
 

 

म एउटा इन्द्रेणीको प्रार्थना गनथसक्छु… 

इन्द्रेणी प्रार्थना खोज 

तपाईं घर भित्र जानुहोस ्र तलका प्रत्येक रंग संग भमल्न ेकेहह 

कुरा खोज्नुहोस।् जब तपाईंल ेतत पाउनु हुन्द्छ यहााँ तत हरेक रंगको 
तनम्तत तपाईंल ेयी प्रार्थना गनथ सक्नुहुन्द्छ।  

रातो 
धन्द्यवाद, परमेश्वर, तपाईंल ेहामीलाई प्रमे गनुथहुन्द्छ र तपाईं 

हामी संग साँधै हुनुहुन्द्छ। 
 

सुन्द्तला रंग 

प्यारो परमेश्वर, हामीले यस संकटको समयको अन्द्तको 
प्रतीक्षा गरररहाँदा तपाईंल ेहामीलाई धैयथ गनथ, पर्खथन र 
तपाईंको कुरा सुन्द्न र आज्ञा पालन गनथ भसकाउनुहोस।्   
 

पहेँलो 
प्यारो परमेश्वर, तत सबैजना जो डराइरहेका छन ्

ततनीहरुलाई सहायता गनुथहोस।् ततनीहरुले तपाईंको भसद्ध 

शाम्न्द्तलाई जानुन जसल ेसतपूणथ डरलाई हटाउाँछ।  

हररयो 
प्यारो परमेश्वर, ततनीहरु जो बबरामी ततनीहरुको वास्ता 
गनुथहोस,् तनको हुनको तनम्तत ततनीहरुलाई चाहहएको 
उपचार र मद्दत जुटाइ हदनुहोस,् तपाईंको चंगाईको शम्क्त 

सर जगतमा पठाउनुहोस।् 
तनलो 

प्यारो परमेश्वर, तत सबै जनालाई रक्षा गनुथहोस जो हाम्रो 
आपतकालीन सेवाहरुको तनम्तत खहट रहेका छन,् 

ततनीहरुले हाम्रो सुरक्षाको लागी जे गरररहेका छन ्त्यसको 
लागग तपाईंलाई धन्द्यवाद। 

बैजनी 
धन्द्यवाद, परमेश्वर, कक हामी राजाहरुका राजाको 
सन्द्तानहरु हौँ। धन्द्यवाद परमशे्वर चाही हामी गाह्रो समयमा 
िएता पतन हामी तपाईंलाई िरोसा गनथ सक्छौं र तपाईं 

राज्य आओस िनेर प्रार्थना गनथसक्छौं। गुलाबी 
धन्द्यवाद, परमेश्वर, हामीलाई र्ाह छ तपाईंल ेहामीलाई यो 
संकट बाट पार गरेर सुरक्षक्षत स्र्ानमा ल्याउनुहुनेछ जस्तो 
प्रकारल ेतपाईंल ेनोहालाई सुरक्षा हदनुियो र उसलाई र 
उसको पररवारलाई जलप्रलय बाट बचाउनु ियो।  

त्यस्तो जलप्रलय जुन समय जहाज भित्र नोहा बााँचकेा गर्ए त्यसलाई फेरी कहहल्यै ल्याउने छैन िनेर परमेश्वरले प्रततज्ञाको 
सकें तको रुपमा आकाशमा एउटा इन्द्रेणी राख्नुियो। आज त्यो इन्द्रेणी हाम्रो लागी आशाको एउटा गचन्द्ह हो, परमेश्वरल ेआफ्नो 
प्रततज्ञा पुरा गनुथहुन्द्छ िने एउटा सतझना हो। यहााँ तपाईं र तपाईंको पररवारको लागी संगै भमलेर पत्ता लगाउनु पने केहह इन्द्रेणी 
द्वारा प्रेररत िएका कियाकलापहरु छन।् 
 

उत्पत्तत्त ९ को १३ 

"म बादलमा मेरो इन्द्रे्नी राख्त्छु, र मेरो र पथृ्व्ीको बीचमा त्य्ो एउटा करारको गचन्द्ह् हुनेछ।" 

 

एउटा उत्साहको इन्द्रेणी 
बनाउनुहोस ् 

तपाईंलाई आवश्यक पने कुराहरु: पेपर र पेनहरु 

वा घर भित्र िएका अन्द्य कुनै पतन कलात्मक 

सामग्रीहरु।  
 

त्तवश्व िर मातनसहरुले आफ्ना झ्यालहरुमा इन्द्रेणी 
लगाएर ततनीहरुका सडक वर परका 
मातनसहरुलाई उत्साह हदइरहेका छन।्  

तपाईं घरमा उपलब्ध भएको कुनै पनन 

सामग्रीहरुको प्रयोग गरेर एउटा इने्द्रणी 

बनाउनुहोस् र त्यसलाई तपाईंको निमेकीले देख्न 

सके्न गरर झ्याल बानहर राख्नुहोस्। 

 

ब ाँड्न सकिने िेकि प्रकिज्ञ  पदिरु 

यहााँ बाइबल बाट केही थप परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरु 

िन्। परमेश्वर संग प्राथथना गनुथहोस् नक आज 

कसलाई उत्साह चानहएको ि र त्यसपनि 

नतनीहरुलाई एउटा प्रनतज्ञा पद पठाउनुहोस्। 

यिोशू १:९- ताँलाई मेरो आज्ञा ि बनलयो र 

खूबै साहसी हो, नडरा, ननराश नहो, 

नकननक ताँ जहााँ गए पनन, परमप्रभु तेरा 

परमेश्वर, तेरो साथमा हुनुहुनेि।” 

यकमिय  २९:११ – नकनभने जुन योजनाहरू मैले 

नतमीहरूका ननम्त बनाएको िु, ती म जान्दिु,” 

परमप्रभु भन्नुहुन्ि। “ती नतमीहरूका उन्ननतको 

ननम्त हुन्, नोक्सानीको ननम्त होइनन्, 

नतमीहरूलाई आशा र भनवष्य नदनलाई। 

मिूि स ११:२४ – यसकारण म नतमीहरूलाई भन्दिु, 

नतमीहरूले प्राथथनामा जेसुकै माग्िौ सो पाएका िौ ं

भन्ने नवश्वास राख, र त्यो नतमीहरूको हुनेि। 

रोमी ८:२८ – हामी जान्दिौ,ं उहााँलाई पे्रम गनेहरू 

र उहााँका अनभप्रायअनुसार बोलाइएकाहरूका 

ननम्त हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गनुथहुन्ि। 

 

 


