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"परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमािथ िवश्वास गर, तब ितमीहरू िस्थर 
रहनेछौ...तब ितमीहरू सफल हुनेछौ" (२ इितहास २०:२०)। 

"अिन परमेश्वरको प्रितज्ञाको सम्बन्धमा अिवश्वास गररे उनी 
लडखडाएनन्, तर परमेश्वरलाई मिहमा िदँदै उनी िवश्वासमा 
बिलयो रह;े अिन उहाँले जे प्रितज्ञा गनुर्भएको छ, सो पूरा गनार्लाई 
उहाँ सामथीर् हुनुहुन्छ भनी उनी पूरा िनश्चयतामा रह"े (रोमी 
४:२०-२१)।

१. साँचो िवश्वासीको सुरक्षा (यूहन्ना ५:२४; ६:३७-४०; ६:४७; 
१०:२७-३०; रोमी ८:१; ८:२८-३९; एफेसी १:१३-१४; ४:३०; 
िफिलप्पी १:६; िहब्र ू७:२५; १ यूहन्ना २:१-२; १ पत्रुस १:५; 
यहूदा २४-२५।

२. परमेश्वरको अटुट वास्ता (१ पत्रुस ५:७); परमेश्वरको महान ्
िवश्वासयोग्यता (िवलाप ३:२१-२३; १ कोिरन्थी १:९; िहब्र ू
११:११); परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह (२ कोिरन्थी ९:८; १२:९; 
यूहन्ना १:१६-१७); परमेश्वरको अनन्त प्रेम (यिमर् या ३१:३; 
यूहन्ना १३:१; रोमी ८:३५-३९); परमेश्वरको अचूक प्रितज्ञा 
(तीतस १:२; िहब्रू ६:१८; गन्ती २३:१९; २ कोिरन्थी १:२०; रोमी 
४:२०-२१; िहब्रू ११:११); परमेश्वरको िनरन्तर उपिस्थित (िहब्र ू
१३:५; व्यवस्था ३१:६,८; मत्ती २८:२०); परमेश्वरको सामथीर् 
सिक्रयता (िफिलप्पी २:१२-१३; एफेसी ३:२०-२१; िहब्र ू
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१३:२०-२१); परमेश्वरको पुग्दो प्रबन्ध (मत्ती ६;२५-३४; 
िफिलप्पी ४:१९; भजनसङ्ग्रह २३:१; ३४:१०)।

३. परमेश्वरको शािन्तको प्रितज्ञा (यशैया २६:३; िफिलप्पी 
४:६-७; ४:९; यूहन्ना १४:२७; १६:३३); परमेश्वरको आनन्दको 
प्रितज्ञा (यूहन्ना १५:११; गलाती ५:२२); परमेश्वरको 
िवश्रामको प्रितज्ञा (मत्ती ११:२८-३०; िहब्रू ४:१-११); पापको 
क्षमा र शुिद्धको प्रितज्ञा (१ यूहन्ना १:९; भजनसङ्ग्रह ३२:५; 
िहतोपदेश २८:१३); प्राथर्नाको जवाफ पाउने कुराको प्रितज्ञा 
(यूहन्ना १४:१३-१४; १५:७; १ यूहन्ना ३:२२; ५:१४-१५; मत्ती 
७:७-११)।

४. आवश्यक सामथ्यर्का लािग प्रितज्ञाहरू (२ कोिरन्थी १२:९-१०; 
िफिलप्पी ४:१३; यशैया ३०:२८-३१; यशैया ४१:१०); आवश्यक 
बुिद्धका लािग प्रितज्ञा (याकूब १:५-७); आवश्यक सहायताका 
लािग प्रितज्ञाहरू (िहब्र ू १३:६; यशैया ४१:१०,१३); आवश्यक 
सान्त्वनाका लािग प्रितज्ञाहरू (२ कोिरन्थी १:३-५; यूहन्ना 
१४:१६-१८; २ थेस्सलोिनकी २:१६-१७); आवश्यक अगुवाइका 
लािग प्रितज्ञाहरू (िहतोपदेश ३:५-६; भजनसङ्ग्रह २३:२-३); 
आवश्यक िवश्वासका लािग प्रितज्ञाहरू (रोमी १०:१७; िहब्र ू
अध्याय ११)।

५. पापमािथ िवजय (रोमी ६; यूहन्ना ८:३१-३६); परीक्षामािथ 
िवजय (१ कोिरन्थी १०:१३; िहब्रू २:१७-१८; ४:१५-१६); 
िवपत्तीहरूका बीचमा िवजय (िहब्रू १२:५-११; याकूब १:२-१२; 
१ पत्रुस १:६-८; ४:१९); दुःखकष्टहरूका बीचमा िवजय (रोमी 
८:१८,२८; २ कोिरन्थी १:३-४); सांसािरक प्रणालीमाथी िवजय 
(१ यूहन्ना २:१७; ५:४-५); शैतानमािथ िवजय (याकूब ४:७; १ 
यूहन्ना ४:४)।



६. परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गरकेोमा प्रितज्ञाहरू (यूहन्ना 
१४:२१,२३; भजनसङ्ग्रह १९:११); परमेश्वरको खोजी गरकेोमा 
इनामको प्रितज्ञा (िहब्र ू ११:६; मत्ती ७:७; यिमर् या २९:१३; 
व्यवस्था ४:२९); िवश्वासयोग्य जीवन यापन गरेकोमा 
इनामको प्रितज्ञा (१ कोिरन्थी ३:११-१५; ४:२-५; लूका 
१६:९-१०); भावी स्वगीर्य घरको प्रितज्ञा (१ पत्रुस १:४; प्रकाश 
२१:३-५; यूहन्ना १४:१-३; िहब्रू ११:१०)।

७. प्रभु येशू ख्रीष्टको सिन्नकट आगमनको प्रितज्ञा (यूहन्ना 
१४:१-३; १ थेस्सलोिनकी ४:१३-१८; १ यूहन्ना २:२८-३:३; 
तीतस २:१३)।

िवश्वासको सरल पिरभाषा: िवश्वास भनेको परमेश्वरले ज े
भन्नुभएको छ त्यसप्रित सठीक रूपले प्रितक्रया देखाउन ुहो। जब 
परमेश्वरले कुन ै आज्ञा िदनहुुन्छ तब भरोसा गनेर् िवश्वासील े
आज्ञापालन गदर्छ: "जब अब्राहाम त्यस ठाउँमा जानलाई बोलाइए, 
जुन ठाउँ उनले पिछबाट हकको सम्पित्तको रूपमा पाउनेवाला िथए, 
तब उनले िवश्वासैद्वारा आज्ञापालन गर"े (िहब्रू ११:८)। अब्राहामल े
परमेश्वरमा िवश्वास गर!े उनल ेपरमेश्वर यित महान् हुनुहुन्छ भनेर 
िवश्वास गर ेिक उहाँको आज्ञा पालन नगनुर् असोचनीय कुरो िथयो!

जब परमेश्वरल ेकुनै प्रितज्ञा िदनुहुन्छ, भरोसा गनेर् िवश्वासील े
त्यसमािथ िवश्वास गदर्छ, त्यसबारमेा ऊ िनिश्चत हुन्छ, त्यसलाई 
देख्दछ, त्यसका िनिम्त ऊ बाटो हदेर्छ, त्यसका लािग पखर्न्छ, 
त्यसमािथ अडेिसन्छ, त्यसलाई बिलयो गरी पक्रन्छ र त्यसलाई 
अँगाल्दछ (िहब्रू ११:११,१३; ; रोमी ४:१८-२१; १०:१७; िहब्र ू
४:१-२)। तपाईं परमेश्वरको वचनप्रित कस्तो प्रितिक्रया देखाउने 
गनुर्हुन्छ? जब परमेश्वरले "म यसो गनेर्छु" भन्नुहँुदा उहाँल े
साँच्चीनै त्यो गनुर्हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईं कित्तको िनिश्चत 
हुनहुुन्छ? दाँज्नुहोस् प्रिेरत २७:२५।



 

परमेश्वर सवर्शिक्तमान् हुनहुुन्छ -- मेरो समस्यालाई समाधान गनर् सक्ने 
क्षमता  उहाँिसत छ  (एफेसी ३:२०); उहाँल े त्यसलाई समाधान गनर् 
सक्नुहुन्छ। उहाँको िनिम्त कुनै कुरा पिन औधी किठन हँुदैन (उत्पित्त १८:४)। 
कुनै पिन समस्या उहाँको क्षमताभन्दा बािहरको हँुदैन। उहाँद्वारा म सबै 
कुराहरू गनर् सक्नेछु (िफिलप्पी ४:१३)। 

परमेश्वर सवर्ज्ञानी हुनुहुन्छ -- मेरो समस्याको बारमेा उहाँलाई सब थाह छ। 
त्यितमात्र नभएर मेरो समस्याको समाधान गनेर् उपाय समेत उहाँलाई थाह छ। 
साथ ैयस समस्याको बीचमा मैले कितसम्म सहन सकु्छ भनेर पिन उहाँलाई 
थाह छ (१ कोिरन्थी १०:१३)।

परमेश्वर बुिद्धमान् हुनुहुन्छ -- मलाई सबभन्दा बढी भलाइ कसरी हुन्छ भनेर 
उहाँ जान्नुहुन्छ। यसैले त उहाँले यो समस्या मेरो जीवनमा आइपनर् िदनुभयो। 
मेरो समस्या-समाधानको सवोर्त्तम उपाय उहाँले नै जान्नुहुन्छ (याकूब १:५)।

परमेश्वर सवर्व्यापी हुनुहुन्छ -- म समस्यामा परकेो छु तर म एकलो छैन 
िकनिक परमशे्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ; उहाँ मिभत्रै हुनुहुन्छ (गलाती २:२०)। 
उहाँले मलाई कुनै रीितले छोड्नुहुनेछैन, न ता मलाई कुनै रीितल ेत्याग्नुहुनेछ। 
समस्या आइपदार् म एकलैले समाधान गनुर्पछर् भनेर उहाँल ेकिहल्यै भन्नुभएन 
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(प्रस्थान १४:१४)। िजउँदो परमेश्वर नै मेरा सहायक हुनुहुन्छ  (िहब्रू १३:५-६; 
यशैया ४१:१०; मत्ती २८:२०)। 

परमेश्वर अपिरवतर्नीय (बदली नहुने) हुनुहुन्छ -- जब परमेश्वरल े मलाई 
बचाउनुभयो तब मेरो जीवनको सबभन्दा ठूलो समस्या हल भयो। अब उही 
परमेश्वरले त्योभन्दा सानो जुनसुकै समस्यामा पिन मलाई सहायता गनर् 
सक्नुहुन्छ। जुन परमेश्वरले दाऊदलाई, दिनएललाई, पावललाई र अरू 
धेरजैनालाई उनीहरूका समस्याहरूमा सहायता गनुर्भयो, उही परमेश्वरले 
मलाई पिन सहायता गनर् सक्नुहुन्छ। परमेश्वर हरहमेसा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ 
भनी म मािनिलन सकु्छ (िहब्रू १३:८)। 

परमेश्वर सावर्भौम हुनुहुन्छ -- हरके पिरिस्थितको सम्पूणर् िनयन्त्रण 
परमेश्वरकै हातमा हुन्छ। उहाँले यो समस्या मेरो जीवनमा आउन िदनुभयो र 
यो पिन उहाँकै हातमा छ (रोमी ८:२८)।

परमेश्वर िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ -- मेरो समस्याको समाधानको िनिम्त मैले 
परमेश्वरमािथ भरोसा राख्दा उहाँले मलाई धोका िदनहुुनेछैन (व्यवस्था 
३१:६)। उहाँका प्रितज्ञाहरू चुक्नछैेनन्। मेरो यो पिरिस्थितमा म परमेश्वरमािथ 
भर पनर् सकु्छ (२ कोिरन्थी १:२०)। परमेश्वर पूणर् रूपमा भरपदोर्, िवश्वासीलो, 
वफादार हुनहुुन्छ।

परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ -- मेरो समस्याको बीचमा म परमेश्वरको वचनको 
प्रितज्ञाहरूलाई दाबी गनर् सकु्छ िकनभने परमेश्वर झूट बोल्नुहुन्न; उहाँले झूट 
बोल्नै सक्नुहुन्न (तीतस १:२)। उहाँले जे भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँले गनुर्हुन्छ। उहाँ जे 
बोल्नुहुन्छ, त्यो उहाँ पूरा गनुर्हुन्छ (रोमी ४:२१)।

परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ -- अनन्तताको पिरप्रेक्ष्यमा वा दाँजोमा हदेार् मेरो 
समस्या सानोभन्दा सानो देिखन्छ। व्यवस्था ३३:२७ मा हनेुर्होस्।



परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ -- मेरो यो समस्यामा परमेश्वरल ेस्वयम् आफैलाई 
िचनाउन चाहनुहुन्छ। यस्तो कुनै समस्या छैन, त्यो जितसुकै ठूलो िकन नहोस,् 
जसले मलाई उहाँको प्रेमबाट अलग पानर् सक्दछ (रोमी ८:३५-३९)।

परमेश्वर भला हुनुहुन्छ -- मेरो समस्या र मेरो अप्ठ्यारो पिरिस्थितकै बीचमा 
पिन परमेश्वरले मलाई उहाँको पुत्रजस्तै बनाउँदै लैजान चाहनुहुन्छ (रोमी 
८:२८-२९)। जस्तोसुकै संकष्ट िकन नहोस्, उहा ँभला हुनुहुन्छ भनी म उहाँको 
प्रशंसा गनर् सकु्छ (भजनसगं्रह १०७:८,१५)।

परमेश्वर धमीर् र न्यायी हुनुहुन्छ -- मेरो जीवनमा यो समस्या आउन िदनुमा 
परमेश्वरले ठीक नै गनुर्भएको छ। परमेश्वरल ेकिहल्यै गलती गनुर्हुन्न।

आफ्नो िदन-िदनको जीवनमा आइपनेर् समस्याहरूका बीच तपाईं जीिवत 
परमेश्वरलाई कित्तको सम्झना गनेर् गनुर्हुन्छ? "जसल ेतपाईंको नाम जान्दछन् 
(परमेश्वरको को हुनुहुन्छ भनी साचँ्चै जान्दछन्), ितनीहरूल े तपाईंमािथ 
भरोसा राख्नेछन्" (भजनसङ्ग्रह ९:१०)। 
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थप सामग्रीका लािग हाम्रो सम्पकर्  ठेगाना:
नारायणगढ चचर्, लायन्स चोक, भरतपुर - ३
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