु्न थाल। त्यो ढोका परमेँ वरले नै बन्द गनुर्भएको 
रहेछ। यिद मैले त्यो काम पाएको भए मलाई बाइबल अध्ययन गन समय 
हदैुनथ्यो। शिनबार पिन काम गनुर्पदर्थ्यो र त्यस िदनको स ामा अक  सैिनक 
साथीले काम गनर् सक्दैनथ्यो न त धेरै सैिनकह लाई मेरो आःथाको बारेमा 
सनुाउन नै सक्थ। 
    हो, मैले योजना गरे अनसुार सबै कुरा भएनन ् तर मािनसका 
योजनाह भन्दा परमेँ वरको योजना उ म हनु्छन।् 
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