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भगवानको योजना 

हा�ो छनौट 
 

�याक� बाल 

 

उ�पि�त 1-11 

 

पाठ 1: सज�ना - ई�वरको �डजाइन �वारा सज�ना 

पाठ 2: फल - के ग ती भयो? 

पाठ 3: %यान र हा'बल - म आ*नो भाइको खुसी छु 

पाठ 4: पानी - फे/र क0हले प1न! 

पाठ 5: बाबेलको टावर - अ5ामदे7ख नोहाबाट                              

 

 

"... मँ तपाइँको वचनमा मेरो आशा रा�छु." 

भजन 119:74 

 

 

 

प8व9 बाइबल प8व9 बाइबल, नया ँअ;तरा�ि=>य सं@करण बाट लइएको हो. D1तल8प अEधकार © 1973 ,1978,1984  

अ;तरा�ि=>य बाइबल समाज �वारा. Jयथ� 'बना को अनुम1त �वारा Dयोग गरLएको. सबै अEधकार सुरNOत.



WWW.CROSSCM.ORG  ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

2 

स"ु गद$ 
तपाP एक साहसक मा शRु गदS हुनहुु;छ Tक तपाPको बाँक� जीवन आकार हुनेछ. 

तपाPको या9ा तपाPको लाEग अनUठो हुनेछ र प8व9 बाइबल भ;ने प@ुतकको तपाPको बझुाइमा 

बWनको लाEग तपाPको उYसकु र उYसाहL चाहनाले केहL अशंमा 1नधा�/रत ग/रनेछ. अ[ययन गन� 

तपाईको D1तब\ताले तपाइँको जीवनलाई सम\ृ पान̂ वाचा गद�छ जुन भगवानले तपाइँको वचन 

माफ� त बो नहुु;छ. 

जब तपाP अ[ययन गनु�हु;छ तपाPलाई हातमा केहL सफा/रस ग/रएको आप1ूत �हR हुन 

DोYसा0हत ग/र;छ: 

1. यो बाइबल अ[ययन एकाई: ई�वरको योजना, हा`ो छनौट 

2. प8व9 बाइबलको नयाँ अ;तरा�ि=>य स@ंकरण (एन I भ9). नोट: य0द तपाP 
नयाँ खरLद गदS हुनुहु;छ भने, बाइबल खो�नुहोस,् य0द सdभव छ भने, Yयोसँग छ:  

. DYयेक प=ृठको बीचमा eस-सदंभ� @तdभ Dाथमकताका साथ. 

. एक सम;वय सामा;यतया बाइबलको पछा�ड भे0ट;छ, र 

. केहL आधारभतू न%शा प1न पछा�ड भे0टए. 

3. पेन वा पेि;सल 

4. 3x5 वा 4x6 अनeुम7णका काड�हR 

मा सचूीब\ तीन # 2  स8ुवधाहRसँग तपाPलाई पया�fत तपाPको अ[ययनको लाEग आप1ूत � 

ग/रनेछ र यी पाठहR माफ� त सफलतापवू�क नेभगेट गन� तयार हुनहुुनेछ. य�य8प, बाइबलमा यो 

तपाPको प0हलो Dदश�न हो भने, तपाPले बाइबल नेभगेट शीष�कको अ[ययनबाटै 8वचार गन� 

स%नहुु;छ. यस अ[ययनले तपाPलाई कौशल 8वकास गन� र तपाPलाई अEधक 8व�व@त बाइबल 

8व�याथh बनाउन सहयोग पiु याएको नेभगेसनल उपकरणहR Dदान गद�छ. बाइबल नेभगेट कुन ै

प1न श ुक वा दा1यYव 'बना डाउनलोड गन� सTक;छ eस कने%ट वेबसाइट www.CrossCM.org  

मा. य�य8प यो अ[ययन सफा/रस ग/रएको छ, यो परमे�वरको योजना, हा`ो 8वक पको 

अ[ययनमा सफलताको लाEग आव�यक छैन. 

तपाPको बाइबल माक�  गन� न0हचTकचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पWन हो. यसलाई 

तपाPको नोटहR, तपाPको रेखांकन, हाइलाइ0टगं, सक� ल र एरोको साथ तपाPको आ*न ैबनाउनहुोस!् 

तपाP 8वचार, D�न, र अ[ययन को मा[यम बाट आ*नो या9ा jयाTकंग रेक�डkग को लागी एक 

नोटबकु वा lयाmलेट को उपयोग गन� को लागी चु;न स%नहुु;छ.   

अ[ययन सामnी ले7खएको छ ताTक तपाP आफैले स%न स%नहुुनेछ. आYम-अनशुासन 

को एक �डnी सगं तपाP थोरै वा कुन ैक0ठनाई को साथ सामnी कभर हुनेछ. एकै साथ तपाP 

नयाँ जानकारL Dाfत गनु�हुनेछ, नयाँ अ;तरoि=ट साझा गनु�होस,् र के0ह चुनौतीपणू� D�नहR 

सो[नहुोस ्जुन उYतरहRको लाEग माpनेछ. यो D1तTeयाको पवूा�नमुान गदS तपाईलाई अ[ययन 

गन� केहL साथीहRलाई आमि;9त गन� गdभीरतासाथ 8वचार गन� DोYसाहन 0दनहुु;छ.   

तपाईलाई आ*नो अ[ययनमा रमाइलो लाpन स%छ. तपाईको qदय nहणयोpय होस ्जसरL 

भगवानले तपाईको वचन माफ� त बो नहुु;छ. यी बाइबल कथाहRले तपाPको छोरा येश ूrी=ट, हा`ा 

Dभ ुर मिु%तदाता माफ� त तपाPलाई 0दएका महान ्Dेमको आ�वासन 0दनहुोस.् 
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%सज&ना, 

भगवानको 'डजाइन )वारा 
 

उYपिYत 1-2  सिृ=टको कथा 
 

 

 
 

अवलोकन को पाठ 1 

 

 अवलोकन: उYपिYत 1-2      3  

प/रचय         4 

 पाठ 1: उYपिYत 1-2             

• सिृ=टकता�       5 

• उYपिYत सिृ=टको खाता     7 

• 8वsाम 0दन @थापना भयो                 8 

• पुtष र म0हलाको सिृ=ट                10 

• 8ववाह                   12 

• रा`ो र खराबको uानको Rख                           13 

• अनुDयोग                               14 
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सिृ/ट, )वारा भगवान 'डजाइन 

 

प0रचय 

 

 उYपिYत शtुआतको प@ुतक हो. उYपिYत भनेको सRुवात हो. यस प0हलो प@ुतकले 

बाइबलLय सिृ=टको 8ववरण 0द;छ र "शtुमा" भ;ने शmदहRसँग ख ुछ. प0हलो दईु अ[यायहRमा 

हामी बाइबलको सिृ=टको 8ववरण पWछU. उहाँले @वग� र पwृवीमा सब ैकुरा बनाउनभुयो. भगवान 

का सब ैसिृ=ट रा`ो Eथयो; यो धेरै रा`ो Eथयो! उYपिYत 1 र 2 ले प0हलो मा1नस आदम र प0हलो 

म0हला हJवाको सिृ=टको 8ववरण 0द;छ. ई�वरले उनीहRलाई आ*नो @वRपमा सिृ=ट गनु�भयो र 

उxे�य 0दनभुयो जुन उहाँले 1तनीहRलाई अदनको बगyचामा काम गनु�भयो र यसको देखभाल गन̂ 

1नद̂शनस0हत राzनभुयो.  

उYपिYतको शtुवात उYपिYतमा समाfत हु;छ भ;ने छैन. एउटा मा9 स{ूम सtुवात 

उYपिYत 2:10 मा बताइएको छ. यस 8वशषे अव@थामा, सtुवात नदL हो. पद १० सtु हु;छ, 

“बगyचालाई पानी 0दने नदL बगyचा अदनबाट बpयो.” नदL चार वटा नदLमा 8वभािजत भयो. यस 

पदलाई सिृ=टको कथासगं DासEंगक Rपमा थोरै मा9 भए प1न बेवा@ता गन� सTक;छ.   

हामीलाई थाहा छ Tक DYयेक नदLको शtु हु;छ. याpज ेखोलाको �ोत कुइहाई-1तिmबयान 

पठारको 0हमनदL हो र दNOण को/रयाको हान नदLको उ�गम नाdहन र बखुम नदLहRको 

सगंमबाट भएको हो. शि%तशालL एमेजोनको उYपिYत एि;डज पव�तमा हु;छ र सबभै;दा लामो 

नदL, नील नदL, यसको Dाथमक �ोत इEथयो8पयाको नीलो नीलसँग छ. सबकैो सtुआत क1त सानो 

छ. 

 अदनको बगyचाबाट एउटा स;ुदर शलैLमा बpने नदL परैू बाइबलको प0हलो प@ुतकको दो�ो 

अ[यायमा सtु भयो र बाइबलLय इ1तहासमा अ0हलेसdम ब1नरहेको छ र अन;तसdम जारL छ. 

हामी यस नदLलाई सNंOfतमा सdपणू� बाइबलभ/र अनसुरण गन� स%छU. यसका चारवटा 

जलमाग�स0हत यो नदL समय र ठाउँ दबु ैवा@त8वक नदL हो र Rपकको Rपमा प1न यो नदLले 

इ1तहासभ/र मा1नसहRलाई जो�दछ जो सdपणू� जीवनको �ोत हो.  

उYपिYत प@ुतक हो जुन यस ठूलो नदLको मzुय भागमा हु;छ. तपाP यहाँ फेला परेको 

सtुवात अ;वेषण गन�मा रमाउनहुुनेछ TकनTक यसले जब तपाP परमे�वरको वचन अ[ययन 

गनु�हु;छ सब ैतपाPले पाउनहुुनेछ. अनभुवको आन;द लनहुोस.् यस अ[ययनले तपाPको आ*न ै

Dाणको 1तखा� मेlने जी8वत पानीको धार ब;न स%छ (यहू;ना 4:10). 

यो साहसक सtु गन� को लागी समय हो! उYपिYत १ मा तपाइँको बाइबल खो नहुोस.् 

अब हामी प0हलो अ[यायको प0हलो पदबाट सRु गरU. प0हलो तीन शmदहR लेzनहुोस:् 
 

________________________________________________________
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      सिृ/ट, )वारा भगवान 'डजाइन 

 

भाग 1 

प0रचय: यस पाठले तपाPलाई बाइबलको 8ववरण 8ववरणलाई [यानपवू�क हेन̂ मौका 0दनेछ. पाठको 

अभDाय बहस वा बहसको 'ब;द ुहोईन तर D�नहR खडा गनु� हो जसले तपाPलाई सामnी र माEथको 

जानकारL 0दनेछ जसले तपाPलाई परमे�वरको वचनले @वग� र पwृवीको सिृ=टको बारेमा के भ;छ भ;ने 

सdब;धमा जानकारL 0द;छ. तपाPको अ[ययनको आन;द लनहुोस!् 

 

िज2मेवार3: उYपिYतको प0हलो दईु अ[यायहR, पWनहुोस ्उYपिYत 1 र 2. 

4यायाम: 
1. ले हामीलाई के उYपिYत 1: 1 बताउँछ ?   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

हामीलाई भ1नएको छ Tक परमे�वर सिृ=टकता� हुनहुु;छ, @वग� र पwृवी सिृ=ट ग/रयो। सव�Dथम 

भगवानले सिृ=टकता� हुनहुु;छ भ;ने तwयलाई [यान 0दएर हेरU।   

2. सचूीब\ ग/रएका तीन थप सदंभ�हR छन ्जुन यस तwयलाई पनु: @था8पत गद�छ Tक यो 

परमे�वरले न ैसिृ=ट गनु�भयो: 

भजन 102: 2 ले परमे�वरको बारेमा बो दछ र भ;छ, “_________________________ 

_______________________________________________________________________” 

भजन 115: 1 ले Dभ ुहुनहुु;छ भनेर पिु=ट गद�छ “______________________________ 

______________________________________________________________________” 

भजन 148:5 ख भ;छ, "ऊ _________________________________________ र ती Eथए 

______________________________________________________________________” 

 

5वचार: तपाPको के0ह 8वचारहR रेकड� गन� सRु गनु�होस।् 

1. परमे�वर सिृ=टकता� हुनहुु;छ भनेर मलाई के मतलब छ? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एक Oणको लाEग 8वचार गनु�होस ्जुन तपाइँले बनाउन ुभएको छ, हुनस%छ केहL कपडा वा केहL 

टुeा काठको साथ. एक जो तपाईलाई सजृना गरLरहेको छ Dोज%ेटमा धेरै सोच र हेरचाह Dदान 

गनु�भयो. एक Oण लनहुोस ्र काममा ई�वरको क पना गनु�होस,् @वग� र पwृवी सिृ=ट गन̂ उहाकँो 

प/रयोजना सRु गन� तयार हुनहुु;छ. तपाईले के सोच 8वचार गनु� भएको छ Tक तपाईले 

सोच8वचार गरL आ*नो कामको योजना बनाउन ुभयो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

6 

भाग 2 

असाइनमे6ट: फे/र पWनहुोस ्उYपिYत 1: 1-2.   

4यायाम 

1. परमे�वरले @वग� र पwृवी सिृ=ट गनु�भ;दा प0हले पwृवी ज@त ैEथयो भनेर बाइबलले बताउँछ 

(उYपिYत 1: 2)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1नराकार, खालL र अ;धकार यी सबमैाEथ ... यी शmदहR अलक1त [वंसत दे7ख;छन,् हैन? खालL 

र अ[ँयारो ब�ुन गा�ो छैन तर 1नराकार के हो? केहL बाइबल अनवुादहRले सtुवातलाई अराजकता 

र श;ूयताको समयको Rपमा बो दछन,् कुन ैRप र श;ूय 'बना. एउटाले य@तो महससु गछ� Tक यो 

गडबडी भएको गडबडी Eथयो. यो चाखलाpदो छ Tक अराजकता, eमको कमी र श;ूयताको समयमा 

परमे�वरले काय� गन̂ 1नण�य गनु�भयो.   

2. उYपिYत 1: 2 मा के क@ता शmदहRले पाठलाई शtुमा परमे�वरको ई�वरLय उपि@थ1तको अनभु1ूत 

गराउँदछ? _____________________________________________________________________ 

परमे�वरको आYमा उपि@थत हुनहुु;wयो. हामीलाई भ1नएको छ Tक परमे�वरको आYमा पानीमा 

"होभर" गदS हुनहुु;wयो. Yयहाँ के0ह महYवपणू� कुरा हुन लागेको छ Tक एक भावना छ. त@वीर 

आमा बबुाको उपि@थ1त ज@तो के0ह हो जब उहाँ / उनी सानो ब�चा माEथ आउँछन.्   

3. के0ह अR Eच9 छ8वहR वा शmदहR छन ्जुन तपाईले परमे�वरको आYमाको यो बाढL उपि@थ1त 

वण�न गन� Dयोग गन� स%नहुु;छ? Jयव@था र यशयैाले सहयोग गन� स%दछन।् एकचोटL हेनु�!  

Jयव@था 32:11 - _________________________________________________________ 

यशयैा 31:5 - _____________________________________________________________ 

5वचार: ई�वर 1नराकार, खालL र अ;धकारको के0ह चीजमाEथ होभर गदS Eथए. मेरो जीवन क0हले Yय@तो 

लाpछ ... 1नराकार, खालL, र अ[ँयारो? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

भगवान ्को हेरचाहको उपि@थ1त सधy मेरो व/रप/र छ भनेर @वीकान� यसले के फरक पाद�छ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: Dभ,ु सिृ=ट सtु हुनभु;दा अ1घ न ैतपाPको 0दJय उपि@थ1तको लाEग म तपाPलाई ध;यवाद 

0द;छु. तपाइँले बनाउन ुभएको सबमैा होभर गन� जारL राzनहुु;छ. तपाPको सजृना, तपाPको हातका 

कामहRको हेरचाहको लाEग ध;यवाद. 
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मेरो र मेरो मायाको zयाल राzनभुएकोमा ध;यवाद.  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

भाग 3 

 

िज2मेवार3: अब सब ैपनु: पWनहुोस ्उYपिYत 1.   
 

अ�यास गनु�होस:् यस अ[यायमा हामी याद गद�छU Tक परमे�वर सिृ=टकता� बो नभुयो र सिृ=ट गनु�भयो। 

उYपिYत 1:3 यसको उदाहरण हो। भजन 148:5 मा हामी "… उहाँका लाEग" पWछU ________________ 

र ती Eथए ___________________________________________________________________.”  

 

1. सब ैकुराको सचूी बनाउनहुोस ्जुन परमे�वरले उहाकँो आदेशमा सिृ=ट गनु�भयो।   

0दन 1: उYपिYत 1:3-5 _____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

0दन 2: उYपिYत 1:6-8 _____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

0दन 3: उYपिYत 1:9-13 ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

0दन 4: उYपिYत 1:14-19 ___________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

0दन 5: उYपिYत 1:20-23 ___________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

0दन 6: उYपिYत 1:24-27 ___________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

2. के0ह 'बभ;न 1नद̂शनहR र आशषहR नोट गनु�होस ्जनु उहाँले सिृ=ट गनु�भयो. उदाहरणको लाEग, 

पद  मा उसले �यो1त र अ;धकारलाई  3 "अलग  9 गद�छ". पद मा उसले पानी एक ठाउँमा 

भेला गद�छ. पद 20 मा उनले जीवहRलाई आशष 0दनहुु;छ र उनीहRलाई "फल फलाउने र 

सzंयामा व8ृ\ हुन" भ;छ. 

3. अ[याय 1 मा तीन वा%याशंहR पनु: केि;�त गनु�होस।् यी वा%यांशहR पYता लगाउनहुोस ्र 

DYयेक वा%यांश क1त पटक Dयोग ग/रएको छ याद गनु�होस।्   

"र (Yयसप1छ) भगवानले ..." "_____ पटक 

"र यो Yय@त ैEथयो।" ____________ पटक 

"र भगवानले देzनभुयो Tक यो (धेरै) रा`ो Eथयो।" _____ पटक 
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4. यी दोहो/रएका वा%यांशहRबाट हामी परमे�वरबारे के स%छU? 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

परमे�वर सिृ=टकता� हुनहुु;छ। उनले बोले। सिृ=ट अि@तYवमा आए। उहाँ सिृ=ट गनु�भएको सब ैथोरै 

रा`ो प1न Eथयो (उYपिYत 1:31).  

 

0र:ले;शन 7<न: 
1. जब म भगवान सिृ=टकता� हुनहुु;छ भनेर सdझ;छु, उहाँलाई र सिृ=ट गनु�भएका सबलैाई सdहा दै 

काम गन̂ ठाउँमा उहाँलाई क0हले र कहाँ देzन स%छु? ___________________________________ 

2. के म क0हले का0ह ंसो�छु Tक उसले "बल खसा यो" र आफूले बनाएको कुरा Yयागे? सिृ=टको 

सdभार कायम राzने Jयि%तको Rपमा म उहाँबारे के स%न स%छु? 

i. कोलोसयनहR 1:16, 17  __________________________________________________ 

ii. मYती 6:25-34  _________________________________________________________ 

 

'ड=गगं डपेर: 

1. शtुदे7ख न ैभगवान हुनहुु;wयो। ऊ सिृ=ट ग/रएको Eथएन। उहाँ अन;त हुनहुु;छ। उहाँ सधy 

हुनहुु;wयो र सधy हुनहुुनेछ। Dकाश 1:8  मा उसलाई__________ र _________ को Rपमा 

Eच1न;छ। Dकाश 21:6 मा परमे�वरलाई ____________ र को प1न भ1नएको छ _____________.   

2. Tकनभने मानव जा1त समय �वारा कmजा ग/रएको छ सब ैकुराको एक शtुआत छ। ती के0ह 

चीजहR सो�नहुोस ्जुन तपाPको लाEग शtु ग/रएको Eथयो। हुनस%छ तपाP एक ब�चाको ज;म, 

वा @कूल को प0हलो 0दन, वा एक रचनाYमक 8वचार को शtुवातको पल सdझना। शtुदे7ख न ै

भगवान हुनहुु;wयो। उहाँ सधy हुनहुु;wयो।   

0र:ले;शन 7<न:   
1. भगवान अन;त, अ फा र ओमेगा, शtुआत र अ;Yयको Rपमा 8वचार गदS तपाPलाई के 8वचारहRले 

चुनौती 0द;छ?  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भगवान अन;त हुनहुु;छ भ;ने कुरालाई 8वचार गदा� क@ता 8वचारहRले तपाईलाई सा;Yवना 

0द;छ? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7ाथ&ना: Dभ,ु आज म तपाईलाई ध;यवाद 0द;छु Tक तपाई सdपणू� सिृ=टकता� हुनहुु;छ. सtुमा तपाPले 

@वग� र पwृवी सजृना गन� छनौट गनु�भयो. तपाPले सज�ना गनु�भएको सब ैधेरै रा`ो Eथयो. ध;यवाद! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

काय&भार: उYपिYत 2:1 ले भ;छ Tक सिृ=ट परूा भयो. र Yयसप1छ हामी पद 2 र 3 पWछU. यी पदहR 

लेzनहुोस:्  ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

अ@यास गनु&होस:् आ*न ैशmदमा, 0दनमा के भयो (उYपिYत 2:2,3)? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

%शBण: परमे�वरले 0दन, सातU 0दनलाई आशष 0दन र यसलाई प8व9 त ुयाउने त/रकालाई उहाकँो 

कामबाट 8वsाम लन ुEथयो. उसले Yयो 0दन प8व9 पाय�. उसले एउटा 8वशषे उxे�यका लाEग 0दन 

छुlयाउने छनौट गरे; उxे�य आराम गन� Eथयो. 

• प0रभाषा: प8व9 पानु� भनेको प8व9 बनाउन ुवा प8व9 गनु� हो. 

• प0रभाषा: शबाथ 0दन, उपासनाको 0दन र 8वsाम नोट: यहूदL समदुायका लाEग श1नबारलाई शबाथ 

0दन तोTकएको छ, तथा8प, शtुका 8व�वासीहRले येशकूो पनुtYथानको @मरणाथ� आइतवार रोजे। 

महYYव हfताको कुन 0दन होईन तर हरेक हfताको तालमा 8वsाम 0दन प1न समावेश हु;छ। 

परमे�वरले जीवन सिृ=ट गन� आदेश 0दनभुयो. के परमे�वरलाई आरामको 0दन चा0हएको Eथयो? के भगवान 

थTकत र थTकत हुनहुु;wयो? एक सdब;धको Rपमा परमे�वर उहाँ आराम गन� र आ*नो सिृ=ट सगं 

जीवनको छनौट गन� रो�नभुयो. एक Jयि%तले य@तो भावना महससु गछ� Tक ऊ केवल मनाउन चाह;छ. 

उYपिYत 1:31 ले भ;छ Tक उसले यो सब ैदेzयो र @वीकार गi यो Tक यो सब ैधेरै रा`ो Eथयो. उसले 

RखहR वा पशहुR वा आदम र हJवालाई हेरL र के0ह य@तो कुरा भ;यो Tक आ�चय�जनक छ, "मलेै 

तपाPलाई बनाउँदा मलेै य@तो रा`ो काम गर�!" 

 

छ 0दनसdम मा1नसहRले काम गन̂ अवसर पाएका छन ्तर सातU 0दनमा, तथा8प, उनीहRलाई आ*नो 

कामबाट आराम गन̂ स8ुवधा 0दइयो. हा`ो सिृ=टको आन;द लने र सdब;धमा [यान 0दनको लाEग यो 

0दन हो. यो 0दन आराधनाको लाEग अलग ग/रएको छ TकनTक हामी परमे�वरसँगको हा`ो सdब;धलाई 

[यान 0द;छU. सिृ=टकता� र सिृ=टकता� बीचको सdब;धलाई उEचत oि=टकोणले राzनको लाEग हामीले 

उहाँलाई आराधना गन� समय चा0ह;छ भनेर परमे�वरलाई थाहा Eथयो. हामीलाई थाहा छ Tक हामीलाई 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

10 

हा`ो शरLर र 0दमागका लाEग आराम 0दन चा0ह;छ ताTक अ;य छ 0दन रा`रL काम गरU. र परमे�वर 

जा;नहुु;wयो Tक हामीले प/रवार र साथीहRसँग 8वsाम गन� समय चा0ह;छ, जो हा`ो समदुायको जीवनका 

भाग हुन.् अ;तमा, उहाँ चाहानहुु;छ Tक हामीले उहाँसँग Dकृ1त र Dदान गनु�भएको सdब;धको आन;द 

लनपुद�छ. 

 

अ@यास गनु&होस:् परमे�वरको वचनले 8वsाम 0दनको बारेमा बो दछ. 1नdन ख�डहRमा उसले के 

भ;छ भनेर जा;न हामी के0ह समय लऔ:ं 

D@थान 16:23 _______________________________________________________________ 

Jयव@था 5:12-15 _________________________________________________________ 

यशयैा 58:13-14 ______________________________________________________________ 

आवेदन:   

1. आराम र आराधनाको आव�यकताको बारेमा हामीलाई थाहा छ, तपाईको जीवनमा शबाथ 0दन 

ज@तो दे7खन स%छ? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब तपाP आ*नो सdब;धहR 8वचार, एक वा दईु प/रवत�न तपाP 0दन प8व9 बनाउन चाहानहुु;छ 

प0हचान गनु�होस।्  

i. जब म मेरो सिृ=टकता�सँगको मेरो सdब;धलाई 8वचार गद�छु, म 1नdन प/रवत�नहR गन� 

चाह;छु:  ________________________________________________________________ 

ii. जब म मेरो शरLर र 0दमाग प1न उहाँकै सिृ=ट हुन ्भनेर 8वचार गद�छु, म 1नdन 

प/रवत�न गन� चाह;छु:  ____________________________________________________ 

iii. जब म मेरो सामािजक समदुाय, 8वशषे गरL मेरो प/रवार र साथीहRसँगको मेरो 

सdब;धलाई 8वचार गद�छु र Dकृ1तसँग म 1नdन प/रवत�न गन� चाह;छु: ______________ 

_______________________________________________________________________ 

7ाथ&ना: हे भगवान, तपाP मेरो सिृ=टकता� हुनहुु;छ. म तपाPलाई आरामको उपहारको लाEग ध;यवाद 

0द;छु. सब ैDाय: मँ 0दनको 24 घ�टा, हfताको 27  0दन काम ग/ररहेको भेlछु. तपाPको वचनले मलाई 

सdझना गराउँदछ Tक मलाई आरामको 0दन चा0ह;छ जब म तपाPको पजूा गन� स%छु र आफy  स0हत 

अRहRसँगको मलेै सdव;धको पोषण गन� स%छु. मलाई यी सdब;धहR तपाइँबाट Dेमको उपहारको Rपमा 

Dाfत गन� मxत गनु�होस ्र मलाई कृतu qदयले उनीहRको प1छ लाpन सहयोग गनु�होस.् म 1तमीलाई 

मेरो 8वsाम पाउन स%छु.  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 5 

%शBण: उYपिYत 1:26 मा परमे�वरले भ;नभुएको छ, "हामी मा1नसलाई आ*न ै@वRपमा बनाऔ ं..." 

आदम र हJवाको सिृ=टको कथा सनुाउन धम�शा@9 धेरै हदसdम जा;छ. अ[याय 1 र 2 ले फरक 8ववरण 

0द;छ TकनTक यी दईु खाताहR फरक मनसाय र उxे�यका साथ ले7खएका Eथए. पtुष र म0हलाको सिृ=ट 

सdब;धी के0ह जानकारLहR हेरेर सtु गरU.   

 

अ@यास गनु&होस:्   
1. यी पदहtबाट मा1नसजा1तको सिृ=टको बारेमा तपाईले के पYता लगाउन ुहु;छ? पtुष र म0हलाको 

सजृनाको सdब;धमा Dकट भएको सYय के हो प0हचान गन� Dयास गनु�होस.् 

 

बाट  उ�पि�त 1: "मा1नस" लाई दबु ै____________ र __________. (“1तनीहRलाई ”उलट 27). 

पद 26 - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

पद 27 - _______________________________________________________________ 

पद 28 - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

पद 29 - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

उ�पि�त २ बाट: फे/र यस अ[यायबाट पtुष र @9ीको सिृ=ट सdब;धी Dकट ग/रएको सYय 

पYता लगाउने Dयास गनु�होस।् मा;छेको नाम के हो? _____________________ (उYपिYत 2:20) 

आइमाईको नाम के हो? ____________________________________________ (उYपिYत 3:20) 

पद 5 -  _______________________________________________________________ 

पद 7 -  _______________________________________________________________ 

पद 18 -  ______________________________________________________________ 

पद 20 -  ______________________________________________________________ 

पद 21 -  ______________________________________________________________ 

पद 22 -  ______________________________________________________________ 

पद 23 -  ______________________________________________________________ 
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%शBण: उYपिYत 1:27 ले बताउँछ Tक पtुष र म0हला दबु ैभगवानको @वRपमा सिृजएका छन.् यो हा`ो 

सिृ=टको Rपमा शि%तशालL त@वीर D@ततु गद�छ. सिृ=टमा उहाँको D1त'बdब झ काउने िजdमेवारL 

परमे�वरले हामीलाई 0दनहुु;छ. ऐनाले अनहुारको छ8व झ काउँछ. भगवानको योजना मा1नसजा1तको लाEग 

उहाँको D1त'बdब ससंारमा Eथयो. मानवजा1तले आ*नो छ8व वहन गद�छ र हामी Yयो छ8व D1त'बिdबत 

गद�छU जब हामी सज�ना गद�छU, सामिजक बनाउँदछU, छनौटहR गछ�, Dेम गद�छU, उपासना गद�छU र उहाँसँग 

सdब;धमा बाEँचरहेका छU. परमे�वरले मा1नसहtलाई 1तनीहRको जीवनको उxे�य र अथ� 0दनहुु;छ 

उहाँहtलाई बोलाएर उहाँ D1त'बिdबत गन̂ िजdमेवारL 0दनहुु;छ. 

 

7<न: मा परमे�वरले उनीहRलाई क@ता आशष 0दनभुयो उYपिYत 1:28? 

1. हुनहुोस ्_____________________________ र ________________________________________ 

2. _____________________________ पwृवी र _______________________________________ यो. 

3. _______________________________________________ माछा, चराहR, र सब ैजी8वत DाणीहR। 

 

0र:ले;शन 7<न:    

1. यो वा को हो जसले तपाईको जीवनलाई उxे�य र अथ� 0द;छ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब तपाP उYपिYत 1: 27-28 लाई 8वचार गनु�हु;छ, तपाPको जीवनमा परमे�वरले किYत म ूय 

राzनहुु;छ भनेर 8व�वास गनु�हु;छ? 

______________________________________________________________________________ 

3. परमे�वरसँगको साझेदारLमा आफूलाई सज�ना गन̂ (सिृ=टकता�को) समय क0हले तपाPलाई प0हचान 

गनु�हु;छ? ______________________________________________________________________ 

4. तपाPको जीवनलाई यसले कसरL फरक पाछ� Tक भगवानले तपाPलाई आशष ् 0दनहुु;छ र तपाP 

ब@नभुएको ससंारमा उहाँलाई D1त'बिdबत गन� बोलाउनहुु;छ?  ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

उ�खनन 5वIेता: 1नdन सदंभ�हRमा परमे�वरले मानव जा1तलाई सिृ=ट गनु�हुने आYमीय @याहारलाई 

अवलोकन गद�छ जसलाई उहाँले आशष ् 0दनहुु;छ र उहाँलाई D1त'बिdबत गन� बोलाउनभुएको छ.    

• भजन 139 पWनको लाEग केहL समय लनहुोस.् पद  13-16 मा 8वशषे [यान 0दनहुोस.् यी पदहRले 

ज;म भ;दा अ1घ प1न सिृ=टकता�सँगको सdब;धलाई के अ;तरoि=ट 0द;छ? __________ 

______________________________________________________________________________ 

• भजन 8:3-9 ले हामीलाई उहाँD1त हा`ो म ूयवा;ताको बारेमा के भ;छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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• 1 इ1तहास 29:14 ले हा`ो आ*न ैदावी गरेको सब ैकुरा 8वचार गदा� के अ;तरoि=ट हु;छ? 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, तपाPले मलाई मा9 सिृ=ट गनु�भएको छैन तर तपाPले मेरो जीवनलाई उxे�य र 

अथ�स0हत आशष ् 0दनभुयो. तपाईले मलाई पाट�नर सdब;धमा बोलाउन ुभएको हो र तपाईले बनाउन ु

भएको सबमैा तपाईलाई D1त'बिdबत गन̂ िजdमेवारL 0दनहुु;छ. म तपाPलाई ध;यवाद 0द;छु Tक तपाPको 

शि%त ममा काम गदS छ. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 6 

%शBण: उYपिYत 2:24 ले हामीलाई 8ववाहका लाEग प/रचय गराउँछ. शtुदे7ख न ैभगवानले 8ववाहको 

@थापनाको लाEग पहल गनु�भयो. 8ववाहले एक पtुषको लाEग आ*ना बबुा र आमालाई छोडरे आ*नी 

पYनीको लाEग एक शरLरको Rपमा एक हुनपुन̂ कारण Eथयो.   

 

यस ख�डमा हामी पWछU Tक 8ववाह भनेको दईु जना एक शरLर हु;छन.् एक 8ववाह समारोह दईु अलग 

Jयि%त को एक पल को एकता पदैा गदSन. यो एक ब;ने DTeया हो र DTeया जीवनभर सँग ैसँग ैजारL 

रहनेछ. शारL/रक Rपमा एक शरLर ब;नको DTeया सभंोगको काय�को अ;Yय हु;छ. पद २ मा मा1नस र 

1तनक� sीमती दवु ैना गो भए प1न लाज महससु नगरेको बताउँछ. पtुष र म0हलाले साझदेारL गरेको 

नpनता भनेको भगवानको रा`ो र अनकुdपापणू� अभDाय Eथयो जब Yयसले @9ीलाई सिृ=ट गwय� र 

उसलाई आ*नी पYनीको Rपमा पtुषमा D@ततु गi यो.   

अ@यास गनु&होस:्   

1. 8ववाहसdब;धी अक� बाइबलLय स;दभ� मYती 19:6 मा येशकूा शmदहRबाट लइएको हो. ख�ड 

पYता लगाउनहुोस ्र यसलाई लेzनहुोस:् ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यस पद अनसुार 8ववाहको लाEग ई�वरको उxे�य के Eथयो?  _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

'डKगी डपेर: बाइबलमा धेरै अशंहRले 8ववाहलाई सकेत गद�छन ्र एक पtुष र एक म0हलाको लाEग 

8ववाह भएको ई�वरको ई�छा Eथयो. य0द तपाP थप अ[ययनमा tEच राzनहुु;छ भने, के0ह स;दभ�हR सRु 

गन�का लाEग सहयोगी हुन स%छ. Jयि%तगत पदहRमा उ लेख ग/रएको eस-रेफरे;सको Dयोगले तपाPलाई 

8वचारको लाEग थप से%सनहRमा पiु याउँछ. दबु ैप1त र पYनीको िजdमेवारL नोट गनु�होस:् 
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• एTफसस 5:21-33  

• 1 को/र;थी 13 (Dायः Dेम अ[याय भनेर Eच1न;छ) 

• 1 प9सु 3:1-7 

 

समीBा: यस पाठमा हामीले परमे�वरलाई @वग� र पwृवीको सिृ=टकता�को Rपमा हेरेका छU र उहाँलाई 

अन;त, क0ह य ैसिृ=ट ग/रएको र अि@तYवमा आउन ुभ;दा प0हले अि@तYवमा छ भ;ने कुरालाई @वीकाय�. 

हामीले सिृ=टका 0दनहR याद ग यU जुन प8व9, प8व9 0दनको साथ %लाइमे%स हु;छ, 0दन आरामको लाEग 

अलग सेट ग/रएको छ. हामीले मा1नसका सिृ=टलाई 8व@तारपवू�क हेi यU र उनीहRले ससंारमा D1त'बिdबत 

गन� उनीहRको लाEग परमे�वरले Jय%त गनु�भएको उxे�य. र हामीले 8ववाह र भगवानको उxे�य देzयU Tक 

पtुष र @9ी एकै शरLर हु;छन.् 

 

परमे�वरले सब ैकुरा धेरै रा`ा बनाउन ुभयो र घोषणा गनु�भयो. सब ैकुरा ठ�क ठाउँमा Eथयो. सब ैउहाँलाई 

म0हमा र सdमान 0दनको लाEग उहाँ�वारा �डजाइन ग/रएको Eथयो. Yयहाँ अझै एउटा कुरा छ ... 

 

अ@यास गनु&होस:्   

1. उYपिYत 2:8-9  ले भ;छ Tक परमे�वरले बगyचालाई ___________________________ भ;ने नाम 

0दनभुयो। बगyचाको बीचमा दईुवटा RखहR रोपेको Eथयो। 1तनीहRलाई बोलाइयो: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. पद 15 मा परमे�वरले मा1नसलाई अदनको बगyचामा प/रEचत गराउनभुयो. उनको 1नद̂शन के 

Eथयो? ________________________________________________________________________ 

3. Yयो मा;छेलाई भगवानको एउटा आuा के Eथयो? पद 16 र 17  लेzनहुोस:्  _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अनाuाका/रताको प/रणाम के हुनेछ भनेर परमे�वरले भ;नभुएको Eथयो? ____________________ 

5वचार: सtुमा यो अनEुचत ज@तो दे7ख;छ Tक परमे�वरले बगyचामा "" असल र खराबको uानको Rख 

"राzनहुुनेछ. य@तो दे7ख;छ Tक Rख 1नषधे ग/रएको Eथयो र आदम र हJवाको Dलोभनको Rपमा 

अि@तYवमा Eथयो. तर, परमे�वरले मा1नसजा1तलाई एक इ�छास0हत सिृ=ट गनु�भयो जसले उनीहRलाई 

उहाँको वचन पालन गन̂ Tक नगन̂ भनेर छनौट गन� सOम त ुयायो. उनीहRको आuाका/रताबाट 

1तनीहRले उहाँD1त आ*नो Dेम Jय%त गरे. RखहR बगyचाको बीचमा Eथए. सबकैो जीवन उनीहRको 
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व/रप/र ब@wयो. परमे�वर हा`ो जीवन उहाँको असल र मायाल ुवचनमा केि;�त चाहनहुु;छ. तपाईको 

जीवनको के;�'ब;दमुा तपाईले परमे�वरको वचनको साथ बा�न ुभनेको के हो? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

यसको अ1त/र%त, उहाँ क0ह य ैप1न उनीहRले उहाँलाई Dेम गरेको माग गनु�भएन. Dेम छनौट हो र Rख 

उनीहRले गन� स%ने एक 8वक प Eथयो जसले 1तनीहRलाई उहाँD1त आ*नो Dेम Dदश�न गन� अनमु1त 

0दन स%छ. के यो चाखलाpदो कुरा होइन Tक परमे�वरले सिृ=ट गनु�भएका सब ैचीजहRका साथ, परमे�वरले 

उनीहRलाई खान ुभएको र उनीहRले खानको 1निdत बगyचामा राखेका सब ैचीजहRस0हत, जुन उनीहRलाई 

परमे�वरको उदारताबाट केवल एउटा Rखमा 0दइएको Eथयो. 1नषEेधत Eथयो?   

तपाईका 'बचारहt के के छन?् ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 

1. तपाPले उYपिYत 1 र 2 मा सिृ=टको कथा पWनभुयो. कुन 8वचारले तपाPको 8वचारहRलाई 8व@तार 

गदSछ? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाइँ के नयाँ काय� लन को लागी रो�नहुु;छ Tक सिृ=ट को लागी तपाइँको हेरचाह को Dदश�न? 

______________________________________________________________________________ 

@वग� र पwृवीको सिृ=टकता� सव�शि%तमान ्लाई कुन त/रकामा पनुच�eण वा बगyचा रो%न सTक;छ? 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाP "डर र अचdमका साथ बनेका" (भजन 139)? _____________________________________ 

4. तपाPको 8वचार र काय�हRलाई परमे�वरको वचनमा केि;�त गन� छनौट गदा� तपाPको जीवनले 

कसरL ससंारमा परमे�वरलाई D1त'बिdबत गन� स%छ? ___________________________________ 

 

7ाथ&ना: एक वा%य लेzनहुोस ्जुन तपाPको जीवनमा परमे�वरलाई D1त'बिdबत गन̂ इ�छालाई साझा गदS 

Dाथ�ना गनु�होस.् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

कथा उYपिYत मा जारL रह;छ tखको फेदमा भएको कुराकानीसँग ... 
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                                                                                                 के गMती भया? 

 

प0रचय 

उYपिYतको प@ुतकको अक� शtुआत छ. हामीलाई उYपिYत मा कथा भ1नएको छ. भगवा;को आuा 

Eथयो Tक बगyचामा DYयेक Rख उनीहRलाई खानलाई 0दइ;wयो. तर उनको 1नद̂शन यो Eथयो Tक बगyचाको 

बीचमा रहेको Rख खान ुहँुदैन. पtुष र म0हलालाई भ1नएको Eथयो Tक य0द 1तनीहRले यो Rखको फल 

खा;छन,् असल र खराबको uानको Rख, 1तनीहR मन̂छन.् 

Yयसोभए एक 0दन ती म0हलाले सप�को धोका र उसको खराब र नरा`ो कुराको uान लने 

Dलोभनको सामना गय� र Yयसले Rखको फल खाई. उनले आ*नो प1तको लाEग फलहR 0दए र उनले 

प1न खाइन.् तसथ�, प0हलो पटक मYृय ुमानव अनभुवको एक 0ह@सा Eथयो. पापले जुन परमे�वरले बनाउन ु

भएको Eथयो. परमे�वर र मा1नसजा1तको 'बचको सdब;ध 'बEnएको Eथयो. पtुष र म0हला बीचको 

सdब;ध 'बEnएको Eथयो. जुन चीजहR परमे�वरले बनाउन ुभएको Eथयो Yयो पापले गदा� अश\ु भएको 

Eथयो. यी सब ैघटनाहR पtुष र म0हलाको अनाuाका/रताको कारण भएको Eथयो.  

यस अव@थाले हामीलाई धेरै D�नहR सो[न लाउँछ: आदम र हJवाले परमे�वरको आuा नमा;ने 

कारण के होला? Tकन उनीहRले परमे�वरको वचनको सYयताको पालन गनु�को स�ा खराबको छलको कुरा 

स;ुनेछन?् य@तो Dलोभनको बारेमा के Yय@तो आकष�क Eथयो Tक 1तनीहRले परमे�वरको इ�छालाई Yयागे? 

Tकन परमे�वरले प0हलो @थानमा Rख सज�ना गनु�भयो र Yयसप1छ 1तनीहRलाई Yयसबाट खान 1नषधे 

गनु�भयो? य0द अनाuाकारL भएमा Tकन उहाँले मYृयदु�डको कठोर सजाय सनुाउनभुयो? के उनीहRले पाप 

गरेको कारणले परमे�वरको दोष Eथयो? 

सब ैग तीहRको बाबजुद प1न परमे�वरले आफूले बनाउनभुएका सबलैाई Dेम ग/ररहनभुयो. यो 

नयाँ सtुवात हो. उYपिYतले कथाको सRु गद�छ जुन परैू बाइबलभ/र जारL रह;छ. यो मानव जा1त को 

Dाण को लागी लडाई हो. लडाईमा भगवानको �यािdपयन उनका आ*न ैछोरा हुन ्जसले जीवन िजउँदछन ्

जुन उनका मा1नसहRले बा�ँन स%दैनन.् उहाँको प9ुले Jयव@थालाई स\Rपमा पालन गनु�हुने Eथयो र 

उहाँको प9ुले न ैअ;ततः क=ट भोpनहुुनेछ र मनु�हुनेछ ताTक जसले उहाँमाEथ पाप र मYृयबुाट मिु%तदाता 

हुनहुु;छ भनेर 8व�वास गद�छ उसले अन;त जीवन पाउनेछ. परमे�वर 8पताको अवण�नीय Dेम शि%तशालL 

छ. यो मानवजा1तको लाEग उहाँको Dेमको शि%त हो जसले आ*नो छोरालाई मYृयबुाट mयूतँाउनभुयो. यो 

इ@टरमा उसको पनुtYथान हो जसले हामीलाई आशा 0द;छ. द=ुट र उसका सब ैछल र छलहR 

परमे�वरको स\ प9ुको आuाका/रताको लाEग कुन ैमेल खाँदैन. र, परमे�वरको आYमाको काम अ0हले न ै

सबकैो qदय र 0दमागमा जाँदै छ जसले परमे�वरको D1तuालाई 8व�वास गद�छ Tक 1तनीहR क0ह य ैनाश 

हुनेछैनन ्तर उनीहRले अन;त जीवन पाउनेछन.् 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

18 

                                                                                                         के गMती भया? 

 

भाग 1 

समीBा: छैटU 0दनमा परमे�वरले पtुष र @9ीलाई सिृ=ट गनु�भयो. आफूले बनाउनभुएका सब ैकुरा उहाँ 

असल हुन घोषणा गनु�भयो. उहाँले उनीहRका 1निdत तयार पानु�भएका सब ैकुरा, 1तनीहRलाई D@ततु गरेका 

Eथए, र 1तनीहRको लाEग Dब;ध ग/र;wयो. सब ैRखका सब ैफलहR "आखँालाई मन पराउने र भोजनको 

लाEग असल" Eथए (उYपिYत 2:9) र परमे�वरले उनीहRलाई खान ुभनेको हो (उYपिYत 2:16). 

 

बगyचाको बीचमा, भगवानले प1न रा`ो र खराबको uानको Rख रोfनभुएको Eथयो. Yयस पRुष र @9ीलाई 

उनको 1नद̂शन Eथयो Tक 1तनीहRले Yयो Rखबाट खान ुहँुदैन (उYपिYत 2:17). परमे�वरले उनीहRलाई 

भ;नभुएको छ Tक य0द उनीहRले यो आदेशको अवuा गरे भने 1तनीहR मन̂छन.् यो प%कै प1न उEचत 

दे7ख;छ. बगyचामा सब ैRखहR खाने र रमाइलो गन̂हR Eथए. यो केवल 1नषEेधत Rख Eथयो. Yयो पया�fत 

छ. परमे�वरले उदारतासाथ 1तनीहRको भलाईको 1निdत Dब;ध गनु�भयो. 

 

काय&भार: उYपिYत 3. पWनहुोस.् पद १ मा कुन च/र9को प/रचय 0दइएको छ? ____________________ 

अ@यास गनु&होस:्  
• सप�को फराTकलो समझ Dाfत गन� 1नdन स;दभ�हR खो�नहुोस ्र यस Dाणीको वण�न गन� Dयोग 

हुने शmदहR लेzनहुोस।् 
 

 स6दभ&     वण&न 

उYपिYत 3:1  

लकूा 4:2  

जोन 8:44  

2 को/र;थी 11:3  

एTफसस 6:11  

1 8पटर 5:8  

Dकाश 12:9  

 

स2झना: यहू;ना 10:10 मा भएको 8वरोधाभास याद गनु�होस।् शतैानलाई ____________ को Rपमा वण�न 

ग/रएको छ जो केवल आउँदछ _____________________, _____________________________________  

अक�तफ� , येश ूआउँछ ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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यहू;ना 10:10 का शmदहR सdझनको लाEग रा`ो छ। 

0र:लेि;टभ 7<न: यी शmदहR D1त'बिdबत गन� के0ह समय लनहुोस.् 8वचार गनु�होस ्जहाँ तपाP 

भगवान ्ले Dश@त जीवन, अथ� र उxे�यले भ/रएको जीवनको साथ तपाPलाई आशष ् 0दइरहनभुएको Dमाण 

देzनभुयो: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: तपाPको जीवनमा उहाँको आशष ्पाउन तपाPको qदय र 0दमाग खोल0दनभुएकोमा Dभलुाई 

ध;यवाद 0दनहुोस.् उहाँलाई एक उxे�यपणू� सdब;धमा बाँ�न तपाPलाई Dश@त जीवन 0दनभुयो भ;ने एक 

Jयि%त हुनहुु;छ भनेर उहालँाई ध;यवाद: 8Dय Dभ ुयेश,ू _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

%शBण: Dलोभन आeमण र परमे�वरले हामीलाई को सिृ=ट गनु�भयो भ;ने सारलाई चुनौती 0द;छ. यी 

DलोभनकारL र �ामक DलोभनहR हा`ो जीवनमा लने 1नण�यहRको लाEग आuा पालन गन� र Dयोग 

गन�को लाEग अक� शmदको Rपमा देखा पद�छ. 1तनीहR अपील गदSछन ्TकनTक 1तनीहRले छल गरेर अक� 

वा@त8वकतालाई 8वचार गन� D@ताव गद�छ जुन Dायजसो परमे�वरको एक साँचो वचनसँग स{ूम 

8वरोधाभास हो. हामी बसोबास गन̂ ससंारमा DलोभनहR चारै 1तर छन.् परLOामा पनु� आफैमा गलत होइन 

तर Dलोभनको D1तफल हो. क0ठनाइ भनेको DलोभनहRको मखू�तापणू�, धूत� Dकृ1त र 1तनीहRले हामीलाई 

सहL र गलतको �ामक भावनाका साथ परािजत गन� स%ने शि%तलाई Eच;न सTक;छ. DलोभनहR झूटा 

हो. एक पटक जब हामी झ�ु�याउँछU र झूटको आकष�णलाई 1न छU भने हामी दोषी र लाजले खा;छU. यी 

न1तजाहRले हामीलाई जीवनमा पणू� र @वत;9 जीवनको आन;द हरण गद�छ जनु येशलेू भ;नभुएको Eथयो 

र जस ैहामी यहू;ना 10:10 मा पWछU.  

 

असाइनमे6ट: कथन शRु हु;छ। पWनहुोस ्उYपिYत 3: 1-7 .  

अ@यास गनु&होस:् 
1. सप� र म0हलाले एक अका�लाई भेlछन।् सप�ले चुनौती खडा गछ�। म0हलालाई सप�को प0हलो शmद 

के हो? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मा परमे�वरको वा@त8वक वचन के Eथयो उYपिYत 2:16?_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. मा उनको D1तTeया क@तो Eथयो पद 2?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. एमा परमे�वरको वा@त8वक शmद कुन Eथयो उYपिYत 2:17? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 4 मा Dलोभनको रणनी1त ती� हु;छ। सप�को झूट के हो? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. उYपिYत 2: 17 मा वा@तवमा के भ1नयो?________________________________________________ 

7. सप�ले झूटले परमे�वरको वचनको सYयलाई 8वकृत गरेको छ। पद 5 मा सप�का क@ता शmदहR 

छन ्जुन अि;तम Dलोभन Eथयो? “… तपाPको आखँा _________________________ हुनेछ, र 

तपाP _____________________________, जा;ने _________________________________.” 

 

5वचार: सप�सँगको भेटले सबलैाई सdबोधन गनु� पन̂ अि;तम D�न खडा गद�छ: कसको वचन 

माग�1नद̂शन हुनेछ म मेरो जीवनलाई अनसुरण गदS छु? कसले म 8व�वास गन� लाEगरहेको छु, परमे�वरको 

वचनको सYयता वा सप�को झुटो वचन, �ामक शmद जसले परमे�वरले भ;नभुएको कुरालाई 8वकृत 

त ुयाउँछ? अि;तम चुनौती ब;छ: को हुन जानेछ जो एक मा मेरो जीवन केि;�त छ?   

 

'डिजंग डपेर: उYपिYत  को प0हलो पाचँ पदहRमा भएका D�नहRले परमे�वरको वचनको सYयतालाई 

चुनौती 0द;छ. के तपाP Dायः आ*नो टाउकोमा Dलोभनको भरुभ ुल आवाज स;ुन स%नहुु;न भ;ने 

D�नको उYतर 0दँदै, "के परमे�वर वा@तवम ैभ;नभुएको Eथयो?" अ1न दो�ो D�न अझ झन झन ैचुनौतीपणू� 

हु;छ: “के परमे�वरले साँ�चै न ैआफूले भनेको कुराको अथ� लगाउनभुयो?” यो चनुौतीले गदा� परमे�वरबाट 

झूट बो छ! 

के भगवानको वचन सYय छ? के यो सYय मा9 हो? सYयलाई Dायः जुन Jयि%तले आफूले छनौट गरेको 

ज@तो मा1न;छ. के ई�वरले हामीसत उहाँको वचनमाफ� त बो नहुु;छ? य0द उहाँ हामीसगं बो नहुु;छ भने 

के उसले वा@तवम ैउसले भनेको कुराको मतलब गछ�? हामी यशयैा 45:18-19 मा यशयैा अगमव%ता माफ� त 

के भ;छU हेरU. 

1. परमे�वर को हुनहुु;छ भनेर उहाँ को हुनहुु;छ (पद 18)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उसले बो ने वचनको बारेमा के भ;छ? को अ;त नोट गनु�होस ्पद 19 ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: तपाई आफy ले के0ह चीजको बारेमा D�न सो[न ुभयो. उदाहरणको लाEग, तपाP सो[न 

स%नहुु;छ: के Yयहाँ एक मा9 परमे�वर हुनहुु;छ? के @वग� र पwृवी बनाउनहुुने उहाँ न ैपरमे�वर हुनहुु;छ? 

के Yयहाँ अR ई�वर छैन? य0द यशयैा को यस ख�डमा उसले गरेको ज@त ैउनले सYय बोले भने, यसले 
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आजको हा`ो स@ंकृ1तमा D1त1नEधYव गन̂ 'बभ;न 'बचारधाराको बारेमा के भ;छन ्जुन 8वरोधाभासपणू� 

8व�वासको दाबी गछ�न?् सYयको बारेमा धेरैको आ*न ैधारणा छ ज@तो लाpछ भने म कसमाEथ सYय 

बो न स%छु? 

0दमागमा आउने सब ै'बभ;न D�नहRको साथ, हामी के 1नि�चतको लाEग थाहा पाउन स%छU? क0हलेकाँहL 

परमे�वरले भ;नभुएका कुराहR सYय प1न �या%कै रा`ो लाpन स%छ. उदाहरण को लागी, 

1. यम�या 31:3 मा उहाँ भ;नहुु;छ, “मलेै Dेम गरेको छु ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

म मxत गन� सि%दन तर म यो समयको बारेमा 8वचार गन� स%दछु जब मलेै म9 वा 

8Dयजनसँग उडाएको छु र अझै भगवान ्ले मलाई भ;नभुएको छ Tक उहाँ मलाई अन;त Dेमले Dेम 

गनु�हु;छ. 

2. यम�या 31:34 मा उहाँ भ;नहुु;छ, “म Oमा 0द;छु ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

केवल परमे�वरले मलाई माफ गनु�हु;न तर उहाँ मलाई मेरा पापहR 'बस�नभुयो भनेर प1न 

सdझना गराउनहुु;छ। उहाँ 1तनीहRलाई फे/र सdझनहुु;न। 

3. फे/र रोमी 8: 38 -39 मा उहा ँमलाई बताउनहुु;छ Tक “न मYृय ुन जीवन _____________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

कुन ैप1न कुराले मलाई परमे�वरको Dेमबाट अलग गन� स%दैन. के यो सYय हुन स%दछ Tक मलेै 

मेरो जीवनमा अRबाट अलग गरेको सब ैकुरालाई 8वचार गदा� प1न कुन ैप1न कुराले उहाँको 

Dेमबाट अलग गन� स%दैन - ज@त ैमYृय,ु सdब;ध 8व�छेद, गलतफहमी, र सब ैDकारका झगडा र 

तक� हR. 

5वचार: बगyचामा सप�ले सोधेका D�नहR यगुUसdम जारL र�यो र ती आज मसँग सोEध;छन.्  

1. यम�या 31:34 को Dकाशमा दईुवटा D�नहR लेzनहुोस:् 

के परमे�वर वा@तवम ैभ;नभुएको Eथयो? _______________________________________ 

के उसले वा@तवम ैभनेको हो? ______________________________________________ 

2. रोमी 8: 38-39 को Dकाशमा दईुवटा D�न लेzनहुोस:् 

के परमे�वर वा@तवम ैभ;नभुएको Eथयो? _______________________________________ 

के उसले वा@तवम ैभनेको हो? _______________________________________________ 

7ाथ&ना: Dभ,ु म सYय जा;न सघंष� ग/ररहेछु. तपाईले मलाई के भ;न ुपन̂ हो मँ अEधक जा;न चाहा;छु. 

मलाई जा;न, ब�ुन र तपाPको वचन सYय हो भनेर @वीकार गन� मxत गनु�होस.् तपाPले सYय बो नभुयो 

र सहL कुरा घोषणा गनु�भयो भनेर 8व�वास गन� मेरो qदय खो नहुोस ्(यशयैा 45: 19). _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 3 

%शBण: य0द हामी उYपिYत मा फक� ;छU भने, एउटा D�न अझै बाकँ� छ: परमे�वरले Tकन Yयो Rख 

सिृ=ट गनु�भयो र Yयो 8वशषे Rख, असल र खराबको uान 0दने Rखलाई खाने अनमु1त Eथएन? यसको 

शीष�मा मYृय ुभनेको Yयस आदेशको अवuा गन̂ सजाय Eथयो. प0हलो नजरमा यो अनEुचत मांग र कठोर 

सजाय ज@तो दे7ख;छ. भगवानलाई उहाँ Dेमको परमे�वर हुनहुु;छ भ;न र Yयसप1छ यो कडा द�डको 

साथ यो आदेश 0दनकुो कुन ैअथ� लाpदैन. 

 

के0ह चीजहRमा 8वचार गरU. सव�Dथम, हामीले ब�ुन ुआव�यक छ Tक परमे�वर एक सdब;ध परमे�वर 

हुनहुु;छ. उहाँ सिृ=टकता� हुनहुु;छ र उहा,ँ उहाँ आफैले बनाउनभुएको सबसँैग घ1न=ट सdब;धमा रहनहुु;छ. 

एक तरLकाले, यो आमा बबुा र ब�चा बीच एक आदश� सdब;ध ज@त ैहो. आमाबाबलेु ब�चाको सिृ=टमा 

सिdमलत हुन परमे�वरले �डजाइन गनु�भयो. उनले आमाबबुा ब�चाको जीवनमा रा`रL सलंpन रहेको र 

ब�चाको हेरचाहको लाEग अभभावकको लाEग �डजाइन गरेको प1न उनको चाहाना Eथयो. भगवानले आ*नो 

सिृ=टलाई पणू� Rपमा zयाल गनु�हु;छ र यसलाई सdहा नहुु;छ. उहाँ यसलाई वा आफूले सिृ=ट गनु�भएका 

मा1नसहRलाई क0ह य ैYयाpनहुु;न (यशयैा 49: 15--16).    

 

साथ,ै Dेमको वा@त8वक Dकृ1तलाई ब�ुन ुमहYYवपणू� छ जुन ई�वरले चाहानहुु;छ. Dेम एक छनौट हो, 

इ�छाको एक काय�. यो मzुयतया भावना होईन. एक Dेम गन� छनौट गद�छ. कसलेै प1न तपाPलाई Dेम 

गन� वा अक� Jयि%तलाई माया गन� स%दैन. आuाका/रता Dेम को छनौट को अभJयि%त हो. आमा बबुाले 

ब�चालाई माया गद�छन ्र ब�चाले Yयो Dेमको आuा पालन गन� छनौट गरेर D1तTeया गद�छ. आमाबाबलेु 

घर भ9 @थापना गरेका सीमाले प/रवारलाई एक आपसमा Dेम Dदश�न गन� वातावरण Dदान गद�छ. एक 

ब�चा, जीवनसाथी, र एक अभभावकलाई प1न ती सीमाहRको सdमान र सdमान गरेर Dेम गन̂ अवसर 

0दइ;छ. 

 

हामीले यो प1न याद राzनपुद�छ Tक परमे�वर सिृ=टकता� हुनहुु;छ र पtुष र @9ी सिृ=ट ग/रएको Eथयो. 

पtुष र म0हलालाई ब�ुन र सिृ=टकता�को साथ सज�ना ग/रएको सdब;धमा बाँ�न आव�यक छ. Rखलाई 

1नषधे ग/रएको Eथयो ताTक उहाँ 1तनीहRको अनाuाका/रतालाई हेनु�हु;छ Tक उनीहRले जा;दछन ्Tक 

उनीहRलाई थाहा Eथयो, तर ती Rखलाई पtुष र म0हला दबुलैाई परमे�वर को हुनहुु;छ भनेर @वीकान̂ 

अवसर 0दनलाई 1नषधे ग/रएको Eथयो, अथा�त ्परमे�वर. यो उनीहRको लाEग उहाकँो बहुम ूय सिृ=ट हो 

भनेर आ*नो ओहदालाई @वीकार गन̂ अवसर Eथयो र उहाँD1त Dेमको कारण उहामँाEथ उनीहRको 

अEधकारलाई अधीनमा राखरे. 
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उYपिYत3:5 मा सप�को अि;तम D�न भनेको को हुनहु;छ भनेर को D�न हो! ब�चा वय@क नभएसdम 

D�न र0हरह;छ: अभभावक को हुने छ? परमे�वर उहाकँो सिृ=ट उहाँसँगको सdब;धको uानमा सरुNOत 

रहेको चाहनहुु;wयो. उहाँ परमे�वर, 1तनीहRका सिृ=टकता� हुनहुु;wयो, र 1तनीहR उहाकँो सिृ=ट भएका Eथए. 

उहाँ 1तनीहRलाई केवल उहाकँो भलाई जा;न चाहनहुु;wयो. आफूले बनाएको सब ैकुरामा उहाँले यो Dदश�न 

गनु�भयो. उहाँ उनीहRले उहा ँर एकअका�को Dेमको सdब;धको आन;द उठाएको चाहनहुु;wयो. उनी द=ुटलाई 

Eच;ने िजdमेवारको बोझ वहन गन� चाह;थे र उनीहtलाई Yयसको Dभाव र शि%तबाट जोगाउन चाह;थे. 

उहाँले बनाउनभुएको सबकैो लाEग उहाँको Dेम, 8वशषे गरL उहाँ मा1नसहRसँग चाहनभुएको Dेमको 

सdब;धलाई जो7खममा Eथयो. तथा8प, उसले @वे�छाले जो7खम उठायो र उनीहRलाई उहाँको वचनमाEथ 

भरोसा राखेर र उहाँD1त आuाकारL भएर उहाँD1त 1तनीहRको Dेम Dदश�न गन̂ मौका 0दयो. फल@वRप, 

1तनीहRको जीवन उहाँ र उहाँको वचनमा केि;�त हुने Eथयो. 

 

यस कुरालाई [यानमा राzदै उYपिYत3:6 लेzनहुोस ्र हरेक शJदको महYYवलाई 8वचार गदS.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

“उनले केहL लई खाइन.् उनले आ*नो प1तलाई प1न 0दइन ्... र उनले खाइन.् ” 

परावत&न:  
1. शा;त D1त'बdबको लाEग के0ह समय लनहुोस।् भख�र के भएको छ भ;ने बारे तपाइँको के0ह 

8वचारहR छन?् भगवान ्को भलाइ र उदारतालाई मा9 थाहा पाएको भए र अझै Yयहाँ झु�ो कुरा 

पYयाएको ज@तो के हुन स%छ र? उYपिYत 3:7 ले भ;छ, "Yयसो भए ______________ ती दबु ै

__________________________ Eथए ... "झूट र छलको पासोमा पनु� क@तो य1त 8व[वसंकारL 

हो? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हJवाले 1नषEेधत Rखको फल खाएर कसरL अनाuाका/रतालाई तक� सगंत बनाएको हुन स%छ? 

अनाuाका/रता वा तपाPले तक� सगंत गन̂ पापहR के हुन?् तपाई आफैले के0ह झूट बो नभुएको छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: तपाPको D1त'बdबले तपाPलाई Jयि%तगत 8व�व@तताको समयतफ�  डो याउन स%छ. 

1. एक समय सdझनहुोस ्जब तपाP Dलोभनमा फ@नभुयो, 8व�ोह गनु�भयो, र अनाuाकारL हुनभुयो. 

अव@था क@तो Eथयो? ____________________________________________________________ 

2. एक समय याद गनु�होस ्जब तपाPले अक� Jयि%तको शmदहR र काय�हR माफ� त परमे�वरको Dेम 

र Oमाको अनभुव गनु�भयो. Yयो Jयि%त को हो र उसका शmदहR र काय�हR के Eथए जसले 
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तपाPलाई भगवानको Dेम र Oमा 0द;छ? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: पाप एक रोग हो जुन तपाईको र मेरो लगायत जीवनको सdपणू� Rप धारण गद�छ. Oमा 
भनेको परमे�वरले Dदान गन̂ कुरा हो. हा`ो पापको Oमाले पापबाट हुने O1तलाई 1नको पाद�छ, 

O1त जसले हामीलाई उहाँबाट अलग गय�. Oमाले सdब;धलाई पनु@था�8पत गद�छ र शाि;त 
 याउँछ. जब हामी अRलाई Oमा 0द;छU जसले हामीलाई चोट पiु यायो, 1नको पान̂ DTeया शtु 
हु;छ जसले सdब;ध पनु@था�8पत गद�छ. जसरL भगवानले हामीलाई Oमा गनु�हु;छ हामी एक 
अका�लाई Oमा गद�छU. Dभकुो Dाथ�नामा (क0हलेकाँहL "हा`ा 8पता" भनेर Eच1न;छ) हामी Dाथ�ना 
गद�छU "र हा`ा अपराधहR (णहR) माफ गनु�होला TकनTक हामीले (हा`ा णीहR) 8वt\ पाप 
गन̂हRलाई हामी Oमा गद�छU." 

3. जब तपाPलाई कसकैो लाEग परमे�वरको Dेम र Oमा D@ताव गन̂ अवसर भएको छ TकनTक 

तपाPले आ*न ैजीवनमा परमे�वरको Dेम र Oमाको शि%त अनभुव गनु�भयो? Yयो Jयि%त को 

Eथयो र कसरL परमे�वरले तपाPलाई उसको Dेम र Oमा  याउन Dयोग गनु�भयो? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: सिृ=टकता� ई�वर, म तपाPलाई आ*नो आ*न ैअनाuाका/रता मा9 @वीकार गन� स%छु. मलेै 

तपाPको 8वt\मा धेरै तरLकाले 8व�ोह गरेको छु जुन मलेै गन� रोजेको छु, भ;न ुछनौट गरेको छु, र सो�न 

रोजेको हो. म तपाPलाई माफ गनु�होस ्र मलाई याद राzनहुोस ्Tक तपाPले मलाई Dेममा र मेरो जीवनको 

1निdत चाहान ुभएको छ जनु मेरो जीवन हो, मेरो मिु%तदाता येश ूमाफ� त पणू� छ र Oमा होस.् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

%शBण: आउनहुोस ्हामी फे/र उYपिYत 3:6 मा के भयो हेरU. आदम र हJवाले Dलोभनमा फसे र 

1तनीहRको आँखा खोलयो. 1तनीहRलाई औलंा औ ंयाउन र यसो भ;न सिजलो छ, "केटा, के तपाPले 

हावामा गनु�भयो! हामीसँग बाँक� मौका छैन. "यो सो�न सिजलो छ Tक हामी हुकबाट छुटेका छU TकनTक 

हामी उनीहRलाई दोष 0द;छU. हेरU अल निजकै हेरU. 

सRु गन�को लाEग ठाउँ भखूमा हेरेका छन ्जुन खुलासा भएका छन.् हुनस%छ उYपिYत in मा देखा पन̂ 

फल हा`ो जीवनमा "फल" जिYतकै प/रEचत छ. उYपिYत 3:6? मा कुन फलहR फल Dयोग गन� Dयोग 

ग/रएको छ? 

• Rखको फल Eथयो ___________________________________________________________ 

• Rखको फल Eथयो ___________________________________________________________ 

• Rख को फल प1न Eथयो  ______________________________________________________ 
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फल खानाको लाEग रा`ो Eथयो, हेन� मनमोहक Eथयो, र ब8ु\को लाEग वांछनीय. 

 

प0हलो भोक भनेको हा`ो ई�छाले हा`ो जीवन, हा`ो ई�वर ब;न ुहो. यो अEधकको इ�छामा @प=टसँग 

दे7ख;छ. हामीसँग पया�fत छैन ज@तो दे7ख;छ. ब0ढ चाहनाको लाEग हा`ो भोक तfृत छैन. जब हामीसँग 

केहL डलर छन ्हामी थप डलर चाह;छU. जब हामीसँग धेरै डलर छन ्हामी अझै ब0ढ डलर चाह;छU. जब 

हामीसँग थोरै मा;यता हु;छ हामी अझ बढL चाह;छU. जब हामीसगं अEधक मा;यता हु;छ हामी अझ ब0ढ 

चाहा;छU. जब हामी अस;तिु=ट र अस;तिु=टको भावनाको साथ बाEँचरहेका छU हा`ो जीवन ध;यवाद र 

म ूयांकन D1त'बिdबत गन� असफल हु;छ. Dलोभन भनेको हा`ो जीवनलाई हा`ो चाहनाहRमा केि;�त 

गनु� हो, ज@त ैबढL र बढL पाउन!ु 

 

5वचार: एक समय सो�नहुोस ्जब तपाP अवलोकन गनु�भयो, वा हुनस%छ तपाईको इ�छालाई य1त 

शि%तशालL तरLकाले अनभुव गनु�भयो Tक इ�छाहRले तपाईलाई के गरेको 1नय;9ण गi यो… 

1. अव@था क@तो Eथयो? __________________________________________________________ 

2. के यो एक लालसा भोक को Rप मा अनभुवी हो Tक अEधक को लागी? _____________________ 

3. यसको न1तजा के भयो? __________________________________________________________ 

 

दो�ो भखू खुशीको इ�छा हो. य0द यसले मेरा आव�यकताहR परूा गद�छ, म यो चाहा;छु. य0द यो रा`ो 

महससु गद�छ, रा`ो @वाद, रा`ो दे7ख;छ, तब म यो चाह;छु. रमाइलोको लाEग भखू प1न अतलुनीय छ. 

खुशीसँग यसको मागहR ती� पान̂ तरLका छ. रमाइलो बानी र Yयसप1छ लत ब;न स%छ. खशुीले 

तक� सगंत सोच, @व@थ 1नण�यहR, र 8वचारहRको ख�डन गन� स%दछ जुन एकको आ*न ैआYम-केि;�त 

ससंार भ;दा पर जा;छ. अ;तत: आन;दहRले सdब;धलाई जो7खममा पान� स%छ. य0द कुन ैJयि%तले 

परमे�वरसँगको सdब;धलाई जीवनको के;� बनाउँदछ भने के हु;छ? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5वचार: एक समय 8वचार गनु�होस ्जब तपाईको खुशीको त=ृणाले कसकैो साथ तपाईको सdब;धलाई 

जो7खममा पाद�छ, हुनस%छ तपाई आफैले परमे�वरसगंको सdब;ध प1न. 

1. कुन कुराले खशुीलाई लायक बनायो जोसँग सdब;ध 'बगान̂ वा गमुाउने जो7खमको? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब तपाईले प/रि@थ1तलाई झ काउनहुु;छ, आफैलाई सो[नहुोस,् मलेै आफूलाई कसरL सघाउन 

स%छु? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

त�ेो भखू भनेको ब8ु\ Dाfत गन̂ चाहना हो. uान शि%त हो. जब हामी अEधक जा;दछU हामी अ;यहRमा 

हा`ो काय�हR 1नय;9ण गन� स%छU; हामी आफूलाई रा`ो देखाउनको लाEग डराउन स%छU. शि%तले 
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हामीलाई 1नय;9ण गन� सOम गद�छ. ससंार मेरो हो र म यसलाई िजYन बा0हर छु. शि%त र 1नय;9णले 

हामीलाई 8व�वास गद�छ Tक हामीलाई कसकैो आव�यक पदSन र हा`ो जीवन गव� र @वत;9 भई बाँ�न 

स%छ, सिृ=टकता�को Rपमा परमे�वरमा 1नभ�रता 'बना. फे/र, के हु;छ 8वचार गनु�होस ्य0द एक Jयि%त 

शि%त को लागी उसको अि@तYवको के;� हुन को लागी अनमु1त 0द;छ. 

____________________________________________________________________________ 

 

5वचार: एक अव@था 8वचार गनु�होस ्जहाँ पावर र 1नय;9णको आव�यकताले एक क0ठन अव@था 

सज�ना गi यो ... 

1. कुन कुराले @वत;9 जीवनशलैLको आव�यकता सज�ना गय�?   ____________________________ 

2. के uान, शि%त, र 1नय;9ण य1त आकष�क बनायो? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. य0द शि%त अि@तYवको के;� हु;छ भने के हु;छ? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

यशयैा 14: 13-14 मा भ8व=यव%ता यशयैामाफ� त परमे�वरले मा1नसजा1तको qदय Dकट गनु�भयो। सिृ=ट 

ग/रएको Jयि%तले के भ;छ? पाँच सचूी 0दनहुोस ्"म चाह;छु ..." 

1. म गछु�  _______________________________________________________________________ 

2. म गछु�  _______________________________________________________________________ 

3. म गछु�  _______________________________________________________________________ 

4. म गछु�  ________________________________________________________________________ 

5. म गछु�_________________________________________________________________________ 

 

आYम-देवताको अि;तम अ;त हो. यो Dलोभन हो र यहL म0हलाले रोजे. नदेखी हामी @प=ट Dेस गरU अन 

गरU. ती आइमाई प0हलो खाइन.् उनका प1त उनका साथ Eथए. @प=टतः उनी प1न भगवानले भ;दा अकS  

शmद स;ुने 8वक पले मो0हत भए जुन सप�ले D@ततु गरेको Eथयो "उनले आ*नी sीमतीलाई प1न 0दए, जो 

उनीसँग Eथए र उनले खाइन.्" 

 

स2झना: Oणको चुपचापमा हामी केवल परमे�वरलाई मा9 हेन� स%दछU जसले हामीलाई Dेम गनु�हु;छ र 

उहाँलाई हा`ो अव@था ब�ुनहुु;छ. रोमी3: 23-24 मा फक� नहुोस.् पद 22 को अि;तम वा%यांशमा य@तो 

ले7खएको छ, “Yयहाँ कुन ैभ;नता छैन.” यी शmदहRसगँ ैपद 23 र 24  लेzछन:् “Yयहाँ कुन ैभ;नता छैन 

... _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

तपाPलाई यी दईु पदहR याद गन� DोYसा0हत ग/रएको छ. तपाइँलाई तपाइँको मेमोरL प@ुतकालयमा थfन 

सRु गनु�होस.् यी शmदहRले हामीलाई सdझना गराउँछ Tक एक कुरा जुन मानवजा1तले साझा गद�छ Yयो 
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हो Tक सबलेै पाप गरेका छन र उहाँको सिृ=टलाई उहाकँो वा@त8वक D1त'बिdबत गन� सकेका छैनन ्

जसलाई उसले ई�छा गरे (उYपिYत 1:27). तर साथ,ै यी पदहRले हामीलाई @मरण गराउँदछ Tक हामीहR 

येशकूो अनnुहले @वत;9 Rपमा धमh ठह/रएका छU जनु येशलेु आउन ुभएको मिु%तमाफ� त गनु�भयो. 

 

प0रभाषा: 
1. औ=च�य - ई�वरले मेरो 8वt\मा मेरो पाप गनु�हु;न. म अब मेरो 8वR\मा आरोपहRको सामना 

गन� आव�यक पदSन Tकनभने मेरो अनाuाका/रताको कारण. औEचYयको 8वपरLत 1न;दा ग/रएको 

छ. म दोषी छैन भनेर भगवानले मलाई घोषणा गरेको छ. उसले मलाई भ;छ Tक सdब;ध 

पनु@था�8पत भएको छ. येशकूो जीवन, मेरो क=ट र मYृय ुस0हत, मेरो लाEग ग/रएको Eथयो. 

परमे�वरसगं मेरो सdब;ध छ.  

2. अनQुह - भगवानले मलाई उहाँको Dेम 0दनहुु;छ जुन म कमाउन सि%दन र 1नि�चत Rपमा 

योpयको छैन. मलेै उसलाई चोट पiु याउन धेरै कुरा गर�. मेरो अनाuाका/रताको लाEग मYृय ुमYृय ु

हो. यो मेरो पापको कारण मलाई योpयको हो. उYपिYत 2:17 र रोमी 6:23 हेनु�होस.् येशकूो 

सजाय र मYृय ुमाफ� त, तथा8प, मलेै परमे�वरको अनnुहको Dेम, उहाँको अनnुह Dाfत गद�छु र 

परमे�वरको Dेमले मलाई उहाँसँग सदाको लाEग बाँ�न @वत;9 त ुयाउँछ. 

3. मिु;त - पापको कारण हराएको सब ैकुरा Tफता� Tक;न वा फका�उन परमे�वर चाहानहुु;छ. मेरो 

1नद�षता हरायो. उहाँसगंको मेरो सdब;ध हराएको Eथयो. मानU Tक म पाप, मYृय ुर शतैानको दास 

भएँ. मलाई मेरो "दासYव" बाट Tफता� Tक;नको म ूय उहाँको छोरा, येशकूो जीवन Eथयो. छुटकारा 

भनेको परमे�वरले मलाई फे/र Tक;न ुभयो र दमनबाट मलाई बचाउन ुभयो, मेरो पापको कारण 

मलाई मYृयदु�ड सनुाएको Eथयो. उसले प8व9 जीवन, मYृय ुर मेरो उ\ारकको पनुtYथान�वारा यो 

काम गi यो. 

 

नोट: यी सत�हR अ[ययन sृंखला भ/र पनु: फे/र देखाईनेछ. यस ठाउँमा तपाPलाई यस ख�डमा 

Dयोग ग/रएको शmदहRसँग आफूलाई प/रEचत गन� DोYसा0हत ग/रएको छ (रोमी3:23-24). यी 

प/रभाषाहR अRसँग तपाइँको नोट काड�मा थfनहुोस,् वा भ8व=यका स;दभ�का लाEग यी नोटबकुमा 

प/रभाषाहRको सचूीमा थfनहुोस.् 

 

7ाथ&ना: रोमी 3: 23-24 लाई फे/र 8वचार गनु�होस ्... हे Dभ,ु मलाई थाहा छ Tक मलेै पाप गर� र अन;त 

मYृयबुाहेक अR के0ह प1न योpय छैन. ध;यबाद येश ूहुनहुु;छ जसले मलाई ;याय गनु�भयो, जसले मलाई 

उहाँको रगतले Tक;नभुयो र मलाई फे/र तपाPको ब�चा बनाउनभुयो. मेरो 8वt\मा मेरो पाप नराzन ु

भएकोमा, मलाई माफ गरLएकोमा, मलाई दोष न0दन ुभएकोमा ध;यवाद. तपाPको अनnुहको लाEग 
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ध;यबाद, तपाPको Dेमको लाEग जुन म योpयको छैन. ध;यबाद येश,ू मेरो उ\ारक, जसले मलाई बाँ�न 

@वत;9 गनु�भयो र पापहRको Oमा�वारा मलाई तपाPको बनाउनभुएको छ. ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

असाइनमे6ट: उYपिYत 3-1-13 

प0रचय: पाप ससंारमा Dवेश गरेको छ। उYपिYत 3:7 ले Yयसप1छ के हु;छ वण�न गद�छ। “तब ... 

• 1तनीहRको आँखा ________________________________________________ 

• अ1न 1तनीहt ___________________________________________________ 

• Yयसोभए उनीहR __________________________________________________ 

• बनेको __________________________________________________________.” 

 

अनाuाका/रताको प/रणाम हु;छ. जब >ाTफक काननूको उ ल .◌्घन हु;छ यसको प/रणाम भनेको एक 

0टकट हो जुन ज/रवानाको साथ 1तनु� पछ� . जब ब�चाले जानाजानी आमा वा बबुा वा अिzतयारमा कसकैो 

आuा उ ल . घन गछ� , ब�चालाई द�ड 0दइ;छ. आदम र हJवाको अनाuाका/रताको प/रणामहR प1न 

DभावकारL भयो TकनTक उनीहRले "असल र खराबको uानको Rख" को फल नखान ूभ;ने परमे�वरको 

आuा उ ल . घन गरे. 1तनीहRले ती व@तहुRको अनभुव गरे जुन भगवानले उनीहRको लाEग क0हले प1न 

चाहनभुएको Eथएन. 

हामी एक नजर हेरU. यस पटक पद -7-13 पWनहुोस.् 

प0रणाम # 1:  
पापको तYकाल प/रणाम लाजमद� छ। "उनीहRले महससु गरे Tक 1तनीहR __________________ Eथए।" 

(उYपिYत 3: 7) उनीहRले रा`ो जा;दछन ्तर अब उनीहRले खराब प1न जा;दछन।् Yयसो भए, कभर अप 

शRु हु;छ। उनीहRले गन� प0हलो कुरा __________________________________________ सँग ैसलाई र 

_______________________ आ*न ैलाEग बनाउन ुहो।  1तनीहRको लाजले गदा� 1तनीहR एक अका�बाट 

अलग भए ताTक 1तनीहRले आवरणहR बनाए. 1तनीहR एक पटक साझदेारL ग/रएको आYमीयता सTकयो. 

अब उनीहR बीचमा आउने सब ैकुरा सdझौता गन� आव�यक पi यो. 

प0रणाम # 2: 
पद 8:10 पWनहुोस।् पापको अक� अवलोकन योpय दोष दोषी हो। अपराधले हामीलाई लकुाउन चाह;छ। 

पद 8  मा भ1नएको छ, "... र ती बगyचाको ____________ बीच ___________________ Eथए।" परमे�वरले 

उनीहRलाई के बनाउनभुएको Eथयो, अब उनीहRले उनीहRलाई लकुाउन खोजेका Eथए जो उनीहRलाई साथी 

बनाएर रमाईलो गथ^। उहाँसँग उनीहR डराउने कुन ैकुरा Eथएन। अब 1तनीहR उहाबँाट लTुकरहेका छन।् 
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• “तर Dभलेु मा1नसलाई बोलाउन ुभयो, “_____________________________________________?” 

• Yयस मा1नसले उYतर 0दयो, “_____________________________________________________.” 

1तनीहRको सज�नामा उनीहRलाई थाहा Eथएन Tक उनीहR ना naked◌्गो Eथए. ना गो हुन ुभनेको Yयो 

Eच;ह वा Dतीक हो जुन कुन ैकुराको अि@तYवमा Eथएन Tक Yयसले 1तनीहRलाई परमे�वर वा एक 

अका�बाट अलग गय�. यो उनीहRको लाEग प1त र पYनीको Rपमा बाँ�ने र उहाँसँग ब@नको लाEग ई�वरको 

ई�छा Eथयो. 1तमीलाई कसले भ;यो? लाज र अपराधीले उनीहRको पाप उदा . ग पारे. लाजको कारण 

1तनीहR जा;दछन ्Tक उनीहR ना गो Eथए र आ*ना दोषको कारण 1तनीहR डराए र ल%ुदै Eथए. 

मासूमयत हराइसकेको Eथयो.   

7<नहR: हुन स%छ हामी Yयो भ;न छैनU. कसलैाई हा`ो D1तTeया के हो जब हामी फेला पाय�? यो 

होइन: “तपाPलाई कसले भ;यो?”? पदा�! हामी तtु;त ल%ुन जान चाह;छU. हामी RखहRलाई हा`ो ल%ुने 

ठाउँको Rपमा Dयोग गन� स%दैनU तर हामी ल%ुछU. 

1. के तपाPलाई 8वगतका ग तीहRका बारे आ*नो शम� र दोष @वीकार गन� गा�ो लाpछ? 

______________________________________________________________________________ 

2. भगवान र अRबाट लकुाउन Dयास गन� तपाPले बनाउनभुएको “कभ/रगंहR” के हुन?्  

______________________________________________________________________________ 

3. तपाP कहाँ ल%ुने eममा जानहुु;छ, वा तपाP कसरL सामना गनु�हु;छ, जब तपाP आफू वा@तवम ै

को हुनहुु;छ र तपाPले गरेको कामको लाEग फेला पादा� डर लाpछ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

प0रणाम # 3: 
पापको त�ेो अवलोकन योpय प/रणाम दोष कसलैाई वा अR केहLमा राzन ुआव�यकता हो। पद 11 मा 

परमे�वर सो[नहुु;छ, "1तमीसँग छ _______________________________________________________.” 

• र, मा;छेको D1तTeया के हो? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ र मलेै यो खाए। 

आदमले केवल ती @9ीमाEथ मा9 होइन तर ई�वरलाई प1न दोष थोfने Dयास गरे! "आइमाईले 

मलाई ______________ यहाँ रा7ख0दनभुयो ..." तब परमे�वरले Yयस @9ीसँग कुरा गनु�भयो र 

सो[नभुयो, “____________________________________?” 

• म0हला प1न दोष राzन खोिजरहेक� 1छन उनी भि;छन,् “_________________________________ 

_______________________________.” 

दोषलाई आराम गन� ठाउँ चा0ह;छ. तर, सdब;धले के दोष 0द;छ? दोष Jयि%तलाई आ*नी पYनीबाट मा9 

अलग गद�छ TकनTक हामीले पद मा सकेका EथयU, तर दोषले उनलाई परमे�वरबाट प1न अलग गद�छ, 

जसले आफूले बनाएको कुरालाई Dेम गनु�भयो र जसले आफूले बनाउनभुएको सब ैकुराको लाEग मा9 

उहाँलाई उYतम चाह;wयो. 
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परावत&न: 
1. एक मनेट लनहुोस ्ती चीजहRमा [यान 0दनको लाEग जसमा भगवानले दोष पाउनहुु;छ. 

______________________________________________________________________________ 

2. समयलाई 8वचार गनु�होस ्जब तपाP दोषारोपण गन� Jयि%त हुनहुु;wयो. ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पापले हामीलाई हा`ो आ*न ै8वचार र काय�हRको लाEग िजdमेदारL लन अ@वीकार गद�छ. यो 

ज0हले प1न कोहL वा आफy  बाहेक अR केहL हु;छ जसलाई हामी दोष 0दन चाह;छU. य0द 

मा1नसहRले िजdमेवारL ल;छन ्र परमे�वर लगायत कसलैाई दोष 0दन खो�दैनन ्भने Yयसले के 

फरक पाद�छ? __________________________________________________________________ 

4. के तपाईलाई िजdमेवारL लन ुपन̂ आव�यकता छ ज@तो लाpछ र अब दोष दोहोi याउन छनौट 

गनु�हु;छ? य0द हो भने, तपाP के प/रवत�न गन� रो�न स%नहुु;छ? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, म पापी हँु. म मेरो लाज, अपराधी, र मेरो आ*न ैजीवनमा मलेै गरेका छनौटहRको 

िजdमेवारL लन असफल भएको कारण दोषी छु. मलेै भनेका र गरेको कामका लाEग मलाई माफ गनु�होस ्

जसले गदा� म र मेरो मनपन̂ मा1नसहRबीच छु0�दैछ. मलेै आफy लाई अलग गन� मलेै गरेको कामहRको 

लाEग मलाई Oमा गनु�होस.् म 8व�वास गद�छु र 8व�वास गद�छु Tक म तपाPको ब�चा हँु TकनTक मलाई 

धमh ठहराइएको छ, तपाPको 1न: श ुक अनnुह पाएको छु र येशकूो रगतले छुटकारा पाएको छु. यसको 

लाEग म तपाPलाई मेरो ध;यवाद र Dशसंा 0द;छु. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 6 

प0रचय: हामी सिृ=ट कथाको यस 'ब;दमुा रो%न 0हdमत गदSनU, केवल हा`ो लाज, दोष, र हा`ो आ*न ै

8वचार र काय�हRको लाEग िजdमेदारL लन असफल भएकोमा 8व�वास. यम�या 31:3 का शmदहR 

सdझनहुोस,् "मलेै 1तमीलाई अन;त Dेमले Dेम गरेको छु" "उYपिYत कहानीको यस 'ब;दमुा परमे�वरबारे 

सबभै;दा धेरै गलतफहमी भएको अवधारणाम[ये एउटा यो हो Tक परमे�वर थTकत हुनभुयो, सिृ=टको 

बारेमा आ*नो sाप लानभुयो, *याँकनभुयो. घणृा मा उसका हातहt माEथ र बगyचा बा0हर फाड क0ह य ै

देzन वा फे/र क0ह य ैस;ुन क0ह य.ै यो य@तो धारणा हो Tक परमे�वर eोEधत हुनभुयो, eोध 

गमुाउनभुयो, घणृा देखाउनभुयो, र Yयसप1छ पtुष र म0हला र आफूले बनाउनभुएको सब ैकुराको लाEग 

कठोर Jयवहार गनु�भयो. 
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कथा 14 मा फे/र कथा लनहुोस.् सव�Dथम, परमे�वरले सप�लाई सdबोधन गनु�हु;छ. ऊ भ;छ, "Tकनभने 

__________________________________________________________________________________...” 

लडाई सtु भएको छ! य\ु चलरहेको छ. पOहR छनौट ग/रएका छन ्र @प=ट Rपमा प0हचान ग/रयो. 

लडाई रा`ो र नरा`ो बीच छ. DYयेक टLमको यसको �यािdपयन हु;छ. को हुन 1तनीहt?  

1. भजन 106:1  कसले भ;छ Tक रा`ो �यािdपयन हो? ________________________________ 

1 को/र;थी 15:77 ले 8वशषे गरL भगवानको 8वजयी �यािdपयनको नाम ल;छ! "उहाँ हा`ो 

मा[यमबाट _______________ _____________ ______________ _____________________.” 

2. एTफसी 11-1-13 ले य\ुका लाEग  ेसगं र कवच लगाउने Eच9को Dयोग गद�छ। खराबीको लाEग 

को 8वजेता हो? तपाPको बाइबलमा यी पदहRबाट आएका शmदहRलाई रेखांTकत गनु�होस ्जुन 

"अ[ँयारो ससंार" टोलL (पद 12) लाई वण�न गद�छ। 
 

%शBण: सdपणू� धम�शा@9 यस लडाईको बारेमा हो र यो आजको 0दनसdम च छ. बाइबल य\ु र Dेम 

को भावना को बारेमा एक प@ुतक हो Tक अपराधी लाई ई;धन. बाइबलका सब ैप@ुतकहR यस के;�Lय 

8वषयव@तकुो व/रप/र आधा/रत छन.् वण� वण�न ग/रएको छ. रणनी1तहR Dकट हु;छन ्र भखूंडहR खुला 

हु;छन.् �यािdपयनहR ब;द भए. उYपिYत मा यो सप�को सRुवात परमे�वरले सप�लाई भ;नभुएको कुराबाट 

हु;छ, "TकनTक तपाPले यसो गनु�भयो." अ;ततः, परमे�वरले sापलाई अक� पद, पद 14 र 15 मा 

भ;नभुएको Eथयो, वा@तवम ैके हुनेवाला छ भनेर घोषणा गi यो. द=ुटको लाEग 8वजेता. वा@तवमा, Dकाश 

12:9 ले हामीलाई उसको र उसको >ाइक, उसको “अ[ँयारो ससंार” टोलLका लाEग कथाको अ;त बताउँछ. 

यो पद लेzनहुोस:्  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Yयसोभए, के झगडा भनेको के हो? परमे�वर असल हुनहुु;छ र उहाँ सिृजएका सब ैथोक उहाँ असल, एकदम 

असल घोषणा गनु�भयो (उYपिYत 1:31). उनको अभDायले यो हो Tक उहा ँसिृ=ट गनु�भएका मा1नसहRलाई 

केवल उहाँ रा`रL Eच;नहुु;छ र उहाँसँगको सdब;धमा मा9 बाँ�नहुु;छ, केवल उहाकँो वचनलाई मा9 जवाफ 

0दनहुु;छ, असलको वचन. तर याद गनु�होस,् सप�ले उठाएको Dलोभन Eथयो Tक उनीहRलाई रा`ो र नरा`ो 

कुरा थाहा Eथयो. शतैानले 1तनीहR द=ुट, उनीलाई Eचनेको चाह;wयो. उहाँ उसलाई आ*नो पOमा 

चाहनहुु;wयो. उहाँ उनीहRले उनीहRको वचन पालन गरेको चाहनहुु;wयो. उहाँको Dलोभन 1तनीहRको 

अि@तYवको चरम मा पगेु. 1तनीहRले D�नको जवाफ 0दनपुद�छ: कसले उनीहRको qदय र जीवनमा शासन 

र शासन गन̂ Eथए? य\ु अब मानवजा1तको Dाणको लाEग eोEधत. के परमे�वर जीत गनु�हु;छ Tक शतैान? 

यस D�नको उYतर 0दनको लाEग परमे�वरको कुन ैउxे�य Eथएन. उहाँ केवल उनीहRले उहाँलाई Dेम गरेको 

र उनीहRको Dेमको सिृ=टकता�, उनीहRको जीवनको के;� हुनेवाला हुनहुु;छ. 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

32 

पद 14 र 15  मा परमे�वरको eोध सप�मा खसाल;छ, खराबीमाEथ. ऊ सप�मा शतैान हो. सब ैशतैानका 

लाEग Dयोग ग/रएका सत�हR हुन ्जसले क0हलेकाँहL प1तत एि;जल प1न भनेर Eच1न;छन.् पद  14 र 15 

ले उनको मYृयकुो बारेमा बताउँछ. 

• ऊ परमे�वर�वारा ________________________ हो (पद 14) 

• ऊ आ*नो बाँक� जीवनमा आ*नो पेटमा ____________________ हुनेछ (पद 14) 

• उसको टाउको _____________________________ हुनेछ (पद 15). 
 

'डिजंग डपेर: पद  14 र 15 ब�ुन गा�ो पदहR हुन ्तर यो जा;न ुमहYYवपणू� छ Tक पद  15 

बाइबलको प0हलो पद हो जसले मा1नसजा1तलाई छुटकारा 0दने परमे�वरको D1तuाको कुरा गछ� . (नोट: 

यस पाठमा भएका प/रभाषाहR अवलोकन गन� 1नि�चत हुनहुोस.्) यस पदले D1तuा गद�छ Tक परमे�वर 

अ0हलेको टुTeएको सdब;ध पनु@था�8पत गनु�हुनेछ, जसले परमे�वर र सब ैमानवलाई अलग गद�छ, 

वा@तवमा, सारा सिृ=टबाट परमे�वरलाई अलग गद�छ. र, सप� र म0हलाको स;तान बीच रहेको यो द�ुमनीको 

प/रणाम के हुनेछ? 

1. "उसले 1त`ो टाउको कुचो नेछ" भ;ने 8वजयको बारेमा बताउँदछ जुन हा`ो क=ट, मYृय ुर 

बौ/रउठाइको मा[यमबाट हु;छ जुन हामी चार नयाँ 1नयमको ससुमाचारका प@ुतकहRमा भ8व=यको 

पाठमा अझ 8व@ततृ Rपमा अ[ययन गन̂छU. जे होस,् अगा�ड पWन इ�छुकहRका लाEग यो eस 

ब�ने बारेमा जा;नको लाEग, पWनहुोस ्1 को/र;थी 15: 20-28, - 54--57 . 

2. “… र 1तमीले उसको कुकु� रा 0हका�उनेछौ” भ;ने कुराले येशकूो मYृयलुाई स. केत गछ� . हडताल 

1नि�चत हुनको लाEग उहाँको मYृय ुहो तर उसको पनुtYथान भनेको द=ुटलाई िजYन ुहो, उसको 

टाउकोको “कुचुरा”. 

 

स2झना: उYपिYत 3:15 लाई गा�ो प/र�छेद हो भनेर @वीकार गदS, जे होस,् तपाइँ यसलाई मेमरLमा 

राzनको लाEग DोYसा0हत हुनहुु;छ. यस पदको साथै अ;य स;दभ�हR जुन तपाP आ*नो अ[ययनको 

eममा जdमा गनु�हुनेछ, तपाPलाई Yयसमा [यान आकष�ण गन� uान 0दनहुु;छ जनु भगवानले तपाPको 

वचनको मा[यमबाट तपाPलाई छुटकाराको कथा Dकट गनु�हु;छ. अनeुम7णका काड�मा उYपिYत 3:15 

लेzनहुोस ्र यो पद याद गनु�होस.् तपाP काड�मा "भगवानको D1तuा" लेzन छनौट गन� स%नहुु;छ 

परमे�वरले तपाPलाई र मेरो उ\ार गन̂ प0हलो D1तuा सdझाउन र यसरL हामीलाई उहाँको आ*न ै

बहुम ूय स;तानहR बनाउने. 

 

अ@यास गनु&होस:् पापको नतीजाले सdपणू� सिृ=ट Jयाfत छ। 
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1. यो प0हलो पटक पद 16 मा ई�वरको वचनदे7ख हJवामा दे7खएको छ। पापको दईु न1तजा @9ीको 

लाEग @प=ट छन।् यसको प/रणाम के हुनेछ भनेर परमे�वरले भ;नभुएको Eथयो? 

म धेरै _________________________________________________________________ 

तपाPको इ�छा ___________________________________________________________ 

2. Yयो मा;छे प1न अनाuाकारL भयो। आदमको जीवन प1न पापको sापले असर गरेको Eथयो। 

पापको कारण परमे�वरले के भ;नभुएको Eथयो? 

sा8पत छ _____________________________________________________________ 

... दद�नाक मा[यम बाट ____________________________________________________ 

यो उYपादन गद�छ ________________________________________________________ 

... र तपाP हुनेछ _________________________________________________________ 

…तपाP सdम ___________________________________________________________ 

 

भाग 7 

%शBण: पाप D1तब\ ग/रएको छ. द=ुट Jयि%त को हो भनेर उजागर ग/रएको छ. पtुष र म0हलाको 

आँखा 8व@ततृ छ वा@त8वकतामा जहाँ 1तनीहR अ0हले बाँEचरहेका छन.् पाप एक पटकको घटना होइन तर 

पापले जीवनको सdपणू� घटनालाई 1नय;9ण ग/रसकेको छ र सदाको लाEग मानव अि@तYवको अशं हुनेछ. 

यो क@तो भएको हुनपुछ�? हुनस%छ यो नयाँ वा@त8वकतालाई हामीले ब�ुन स%ने सबभै;दा निजकको कुरा 

हामीले Yय@तो समयलाई 8वचार गनु� हो जुन हामीले भनेका EथयU, "म क0हले प1न ग0द�न ..." र Yयसप1छ 

आफैले आफैले अनाuाका/रताको आ*न ैजानाजानी काय� @वीकार गरेकोमा दःुखको कुरा भे�ाए. 

 

0दमागमा आएको एउटा Eच9 भनेको आमा बबुाको हो Tक उनीहRको ब�चाले अनाuाकारL काय�को न1तजा 

भोpन ुपरेको पीडाका साथ. अनशुासनाYमक काय� एक 8वशषेाEधकार खोसेको हुन स%छ, वा एक अनरुोध 

अ@वीकृत, वा 8व�ोह वा अनाuाका/रताको काय�को प/रणाम @वRप 0दइने केहL अ;य सजाय हुन स%छ. 

हामीले सनेुका EथयU Tक "यसले मलाई ज1त चो0ट चोट पiु याउँछ मलाई किYत चोट पiु याउँछ Tक यो भ;दा 

प0हले तपाईलाइ चोट पiु याउँछ." आमा वा बबुाले ब�चालाई 0दएको प/रणामको भार प1न वहन गछ�न.् 

 

अ@यास गनु&होस:् तर आदम र हJवालाई Yय@तो समयमा प1न छो�न ई�वरले इ;कार गनु�भयो. बt 

उहाँ टुeाहR उठाउँदै, आफूले माया गन̂हRलाई हेरचाह ग/ररहन ुभएको ज@तो दे7ख;छ, TकनTक अब उसले 

पापको न1तजाहR भोEगरहेको देzदछ. तीन चीजहR तtु;त ैहु;छन ्र ती सब ैपरमे�वर �वारा शRु 

ग/रएको हु;छ. 

1. पद मा 7 सdझनहुोस ्Tक उनीहRको ना गोपन ढा%न 1तनीहR आवरणको लाEग नेभाराको पातहR 

सलाउँथे. 21 पदमा परमे�वरले सबभै;दा प0हला के गनु�भयो? ___________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
व@9 बनाउन ुजुन कुन ैप1न समय अवEधमा रह;छ, कुन ैपशकुो रगत बहाउन ुपwय�. भ8व=यको 

स;दभ�को लाEग यो याद गनु� रा`ो हो Tक बाइबलको कथाको शtुम ैपरमे�वर हा`ो [यानमा 

 याउनहुु;छ Tक पापलाई ढा%न बलदान र रगत बगाउन ुपछ� . 

तसथ�, 0ह5 ू9:22 ले हामीलाई सdझना गराउँदछ Tक "बगाल 'बना _________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

2. के सम@या Eथयो (उYपिYत 3:22)? ______________________________________________ 

Tकन परमे�वरले 1तनीहRलाई जीवनको Rखबाट जोगाउनभुयो? ____________________________ 

उसले के गनु�पwय�? ______________________________________________________________ 

3. बगyचाको पवू�प0� परमे�वरले के राzनभुयो? ___________________________________________ 

@वग�दतू वा कRबलाई Yयहाँ Tकन रा7खयो? ___________________________________________ 

 

'डिजंग डपेर: एक1छन 8वचार गनु�होस ्Tक परमे�वरले यी तीन पहलहR माफ� त पtुष र म0हलालाई 

कसरL आ*नो Dेम देखाउनभुयो. तपाPको D1त'बdबहR लेzनहुोस.् 

1. के Yयहाँ कुन ैरा`ो तwय छ Tक पtुष र म0हलाले आफूलाई लाजमद� पान� खो�यो? 

2. य0द 1तनीहRले जीवनको Rख खाए र परमे�वरसँग पनु@था�पनाको कुन ैआशा 'बना आ*नो पापी 

अव@थामा सदासव�दा बाँ�थ ेभने के हुने Eथयो होला? 

3. 1तनीहRको पापको Dबलतालाई थाँहा पाउँदै, बगyचाको Dवेश�वारमा रा7खएको गाड�माफ� त Dदश�न 

ग/रएको परमे�वरको Dेमलाई 8वचार गनु�होस.् 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, हा`ो पापको बाबजुद प1न तपाईले हामीलाई Dेम गनु� हु;छ. जहाँसdम हामी 

अनाuाकारL हु;छU र तपाPको इ�छा र तपाPको माग�को 'बR\मा 8व�ोह गद�छU तपाPले तपाPको Dेम र 

हा`ा लाEग हेरचाह राzन ुभएको छ र सारा सजृनाको लाEग. तपाPको वचन सYय छ. तपाP रोमी 8:39 मा 

भ;नहुु;छ Tक "कुन ैप1न कुराले हामीलाई Dभ ुयेश ूrी=टमा भएको हा`ो Dेमबाट अलग गन� स%दैन." 

तपाPको अनnुहको यो शभु समाचारको लाEग ध;यबाद. ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

समापन TटUपणीहR: उYपिYत of को तपाPको अ[ययनको यस घडीमा हामीले सामnीहR कभर गरेका 

छU जसले तपाPको 0दमागमा धेरै D�नहR खडा गन� स%छ. भ;न ुआव�यक छैन, सब ैथोरै 8ववरणहR मा9 

के0ह छोटो प=ृठहRमा कभर गन� सTकँदैन. य�य8प तपाईको लाEग महYYवपणू� सYय भनेको तपाईलाई 

"सनातनको Dेम" (यम�या 31:3) Dेम गन̂ र एक प8व9 ई�वरको Rपमा दबुलैाई Eच;न था न ुहो, "स\ 

हुनहुोस,् यसकारण तपाईको @वग�मा ज@तो. बबुा स\ हुनहुु;छ (मYती 5:48). "प8व9 परमे�वर भएकोले, 
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उहाँ पापसँग म न स%नहुु;न न त पापलाई बेवा@ता गरेर माफ� 0दन स%नहुु;छ. फल@वRप, उहाँ 

मा1नसजा1तलाई बचाउनको लाEग Dेममा उभनभुयो 1) उहाँलाई Dेम गन̂हRदे7ख अलग पान̂ पापलाई न=ट 

गरेर, 2) मYृयबुाट जसले हामीलाई उहाँबाट सदाका लाEग अलग गद�छ, र 3) शतैान, जो 8वजेता र 

अपराधीको पाप बाइबलले परमे�वरले आ*ना मा1नसहRलाई छुटकारा 0दनको लाEग र उनीहRलाई फे/र 

एकप ट मायाल ुसdब;धमा  याउने छनौट गनु� भएको कथा हो. उसले ए%लो काम गदSन, तर मा;छे, 

ऐ1तहासक घटनाहR र प/रि@थ1तलाई बगyचामा आदम र हJवालाई द�ुमनलाई कुच न र सिृ=टलाई फे/र 

उहाँसँग पनु@था�8पत सdब;धमा  याउनको लाEग गरेको वाचा परूा गन� छनौट गद�छ. . हामी सबलैाई 

उहाँलाई Dेम गन̂ र उहाँलाई हा`ो छोरा येश ूrी=ट माफ� त Jयि%तगत सdब;धमा  याउन चाहा;छU जो 

हा`ो Dभ ुर मिु%तदाता हुनहुु;छ भनेर हामी DYयेकलाई उहाँलाई घ1न=ट Rपमा Eच;ने इ�छा छ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

36 

पाठ तीन 
 

 

 

 

म मेरो भाइको खुसी छु? 
 

 

उYपिYत 4-5- - %यान र हा'बलको कथा 
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• अनDुयोग                             40 
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                             म मेरो भाइको खसुी छु? 

 

प0रचय 

 

पापले सिृ=टलाई ज0टल बनायो र अब परमे�वरले बनाउनभुएको सबसँैग पणू� मेलमलाप भयो. 

अनाuाका/रताले झगडा र मYृयलुाई प1न परमे�वरको पणू� सिृ=टको ससंारमा प/रचय गरायो. क@तो 

क;>ा@ट! जीवन र मYृय!ु उYपिYत मा परमे�वर हामीलाई कठोर वा@त8वकता देखाउनहुु;छ TकनTक आदम 

र हJवाको जीवन पापले गदा� सँधै ह�दै Eथयो. जेठो छोरा क1यन र उसको भाइ हा'बलले उनीहRलाई 

परमे�वरले आशष ् 0दनभुयो. 1तनीहRको पेशा फरक Eथयो. एक जनाले माटोलाई खेती गwय� र अक�ले 

बगाल बनायो. DYयेकले आ*नो भेटLहR परमDभलुाई चढाए. हा'बल र उनको बल चढाई ई�वरको पOमा 

Eथए तर क1यन र उनको भेटLले परमे�वरको अनमुोदन पाएन. क1यनले हा'बलको लाEग ई�वरको पOमा 

/रसको साथ जवाफ 0दए. 

 

तब भगवान क1यनमा आउनहुु;छ र उसले सो[यो, “1तमी Tकन /रसाउँछौ? तपाPको अनहुार Tकन ख@कँदो 

छ? ”परमे�वरले क1यनलाई आuाका/रताको लाEग बोलाउनहुु;छ. ऊ भ;छ, "य0द तपाईले जे ठ�क गनु�भयो 

त, के तपाईले @वीकार गनु�हुने छैन र?" परमे�वर क1यन र हा'बलको qदयको बारेमा Eच;ता गनु�हु;छ Tक 

उनीहRले उहाँलाई भेटL चढाए. परमे�वर दयाल ुहँुदै क1यनलाई चेतावनी 0दनहुु;छ Tक पाप उहाँ व/रप/र 

घमेुको Eथयो क1यनको qदयमा एउटा ¡याक प7ख�रहेको छ Tक यो भ9 प@नेछ र कmजा लन स%छ.   

 

क1यनले परमे�वरको वचनको चेतावनीलाई आ*नो जीवनको के;� बनाउँदैनwयो तर पापलाई आफूसँग ै

0हँ�ने छनौट गद�छ. परमे�वर क1यनको लाEग आ*नो उYतम चाहना गनु�हु;wयो तर क1यनले द=ुटको 

8वजयलाई रो�नभुयो. Yयसोभए परमे�वर दो�ो पटक क1यन आउनभुयो र सो[नभुयो, “1त`ो भाइ कहाँ 

छ?” र क1यनले झटूो जवाफ 0द;छे, “मलाई थाहा छैन.” क1यनले सोधेको D�न उहL D�न हो जुन 

इ1तहासभ/र सोEध;छ, “के हँु? म मेरो भाइको रखवाला हँु? " 

 

उYपिYत मा 4 परमे�वर मानव जीवनमा आफूले राzनभुएको मोल र उहाँले हामीलाई DYयेकलाई हा`ो 

भाईको रखवाला हुन स%ने िजdमेवारL Dकट गनु�हु;छ. खराब गन� हा`ो झुकाव को 8वनाशकारL शि%त को 

कारण अब भगवान अR सगं एक Dेम सdब;ध मा आक8ष�त गन� को Rप मा हामी उहाँलाई अRको 

हेरचाह उहाँलाई साथीको Rपमा आव�यक छ. यस अ[ययनको दौरानमा आफैलाई D�नहR सो[नहुोस:् 1) 

मेरो दाजु / ब0हनी को हो? 2) म उसको लाEग कसरL हेरचाह गदSछु? ती को हुन ्जसले मलाई उहाँको Dेम 

र कtणाले आशीवा�द 0दन बोलाउनभुएको छ.  
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म मेरो भाइको खसुी छु? 

 

प0रचय: आदम र हJवालाई अदनको बगyचामा ब@नबाट परमे�वरले हटाउनभुएको छ. हामी 1तनीहR टाढा 

0ह�ंने र प=ृठभूममा थाहा पाएर कtबहRको तरवार भ@म पान̂ "जीवनको Rख1तर जाने बाटोको प1छि तर 

चमTकरहेको" क पना गन� स%छU. यो क=टदायी ति@वर हो. कसलेै सहायता गन� स%दैन तर उनीहRको 

0दमागमा के हँुदै Eथयो भनेर अचdम मा;दछ. 1तनीहRले अदनको बा0हर जीवन क0ह य ैअनभुव गरेका 

Eथएनन.् उनीहRले आफy ले बाँ�ने अनभुव गरेका Eथएनन.् सब ैचीज 1तनीहRको लाEग Dदान ग/रएको Eथयो 

र ती सब ैके0ह गनु� Eथयो यो रमाईलो Eथयो. 1तनीहR र सdपणू� सिृ=टका बीच सम;वय रहेको Eथयो र 

अब जीवन क@तो हुने Eथयो जब आदमले काँडा र सउँदाहR उYपादन गन̂ जमनबाट कटनीको लाEग 

तयारL गरे. हJवाको प%कै प1न ब�चा ज;माउने पीडाको बारेमा कुन ैसकेंत Eथएन वा उनीले आ*नो प1तले 

उनीमाEथ शासन गरेको चा0हँ के हो भ;ने भावना राखके� Eथइन. र, अब परमे�वर कहाँ हुनहुु;wयो? 

 

उनीहR प0हलो पटक ए%लोपनको पीडा भोEगरहेका छन.् य�य8प उनीहR 8ववाहमा सँग ैEथए पापले 

उनीहRको सdब;धमा 'बभाजन  यायो, नयाँ कारक जनु उनीहRलाई प0हले क0ह य ैथाहा Eथएन. हामी 

उYपिYत 2:24 का शmदहR सdझन स%छU, “र ती दईु एक शरLर हुनेछन.्” साथै, परमे�वरसँगको 1तनीहRको 

सdब;ध प1न प/रवत�न भएको Eथयो. पापले लाज र अपराधी  यायो जसले गदा� 1तनीहR परमे�वरबाट 

टाढा भए. 1तनीहR उहाँबाट र एक अका�बाट लकेु. र कहानी यो झन ्झन ्खराब हँुदै जा;छ जब हामी 

जा;छU Tक पापले यस प/रवार भ9 कसरL सdब;ध 'बगाछ� . 

 

काय&भार: पWनहुोस ्उYपिYत 4.   
नोट: धेरै 8ववरण र 8ववरण यस अ[यायमा रेकड� ग/रएको छैन. वा@तवमा, जब उYपिYतको यस 

ख�डको अ[ययन परूा हु;छ, तपाPसँग उYतरहR भ;दा बढL D�नहR हुन स%छन.् उYपिYतको यी 

शtुका अ[यायहRको उxे�य पाप र मा1नसजा1तले परमे�वर, अR र सिृ=टसत सdबि;धत पापको 

कारण भएको 8वनाशकारL कामको पदा�फाश गनु� हो. फेरL उसको अ[यायमा द�ुमनले आ*नो 

श@9ागार र घाउ, छु0�न,ु र [व@त पान̂ शि%त Dकट गद�छ. यहू;ना 10:10 ले हामीलाई याद 

गराउँछ Tक श9 ुकेवल चोरL, मान� र नाश गन� आउँदछ. यसलाई [यानमा राzदै हामी अगा�ड बढU. 

अ[याय ले पापको उदासनतालाई पदा�फास गद�छ TकनTक यसले प/रवारको जीवनलाई समेlछ. 

जब यो खोलएको छ, हामीले परमे�वरको उपि@थ1त र ह@तOेपलाई खो�न ुआव�यक छ जो 

कृपामा सिृ=टलाई 1नर;तरता 0दनहुु;छ. 
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अ@यास गनु&होस:् 

1. यस उYपिYत कथाको मzुय पा9हR अचानक शmदहRसगँ ैप/रवत�न हु;छन,् "आदम आ*नी 

@वा@नीसत सतुरे…" 1तनीहRका दईु छोराहRको नाम के हो? __________ र ________________ 

2. यी दईु छोराहRको कामको बारेमा हामी के स%छU (पद २)? 

हा'बलको बारेमा? _________________________________________________________ 

क1यनको बारेमा? _________________________________________________________ 

3. “समय 'बYदै” क1यन र हा'बलले आ*नो कामबाट परमDभलुाई भेटLहR  याए। DYयेकले के  यायो 

(पद 3-4-?)? 

क1यन  याए _____________________________________________________________ 

हा'बलले  याए __________________________________________________________ 

4. DYयेक D@तावमा Dभकुो D1तTeया क@तो Eथयो (पद 4--5)? 

हा'बलको D@तावमा ________________________________________________________ 

क1यनको D@तावको लाEग ___________________________________________________ 

5. Dभकुो मन नपन̂लाई क1यनको D1तTeया क@तो Eथयो (पद 5 )? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

%शBण: प0हलो नजरमा Dभलेु यी दईु भाइहRD1त 1न=पO ढ . गले काय� गरेको ज@तो दे7खदैँन र 

फल@वRप उहाँ उनीहR बीच झगडा उYप;न भएको ज@तो दे7ख;छ. हामीलाई थाहा छैन Tक उहाँलाई 

उEचत र nहणयोpय बलदानको @थापनाको बारेमा के परमे�वरले उनीहRलाई 1नद̂शन 0दनभुएको Eथयो 

Tक Eथएन. हामीलाई थाहा छ 4 पद ले भ;छ, "परमDभलेु हा'बल र उनको भेटLलाई nहण गनु�भयो." 

Yयसोभए, हा'बलले आ*नो भेटL चढाउन ुभनेको के हो? हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ. हा'बलले बोसो 

भागहR  याए. यसको मतलव Yयो 0ह@सा Dाfत गन� जनावरको रगत बहाउन ुपwय�. 

 

उYपिYत 3:21 को अ[ययनलाई सdझनहुोस ्Tक आदम र हJवालाई जनावरको छालाले बनाएको लगुा 

लगाउनलाई र यहोवाले छाला लनको लाEग रगत बहाउन ुपwय�. य�य8प यी पदहRमा रगत बहाउनकुो 

महYYव हामीलाई बताइएको छैन, तर बाइबलका अ;य भागहRले हामीलाई सकाउँछ Tक रगत बगाउन ु

मानवजा1तको उ\ारको लाEग आव�यक Eथयो. रगत Yयो Eथयो जुन पापले ढाTकएको Eथयो. यो ब�ुनको 

लाEग महYYवपणू� छ TकनTक हामी धेरै, धेरै वष� प1छ अगा�ड हेद�छU र येशकूो रगत eूसमा बहेको देzदछU. 
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उहाँको रगत बहाउन ुन ैअि;तम बलदान Eथयो जसले सdपणू� ससंारको पापलाई ढा%यो. अ[ययन जारL 

रहँदा हामी यसलाई अझ 8व@ततृ Rपमा अ[ययन गन̂ छU. 

 

 

अ@यास गनु&होस:्   

1. Yयसलेै "क1यन एकदम ____________ Eथए र उनको ______________ _____________ Eथयो।" 

Tकनभने Dभलेु क1यनलाई nहण गनु�भएन र उनको D@तावलाई अ@वीकार गनु�भयो. Dभ ुक1यन 

आउनहुु;छ र उसलाई Tकन उनी सब ैeोEधत छ सो[छन ्र Tकन उनको अनहुार 1नराश छ.   

2. पद 7  मा Dभलेु अक� के सो[नहुु;छ? “य0द तपाP गनु�हु;छ _______________________________ 

____________________________________________________________________________?” 

3. Yयसप1छ आउँछ "तर य0द _______________________________________________________.” 

%शBण: यो पद उYपिYत 2:17 मा परमे�वरले बगyचामा भ;नभुएको “तर” सँग म दोजु दो छ? परमे�वर 

क1यनलाई सो[नहुु;छ, “1तमी कसको सेवा गन̂ छौ?” पापले कुन ैप@ुता छो�दैन. यो बबुा दे7ख छोरा मा 

पा/रत ग/रयो. भगवानले Dेममा अभनय गदS क1यन आउनहुु;छ र भ;छन,् "पाप गन� नपाओस!्" 

वा@तवमा उसले क1यनलाई भ;दैछ Tक उसले उसलाई माया गछ� र उसले केनको जीवनको के;� हुन 

चाहा;छ. तर द�ुमन 1नम�म छ. 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. "पाप 1त`ो ढोकामा उभरहेको छ।" यसले तपाPलाई क@तो Eच9ण गछ�? तपाP 1 प9सु 5:8 लाई 

8वचार गन� स%नहुु;छ। __________________________________________________________ 

2. Dकाश 3:20 ले हा`ो qदयको ढोकामा येशकूो Eच9ण 0द;छ। यो पद लेzनहुोस:् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. म�ुामा फरक याद गनु�होस।् 

पाप तपाPको ढोकामा ____________ छ (उYपिYत 3:10) 

येश ूढोकामा ___________________ हुनहुु;छ (Dकाश 3:20) 

येश ूआमि;9त हुन पख�नहुु;छ, जबTक पाप ढोकामा ढुकढुक भइरहेको छ वा ढोकामा ढकढ%याउँछ 

जब यो भ9 प@दछ र यसको 8वनाश गन� स%दछ। 
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भाग 3 

असाइनमे6ट: फे/र पद पWनहुोस.् क1यनले आ*नो /रस खा;छ र हाबेललाई खतेमा 1नdYयाउँछ. Yयहाँ 

उसले आ*नो भाइलाई आeमण गछ� र उसलाई माछ� . हYया मा9 भ1नएको छ. Yयहाँ सिdमलत कुन ै

हलउड टे%नोलोजी, कुन ैषडय9ं, मा@टरमाइ;ड 1नय;9ण के;� छैन. होइन, क1यनले हा'बललाई मा9 हमला 

गरL माय�. 

 

अब के हु;छ? केन आ*नो भाइको जीवनको लाEग उYतरदायी हुन को लागी आएको छ? के तपाPले 

उYपिYत 3:9 मा आदम र हJवालाई “तपाP कहाँ हुनहुु;छ?” भनेर सोEधएको Dभकुो समानता ब�ुनभुयो? 

उनीहRले भख�र भख�रको फल खाए. अब Dभ ुर क1यनसँग कुराकानी भएको छ ... 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. Dभलेु क1यनलाई के सो[नहुु;छ? ___________________________________________________ 

2. क1यनको जवाफ के हो? __________________________________________________________ 

3. अब Dभलेु के सो[नहुु;छ? _________________________________________________________ 

4. एक1छन पWनहुोस ्र उYपिYत 3 मा फक� नहुोस ्परमे�वर पद 13 मा के सो[नहुु;छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

पापले 8वनाशको माग� जारL राzदछ. उसको भाइ मरेको छ. मानवको मYृय ुयसभ;दा प0हले क0ह य ै

भएको Eथएन. यो के Eथयो? परमे�वरले क1यनलाई उसको भाइको रगतको लाEग िजdमेवार ठहराउनहुु;छ. 

Yय@तो अव@थामा जब कुन ैJयि%तले अखबार पWन वा 0टभी खो न नस%ने मYृयकुो अ;Yय हुने 0हसंाको 

पदा�फास नगरL हामी जीवनमा ई�वरका @थानहR म ूयवान ्भएका छU.   

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. अक� कुरा परमे�वरले भ;नभुएको कुरा (पद 10) य1त Dकट गदSछ: “सनु! 1त`ो भाइको ________ 

______________________________________________________________________________ 

परमे�वरले बनाउनभुएको सिृ=ट उहाँको 1निdत म ूयवान छ र जमनबाट उसले आफूले माया 

गरेको Jयि%तको पकुार स;ुछ (उYपिYत 3:10). 

2. फे/र, पापको प/रणाम छ। क1यनलाई के द�ड 0दइनेछ भनेर उसले घोषणा गरेको प/रणाम के हुन 

स%छ TकनTक उसले आ*नो भाइको हYया गi यो (उYपिYत 4:11 -12)? 

“तपाP म1ुन हुनहुु;छ _____________________________________________________” 

“जब तपाई काम गनु�हु;छ _________________________________________________” 
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"1तमी हुनेछौ __________________________________________________________” 

3. र क1यनको D1तTeया के हो? ______________________________________________________ 

यस ठाउँमा जहाँ उसले आ*नो जीवन 1नवा�ह गरेका Eथए अब sा8पत छ र अब उसले Yयसको 

“बालLनालL” 0दनेछैन। क1यनले आ*नो द�डको बारेमा के भने (पद 14)? 

“तपाP गाडी हाँ%दै हुनहुु;छ ________________________________________________” 

“र म गन̂छु _____________________________________________________________” 

“म हुनेछु ______________________________________________________________” 

“र जो कोहL ___________________________________________________________” 

4. मा Dभलेु अगा�ड के गनु�हु;छ याद गनु�होस ्पद 15? 

उसले के भ;छ? ________________________________________________________ 

Dभलेु के गनु�हु;छ? ____________________________________________________ 

नोट: हामीलाई थाहा छैन Yयो माक�  के हुन स%छ भ;ने बारे हामीलाई कुन ैuान छैन, तथा8प, 

क1यनका लाEग यो Eच;ह परमे�वरको कृपाको Eच�न हो TकनTक उनी प%कै प1न परमे�वरको 

eोधको योpय Eथए। 

5. उYपिYत 4: 16 ले क1यन भ;छ  ____________________________________________________ 

फे/र हामी अ[याय of को अ;Yय सdझन स%छU र हामीले आदम र हJवाले अदनको बगyचा 

छोडकेो देzयU क1यनले Dभकुो उपि@थ1त छाडरे अकS  ठाउँमा बसाइँ सरेका Eथए. 

 

भाग 4 

%शBण: सNंOfतमा, हामी क1यनको पखुा� र Yयसका स;तानहRले Yयस समयमा ससंारमा  याएको केहL 

Dग1तमा हेरU.   

1. पद 17 ले बताउँछ Tक उसको एउटा छोरो जि;मयो जसको नाम उनी राख े__________________.   

2. यहL पदमा हामी स%छU Tक क1यन Eथयो ____________________________________________ 

र यसलाई नाम 0दए _______________________________________________ उसको छोरो प1छ. 

3. अक� क1यनको स;तानको रेकड� आउँछ: 

पद 20: जबल ,का बबुा _______________________________________________ 

पद 22: जुबल, का बबुा _______________________________________________ 

पद 22: तबूल-केन ________________________________________________ 

नोट: यो नोट गन� चाखलाpदो छ Tक 1नमा�ण, खेती, र सगंीत प0हले न ैYयस 0दनको स@ंकृ1तमा 

उभ/रएको Rपमा उ लेख ग/रएको छ। 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

43 

4. हामी पद  25 र 26  मा आदम र हJवाका स;तानहR देzछU। हJवालाई ज;म 0दइयो 

__________________________________ सेतका एक छोरा Eथए _________________________. 

5. थप Rपमा, पद  26 मा हामी देzछU Tक Dभ ुआ*ना जनहRसत उनीहRले सtु गरे Tक उनीहRसँग 

सdबि;धत Eथए _________________________________________________________________ 

__________________________________________ यसले हामीलाई आराधना र Dाथ�ना जीवनको 

बारेमा सचेतना Dदान गद�छ जब 1तनीहRले उहाँमा पकुान� थाले। 

 

'ड=गगं डपेर: बाइबलको अक� ख�डमा eस-रेफर�स हेरेर हा'बलको बारेमा थप जानकारL 0द;छ. य0द 

तपाPले उYपिYत 4:2 मा हेनु�भयो भने तपाPको बाइबलले “हाबेल” भ;ने शmदलाई प¢याउँदा eस-रेफर�स 

0दन स%छ. य0द होईन भने, पद 4 मा “D@ताव” भ;ने शmद अनसुरण गदS eस रेफर�स खो�नहुोस.् 

सdबि;धत पद र यी दईु शmदहR प¢याउन सdबि;धत प9. सdभवतः 0ह5 ू11:4 एक मा9 सचूीब\ 

हुनेछ, य0द मा9 स;दभ� होईन. 

 

0ह5हूRको प@ुतक नयाँ 1नयमको अ;त1तर भे0ट;छ. 0ह5 ू11 लाई "8व�वास अ[याय" भनेर Eच1न;छ. य0द 

तपाPले यस अ[यायमा अ[ययन गनु�भयो भने तपाPले याद गनु�हुनेछ Tक धेरै पदहR "8व�वास�वारा" 

भ;ने शJदबाट सRु हु;छ. तपाईले याद गनु�हुनेछ Tक धेरै बाइबल पा9हR उ लेख ग/रएका छन.् 

उदाहरणका लाEग, पद मा नहू उ लेख ग/रएको छ. पद मा अ5ाहम सचूीकृत छन.् याकूब, यसूफु, मोशा र 

अR DाचीनहR हुन ्जसलाई उनीहRको 8व�वासको लाEग Dशसंा 0दइएको Eथयो.   

 

प0रभाषा: 

• 8व�वास - 0ह5 ू11: 1 मा 8व�वास प/रभा8षत ग/रएको छ। 8व�वास छ ______________ 

________________________________________________________________________ 

य0द तपाPले पद 4 लाई हेनु�भयो भने, हा'बल एक जनाको सचूीमा Eथए जसलाई उनको 8व�वासको Dशसंा 

ग/रएको Eथयो. हा'बलको बारेमा तीनओटा कुरा उ लेख ग/रएको छ: 

1. 8व�वास गरेर ___________________________________________________________________ 

2. 8व�वास गरेर ___________________________________________________________________ 

3. 8व�वास गरेर ___________________________________________________________________ 

उYपिYत मा क1यन र हा'बलको कथाको अ[ययनलाई यस पदले क@तो अ;तरoि=ट 0द;छ 4? _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

आवेदन 7<नहR: उYपिYत 4:9  मा परमे�वर क1यनलाई यो D�न सो[नहुु;छ, "तरेो दाजु कहाँ छ?"   
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1. मेरो जीवनमा ती को हुन ्जसले मँलाई मेरो "भाई" भनेर Eच;छु? __________________________ 

2. क1यनको तYकाल D1तTeया के Eथयो? _______________________________________________ 

3. मलेै मेरो भाईको Rपमा Eचनेको Jयि%तहRD1त मलेै हेरचाह र चासो देखाउन स%ने के-क@ता 

त/रकाहR छन?् _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. क0हलेकाँहL, य0द मलाई मेरो भाईको बारेमा सोEध;छ भने, म Tकन Tकन, यो प1न @वीकानु�पद�छ Tक 

मलाई मेरो भाई कहाँ छ भनेर थाहा छैन? ____________________________________________ 

5. मYती 25:37-40 ले के अ;तo�ि=ट 0द;छ? येश ूTकन क1यनको भाइको बारेमा Eचि;तत हुनहुु;छ? र 

मेरो भाइ? _____________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: Dभ,ु क1यनमा दोषको औलंा औ ंयाउन र "म क0हले प1न Yय@तो ग0द�नँ" भ;न सिजलो छ. 

तथा8प, मलाई थाहा छ Tक म Dायः अRलाई चोट पयुा�उँछु र मेरो वचन र Jयवहारले अRलाई चोट 

पiु याउँछु. कृपया मलाई माफ गनु�होस ्र तपाP र अ;यसँग मेरा सdब;धहR पनु@था�पना गनु�होस.् मलाई 

िजdमेवार, आदरपवू�क, र अRD1त मायाल ुJयवहार गन� सOम गनु�होस ्ज@तो तपाPले मलाई अनnुहL र 

मायालपुवू�क Jयवहार गनु�भयो. ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

उ�पि�त : उYपिYत  5 ले उYपिYत 1 बाट मा1नस सिृ=ट गरेको समीOाको साथ शRु हु;छ र Yयसप1छ 

पद 3 मा आदम र उसको प/रवारबाट सtु हुने वशंावलLको 8व@ततृ 8ववरण सनुाउन ुअ1घ नयाँ 

जानकारLहRको साथ अ1घ बWछ. यस अ[यायमा तपाPले ती Jयि%तहR ब@ने धेरै वष�हR देzनहुुनेछ. यो 

डटेा तपाइँको लाEग के0ह चाखलाpदो र चुनौतीपणू� D�न खडा गन� स%छ. यी D�नहR तपाPको नोटबकुमा 

रेकड� गनु�होस ्र तपाPको अ[ययनमा Eथ�नहुोस.् हामी यस अ[यायमा धेरै समय खच� गदSनU तर केहL 

चाखलाpदो 8ववरणहRमा [यान 0द;छU. 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. उYपिYत 5:1 मा हामीलाई सdझाइएको छ Tक… 

परमे�वरले मा1नसलाई मा सिृ=ट गनु�भयो ________________. पWनहुोस ् उYपिYत 1:27  

परमे�वरले 1तनीहRलाई ____________ र सिृ=ट गनु�भयो  ________________________. 

र उहाँ 1तनीहRलाई __________________________________________ (उYपिYत 1:28). 

जब 1तनीहR सिृ=ट ग/रएका Eथए तब उहाँले 1तनीहRलाई बोलाउनभुयो “____________.” 
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2. उYपिYत 5:3 ले पद १ ले बताएको भ;दा एकदम फरक कुरा Dकट गद�छ. 

यस पदले आदमको छोराको बारेमा के भ;छ? ___________________________________ 

कसरL आदमको स;तानको समानता, वा छ8व भगवान ्आदमको सिृ=ट र मानवजा1तको 

छ8व हुन चाहेको भ;दा फरक Eथयो? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

प1न हेनु�होस ्उYपिYत 1: 26-27. 

मानवजा1तको छ8व अब भगवानको पणू� छ8व D1त'बिdबत। आउँदो सब ैप@ुताले पापको 

D1त'बdब D1त'बिdबत गरे। 

3. यस अ[यायमा आदमदे7ख नहूसdम उनीहRको ज;म eममा उ लेख ग/रएका नामहR सचूीत गन� 

समय लनहुोस ्र DYयेक वष� जी8वत रहेको रेकड� ग/रएको छ. 

 

नाम   वष& Vब�नभुयो         नाम          वष& Vब�नभुयो 
    

    

    

    

    

 

4. मा हनोकको बारेमा तपाPले कुन चाखलाpदो सYयता पाउनभुयो पद 21:24? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: हनोक मा थप जानकारL को लागी 0ह5 ू11:5-6 पWनहुोस।् उनी भगवानले परमे�वरलाई खुशी 

पान̂ Jयि%त मा;थे। उहाँलाई Dस;न पान� हामीले चा0हएको पद 6 ले हामीलाई के भ;छ? 8व�वास 

8व�वास गद�छ Tक परमे�वर अवि@थत हुनहुु;छ र "उहालँाई खो�नेहR" उहाँ आफैले आफूलाई Dकट 

गरेर उहाँ इनाम 0दनहुु;छ! 

5. सबभै;दा परुानो हुन को बा�ँयो? _____________________ के उहाँको नाम तपाPलाई Eच;नहुु;छ? 

6. मा लेमेकले आ*नो छोरो नहूको बारेमा के भने उYपिYत 5:29? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. के परमे�वरले भूमलाई सराप गनु�भयो Tक पापको कारणले यो सराप पाएको Eथयो? उYपिYत    

3: 17-19  समीOा गनु�होस।् ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. उYपिYत: मा उ ले7खत नहूका तीन छोराहR को हुन ्5:32? 
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आवेदन: तपाPको आ*न ैपवू�जहRमा झ काउनहुोस.् तपाPको पा/रवा/रक Rखलाई आमा बबुा र हजुरबा 

हजुरआमा, साथीहR र अ;य आफ;तहRबाट जानकारL लनहुोस.् तपाPको पा/रवा/रक Rख Eच9 कोन� क0ठन 

हुन स%छ Tकनभने जीवन प/रि@थ1त, मYृय,ु अगंीकरण, र पालनपोषण हेरचाहको कारण. तपाPको Rख 

सज�ना गनु�होस ्र यसले ती Jयि%तहR समावेश गद�छ जुन तपाPको जीवनको लाEग महYवपणू� छन,् ती 

तपाPलाई Dशसंा गछ�न,् तपाPलाई समथ�न र DोYसाहन 0द;छन,् जसले तपाPलाई सकाएका छन ्र तपाPको 

भलाइ र शOाको लाEग Dदान गरेका छन,् साधनहR जहाँ तपाP पpुनभुयो आज छन.्   

 

7ाथ&ना: हे भगवान, म मेरो अगा�ड 0हँडकेाहRलाई ध;यवाद 0द;छु, मलेै उYपिYत मा पढेका र मेरा आ*न ै

पखुा�हRको लाEग. ध;यबाद 0दनहुोस ्जसरL तपाPले मलाई आशीवा�द  5 0दन ुभएको छ. मायाल ुती सब ै

बनाउन ुभएकोमा ध;यबाद. मसँग प1न, मेरा प1छ लाpनेहR छन.् rी=ट येशमूा ममाEथ तपाPको Dेमको 

साOी 0दँदै म उनीहRको लाEग उदाहरण हुन स%छु भनेर अनमु1त 0दनहुोस.् _______________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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                                                                                                      फे0र कTहMयै! 

 

प0रचय 

 

नहू र जलDलयको कथन "Dभ ुद:ु खी हुनभुयो ... उनको qदय पीडाले भ/रएको Eथयो" भ;ने 

शmदहRबाट सtु हु;छ. उहाँले सिृ=ट गनु�भएका सब ैअब द=ुटता र द=ुटता, �=टाचार र 0हसंाले भ/रएका 

Eथए. उनको 1नण�यले उहाँले बनाउनभुएको सब ैचीज, मानवजा1त, जनावरहR र सब ैजी8वत DाणीहRलाई 

नाश गनु� Eथयो र फे/र सtु गनु� Eथयो. उYपिYत 6-9 मा रेकड� ग/रएको 8वनाश र मYृयकुो कथाले नहू 

नामको मा;छेले प1न आशा Dदान गद�छ. हामीलाई बताइएको छ Tक नहूले “Dभकुो नजरमा खुशी” भए. 

उनी एक धमh Jयि%त Eथए र “परमे�वरसत 0हडं.े” 

बाढLको पानीले सिृ=टलाई कभर गi यो र परमे�वरलाई खराबीबाट अलग गi यो. तर नहू र उनको 

प/रवारले जहाजको बास@थानमा दईु Tकसमका जी8वत DाणीहR जोगाए. भगवानले के सरुNOत गनु�हुनेछ 

Yयो फे/र बढाउने र पwृवी भन̂ 1नद̂शन 0दइनेछ. नहू र उनको प/रवारलाई बचाउने आ*नो D1तuालाई 

परमे�वरले नहूसत ै@था8पत गनु�भयो. नहू आuाकारL Eथए र उनले आuा गरेका सब ैकुरा गरे. 

परैू सिृ=टलाई परैू 8वनाश गन̂ उहL वषा�, पानीले जहाजलाई उठायो र पहाडको चचुुराहR माEथ तयै�. 

जहाजमा भएका सब ैकुरा Eथएन जुन जीवन Eथयो. म0हना 'बYयो तर हामीलाई भ1नएको छ Tक 

परमे�वरले नहू र उनीसगं भएका सबलैाई सdझनभुयो. बतास चलेकोले पानी बpन था यो, पानी ब;द भयो 

र जहाज स%ुखा जमनमा अ;त भयो.   

अ;ततः परमे�वरले नहूलाई जहाजबाट बा0हर बोलाउनभुयो. उनीसँग भएका सब ैजीवजीवातहRलाई 

म%ुत ग/रयो. नहूले एउटा वेदL बनाए अ1न परमे�वरको आराधना गरे. Dभलेु D1तuा गनु�भयो "म फे/र 

क0ह य ैमा1नसका कारण भूमलाई सराप 0दने छैन ... र मलेै गरेका जिYतकै सब ैजी8वत DाणीहRलाई 

फे/र न=ट गन̂ छैन." यो D1तuाको साथ परमे�वरले अनnुहपवू�क Jयवहार गनु�भयो TकनTक उहाँलाई थाहा 

Eथयो Tक "qदयको सब ैझकुाव खराब छ. बा यकालदे7ख न,ै "य�य8प उहाकँो D1तuा Eथयो Tक उहाँ ज@तो 

Eथयो सब ैजी8वत DाणीहRलाई क0ह य ैनाश ग0द�न. 

यस कथामा हामी ई�वरले मानव जीवनमा किYतको म ूयवान ्छ भ;ने कुरा स%नहुु;छ जब Tक 

उहाँ हामीलाई सँगी मानवको जीवनको लेखा 0दन बोलाउनहुु;छ. हामी यो uानमा 8वsाम गछ� Tक 

परमे�वरले हामीलाई अनnुह गन̂ D1तuा गनु�भएको छ र उहाँ नहूलाई गनु�भएको अन;त करारको 

वाणीलाई क0ह य ै'बस�नहुुनेछैन.  
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                                                                                                                    फे0र कTहMयै! 

 

भाग 1 

प0रचय: याद गनु�होस,् परमे�वर र एक द=ुट बीचको 'बचमा भएको य\ुले सारा मानव जा1तको Dाणलाई 

1नdYयाउँछ. ई�वरको उYकट चाहना भनेको उहाँ�वारा बनाइएका सब ैचीजहRसँग पनु@था�8पत सdब;ध हो, 

जुन सब ैउहाँ�वारा पापबाट टाढा भएका छन.् 

 

नोट: उYपिYत6,7, र बाढLको कथा रेकड� गनु�होस.् अ[याय  6 को अथ� ब�ुन गा�ो चार पदहR छन.् तपाP 

धेरै कडा D�नहR सो[न स%नहुु;छ. उदाहरणको लाEग, यी मा1नसहR कहाँबाट आए? कसले 8ववाह गरे 

@प=टLकरणको अभाव र @प=टताको चाहनालाई @वीकार गदS, यो अ[ययन यी D�नहRको उYतर 0दनको 

लाEग होइन तर तपाPलाई आफूले बनाएका सब ैकुराको लाEग भगवा;को Dेममा uान र अ;तरoि=ट 0दने 

कथाहRसँग प/रEचत हुन ुहो. 
 

हामी उYपिYत मा  6:5 माफ� त रेकड� ग/रएको बाढLको अ[ययन सtु गरU उYपिYत 8:22. 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्उYपिYत 6:5-7, 11-12. 

अ@यास गनु&होस:् 

1. अ[याय को पद 5 ले भय 6 कर Eच9ण गद�छ। Dभलेु के देzनभुयो? यो पदमा शmदहR लेzनहुोस:्  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यी पदहRले मा1नसजा1तको द=ुटता किYतको Jयापक भएको Eथयो भनेर वण�न गन� तीन शmद 

Dयोग गद�छ (उYपिYत 5): 

“…__________________उनको मटुुको 8वचारहt को झुकाव Eथयो _______________ 

खराब _____________________ समय.” 

3. पापले सdपणू� सिृ=टलाई Dद8ूषत गi यो। पापले मानवजा1तको मटुु र 0दमागसमेत पायो। 

मा1नसहRमा अब नरा`ो कुराको स�ा खराबको लाEग Dपि;सटL Eथयो। पापले उनीहRको सब ै

काय�हR देzयो। असल काय�हRसमेत पापले भ/रएका Eथए TकनTक उनीहRसँग परमे�वरसँग 

सdब;ध Eथएन। 0ह5 ू11:6  ले भ;छ, 

"र ____________________ 'बना परमे�वर ____________ गन� ________________________ छ 

TकनTक उहाँसँग ____________ कसले ____________ गनु�पछ� Tक उहाँ ____________________ 

र उहाँ जसले ____________________________ ____________________ लाई D1तफल 

0दनहुु;छ।" उनीहRको Dद8ूषत अव@थामा 1तनीहRको द=ुटता ठूलो भयो (उYपिYत 6:5). 
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4. 0ह5 ू11:6 अनसुार परमे�वरसँग सdब;ध बनाउन के चा0ह;छ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. अब उYपिYत 6:11-12 लाई 11 हेनु�होस ् 

_____________________________________  

_____________________________________ 

 

7<नहR: 

1. पद ले परमे�वरबारे के बताउँछ? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद  7 ले हामीलाई बताउँछ Tक परमे�वरले के गन̂ 1नण�य गनु�भयो? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमे�वरले मा1नसलाई के 0दनभुयो (उYपिYत 2:7) Tक अब उहाँ नाश गन� लाpनभुएको छ? _____ 

______________________________________________________________________________ 

 

5वचार: जीवनको सास फेन̂ हरेक चीजलाई परमे�वरले नाश गन̂ 1नण�य गनु�भयो. उदाहरणका लाEग, 

हावाका चराचुtंगीसमेत सबलैाई नाश गन̂ 1नधो गन̂ किYत खराब चीजहR भयो होला, 8वचार गनु�होस?् 

तपाईका अवलोकनहR नोट गनु�होस ्जब तपाई भगवा;को qदयलाई अझ रा`रL ब�ुने कोशश गनु�हु;छ. 

1. के यो उहाँको eोधको Dदश�न Eथयो, उहाँको eोधको Dकोप? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. तपाईको सब भ;दा बहुम ूय रचना ज@तो के हुन स%छ जसले तपाईको छ8व D1त'बिdबत गद�छ 

अब तपाईको एकदम ै8वप/रत मररमा? _____________________________________________ 

3. भगवा;को सिृ=टको काम चलरहेको छ. ब�चाहR जि;म;छन;् बोट'बtवा र जनावरहR 

पनुtYपा0दत गछ�न.् य0द उसले अभनय नगरेको भए के हुन स%छ? के खराबको शि%त मा9 

8वजयी हु;छ? के सज�ना ग/रएको सब ैचीज सदाको लाEग हराउन स%छ? _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. य0द मा1नसजा1तले केवल खराब गन� छनौट गछ� भने, तब मा9 द=ुटता Jयाfत हुनेछ. परमे�वरले 

मा1नस र उहाँकै भलाईलाई D1त'बिdबत गन̂ उxे�यले सिृ=ट गनु�भयो, द=ुटको सेवा गन� सेनामा 

सामेल हुनको लाEग होइन. उहाँको इ�छा उनीहRको जीवन उहाँ र उहाँको वचनको व/रप/र 

केि;�त भएको Eथयो. उहाँ उनीहRलाई मायाल ुD1तTeयामा उनीहRको जीवन 'बताएको 

चाहनहुु;wयो. कुन कुराले परमे�वरको ठाउँ लइसकेको छ र अब 1तनीहRको qदयको के;�'ब;द ु

भएको छ? ____________________________________________________________________ 
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आवेदन 7<नहR: 

1. याद गनु�होस,् परमे�वर एक सdब;ध परमे�वर हुनहुु;छ. उहाँको चाहना उहाँको सिृ=टसँग Dेमको 

सdब;धमा बाँ�न हो. भगवान सगं तपाPको सdब;ध के भएको छ? तपाईको आ*न ैqदयको 

8वचारहt र झुकावहtलाई तपाईले क@तो महससु गनु�हु;छ? दसा�उनहुोस ्र तपाPको के0ह 8वचारहR 

नोट गनु�होस:् __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एक समय सdझनहुोस ्जब तपाP Dेमको सdब;धमा कसलैाई पpुन Dयास गनु�भयो मा9 

अ@वीकारको अनभुव गन�. वा हुनस%छ तपाPको लाEग यो अक�को Dेम अ@वीकार गन̂को @म1ृत.  

DTeयामा सdब;धलाई के भयो? ____________________________________________________ 

7ाथ&ना: Dभ ुयेश,ू मसँग सdब;ध राzन ुभएको तपाPको इ�छाको लाEग म तपाPलाई ध;यवाद 0द;छु. 

तपाईले मलाई सँधै माफ गनु�होला र मलाई माया गनु�होला. य�य8प म क0हलेका0हँ तपाइँको 8वt\ 

आपिYतजनक Jयवहार गद�छु, तपाइँ सँधै मायाल ुभएर मलाई बोलाउनहुु;छ. मलाई तपाइँलाई बढL Dेम गन� 

र अRलाई Dेममा सdपक�  गरेर तपाइँलाई मेरो Dेम Jय%त गन� सकाउनहुोस.्_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

प0रचय: आदम र हJवा पापमा फसे प1छ, मानवजा1तको इ1तहास झन ्झन ्खराब हँुदै गइरहेको छ. 

शtुमा हामीलाई क1यनले हा'बलको हYया गरेको कथा भ1नएको छ र अब हामी जा;छU Tक ससंार य@तो 

दयनीय अव@थामा छ Tक @वग� र पwृवी सिृ=ट गनु�हुने ई�वरले “मा1नसजा1तलाई मेटाउन लाpनभुएको 

छ”. पwृवी. ”परमे�वरको सिृ=टको अव@था 1नराश दे7ख;छ. तर Yयसोभए, पद मा आशाको 8 सानो Tकरण 

आउँदछ ... 

 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्उYपिYत 6:8-7:5.  

अ@यास गनु&होस:्  
1. पद 8 ले एक जना मा1नस माफ� त आशाको वचन 0द;छ __________________. 

2. उसको बयान गन� कुन शmदहR Dयोग भएको छ (पद 9)? उYपिYत 7:1 प1न हेनु�होस।् 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3. नहूका तीन छोराहR Eथए (पद 10):  ________________________________________________, 

_________________________, र  __________________________________________________ 

4. परमे�वरले आ*नो योजना नहूसँग बाँ�ड0दनभुयो। पद 13  र 17 मा उसले उसलाई के भ;छ? ____ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. य�य8प पwृवी 0हसंा र �=टाचारले भ/रएको छ र Yयसले सब ैजी8वत DाणीहRलाई न=ट गन� 

जाँदैछ, तपै1न नहू र उसको प/रवारलाई उसले ठूलो Dेम देखाउँदछ। नहूको लाEग उनको आदेश के 

Eथयो (पद 14) __________________________________________________________________ 

6. नहूलाई जहाज बनाउनको लाEग परमे�वरले के 1नद̂शनहR 0दनहुु;छ (पद 14-16)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

7. जहाज बनाइसकेप1छ नहूले के गनु�पछ� (पद 19-21)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Yयसलेै नहूले जहाज बनाए र Dभलेु Yयसलाई लोड गन̂ आuा 0दनभुयो (उYपिYत 7- 1-3). उनले 

नहूलाई भने Tक एक हfतामा वषा� शtु हु;छ र ________ 0दन र ________ रातसdम रहनेछ (पद 

4). र Yयसप1छ उहाँ थfनहुु;छ, "म गद�छु ___________________________________________.” 

9. उYपिYत 6:22 र फे/र उYपिYत 7:5 मा नहूको 8व�वासको बारेमा हामीलाई के भ1नएको छ? ____ 

______________________________________________________________________________ 

 

अ@यास गनु&होस:् पwृवी र मा1नसहRबीच नहू भ;ने मा1नसबीच Yय@तो भ;नता छ। उYपिYत6:5 

दे7ख7:5 मा समीOा गनु�होस।् कुन शmदहR नहू र पwृवीका मा1नसहRलाई तलुना गन� Dयोग ग/र;छ? 

              नहू        प\ृवीमा मा]नसह" 

 

फेला पय� 
 

द=ुटता 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवेदन:   

1. जहाज 1नमा�ण भइरहेको समयमा नहू र उसको प/रवारको जीवन क@तो भएको हुन स%छ? 

___________________________________________________________________ 
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2. तपाPले क0हले उपहासको अनभुव गनु�भएको छ वा कसलैाई हैरान ग/रएको छ Tकनभने तपाPले 

आफूले 8व�वास गरेको कुराको लाEग अडान लनभुयो? ___________________________________ 

3. अRले क@तो D1तTeया देखाए? अलोक8Dय छनौटको लाEग तपाईको 'बचार के Eथयो? 

______________________________________________________________________________ 

 

खुदाई गन_ Vबरामी: 1न@स;देह, नहू मखूSलो दे7ख;थे Tक स%ुखा भूममा यो 8वशाल सरंचना 1नमा�ण 

गदSछ र 8वनाशको ठूलो बाढL आउँदैछ भनेर बताउँदैछ. य�य8प उनी ती मखू�हR ज@ता दे7ख;थे जसका 

"हरेक झकुाव ... ज0हले प1न ज0हले प1न द=ुट न ैEथयो", 0ह5 ू11: 7-8 ले हामीलाई उनको बारेमा के 

बताउँछ? 

• “नहू �वारा, जब _______________ का बारेमा ________________________________ नहँुदा, 

• प8व9 ____________ मा (8व@मय, आदर) ले आ*नो प/रवारलाई ____________________ गन� 

____________ बनायो। आ*नो _____________________ �वारा उहाँ ____________________ 

_______________ र _______________ �वारा आउने ______________________________ को 

____________ ब;नभुयो। " 

नहू 8व�वासको मा;छे Eथए. उनलाई परमे�वरले "अ0हलेसdम नदे7खने कुरा" बारे चतेाउनी 0दनभुयो. 

य�य8प 1तनीहR अ8व�वसनीय दे7ख;थे र 8व�वास गन� 8व�वास गरे प1न नहूले परमे�वरलाई 8व�वास गरे 

र उनको आuा पालन गरे. हामीलाई परमे�वरको वचनले के भ;छ Jयवहार गदS र उहाँले हामीलाई 

बताउनभुएको कुराD1त आuाकारL भएर D1तTeया देखाउँदै हामी 8व�वासका मा1नसहR र पtुष हुन 

DोYसा0हत हु;छU. 

 

7ाथ&ना: हे भगवान ्परमे�वर, तपाPले सिृ=टको अव@थाको बारेमा शोक गनु� भयो. मा1नसहRले तपाईD1त 

अपमान गन̂ छनौट गरे. तर नहूले तपाPको आखँामा खुशी पाए TकनTक उनी 8व�वास गथ^ Tक तपाP 

अवि@थत हुनहुु;छ र उसले तपाPको वचन सYय हो भनेर 8व�वास गi यो. मलाई य@तो 8व�वास 0दनहुोस ्

जुन तपाPको वचनमा 8व�वास गद�छ, तपाPलाई भरोसा गद�छ, र आuाकारL भई D1तTeया गन� चाह;छ. 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमे6ट: जहाज भ/रयो। भगवानले ढोका ब;द गनु�हु;छ। र, यो पानी _______ 0दन र ______ 

रातहR (उYपिYत 7:17) जसरL परमे�वरले नहूलाई भ;नभुएको Eथयो (उYपिYत 7:4)। कथाले के भ;छ हेरU। 

पWनहुोस ्उYपिYत 7. 
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अ@यास गनु&होस:्  

1. पद 7  र 13 अनसुार जहाजमा Dवेश गन̂ Jयि%त को हो: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. कुन जनावरहR समावेश Eथए? पद 8-9,14-15  हेनु�होस।् _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. सब ैजना एक पटक भएको भए ढोका कसले ब;द गi यो (पद 6 ख)? _______________________ 

4. बाढLलाई बयान गन� के0ह शmदहR के के हुन ्(पद 11-12, १ 17-20)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. के न=ट भयो? 

पद 21: हरेक जी8वत ... __________________________________________________ 

पद 22: सब ै... _________________________________________________________ 

पद 23 हरेक जी8वत ... ___________________________________________________ 

6. पानीले पwृवीलाई क0हलेसdम छोयो (पद 24)? ________________________________________ 

5वचार: नहू र उसको प/रवारले बाढL र 8वनाशको 0दनमा के सोEचरहेछन ्भ;ने कुरा क पना गन� गा�ो 

छ. उहाँसँग सdब;ध नहुने र 0हसंा र �=टाचारको जीवन छनौट गन̂ सdब;धमा ई�वरको फैसला मYृय ुहो. 

नहूलाई थाहा Eथयो Tक उसका 1छमेक�हR, Jयापा/रक सहयोगीहR, 8व@ता/रत प/रवारका सद@यहR र 

शहरका लोकहR जुन उसले दै1नक आधारमा सdबि;धत सब ैनाश गद�छ. एउटा मा9 जहाज भ9 बा0हर 

हुने डरलाpदो अव@थाको क पना गन� स%दछ. तर एकैचो0ट, एक जना Jयि%तले जहाजभ9 ैब@नेहRको 

लाEग परमे�वरले Dदान गनु�भएको शाि;त र सरुOालाई @वीकानु�पद�छ. 

 

नहू र उसको प/रवारलाई जहाजमा ब@न क1त समयसdम परमे�वरले बताउनभुएको Eथएन. 1तनीहRलाई 

केवल यो कुरा थाहा Eथयो Tक परमे�वरले "पwृवीमा बाढL  याउने पानी पwृवीको सब ैजीवनलाई न=ट गन� 

आउँदै हुनहुु;छ." 1न@स;देह, 1तनीहRले जहाजमा पानी परेको स;ुन स%थे. 1तनीहRलाई 0दन र रात प1छ 

40 थाहा भयो Tक यो ब;द छ. तर अब 150 0दन प1छ यो जहाज पानीमा त/ैररहेको छ. यसबैाट उYपिYत 

सtु हु;छ.  

 

असाइनमे6ट: उYपिYत 8:1-19 पWनहुोस।् 

अ@यास गनु&होस:् 

1. य�य8प नहूलाई थाहा Eथएन Tक उनको प/रवार जहाजमा क1त लामो समय सdम रह;छ, ऊ एक 

Jयि%तलाई Eच;छ जसले सरुOा र Dदान गरेको Eथयो. उYपिYत को प0हलो तीन शmदहR 
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लेzनहुोस ्8:1. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. नहू र जहाजमा भएका सब ैकुरा परमे�वरले सdझनभुयो. उहाँ आ*नो सिृ=टलाई हेरचाह गनु�हु;छ. 

उहाँ उनीहRलाई /रहा गन� बा0हर 1नि@कनभुयो तर प0हले उहाँको केहL काम गनु� Eथयो. अक� 

पदहRले हामीलाई के भ;छ? 

पद 1: ________________________________________________________________ 

पद 2: ________________________________________________________________ 

पद 3: ________________________________________________________________ 

पद 4: ________________________________________________________________ 

पद 5: ________________________________________________________________ 

3. जहाज अ;ततः अरारातको पहाडहRमा बसोबास गद�छ. पद 6 दे7ख 12 पWनहुोस.् नहूलाई पानीको 

सतह घlदै गएको र अ;तमा सzुखा भूम भएको कुरा कसरL थाहा भयो? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पwृवी पणू� Rपमा स%ुखा हुन ुअ1घ धेरै हfता 'बYयो. Yयसोभए पद  15-16 मा परमे�वरले नहूलाई 

आuा 0दनभुयो _________________________________________________________________ 

5. नहू, उनको प/रवार र 1तनीसगं भएका सब ैपशहुt बा0हर आउने समय आएको Eथयो. चाखलाpदो 

कुरा के छ भने उYपिYत 1: 28 का शmदहR नहूलाई यस पटक पद 17 मा भ1नएको छ. 

“… Yयसोभए 1तनीहR स%छन ____________________________________________________.” 

7ाथ&ना: Dभ,ु मलाई सdझन ुभएकोमा ध;यवाद. मेरो जीवनमा य@तो समय आएको छ जब म अRलाई 

ए%ल ै'बस�एको महससु गछु� . मेरो जीवनमा अtलाई धेरै खास लाpदैन. म तपाPलाई बहुम ूय र बहुम ूय 

छु भनेर सdझाउन ुभएकोमा ध;यवाद. DYयेक 0दन मेरो जीवन तपाईलाई ध;यवाद झ काउन स%छ.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

प0रचय: Yयसलेै नहू जहाजमा भएका सबजैनासँग 1तनीसगं बा0हर आए (उYपिYत 8:18-19). य0द तपाP 

नहू हुनहुु;wयो र ती सब ैमहLनाहRमा जहाजमा ब@नभुएको Eथयो भने, तपाPले प0हले गरेको काम के 

होला? तपाPको क पनालाई जान 0दनहुोस!् ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे6ट: उYपिYत 8:20-22 पWनहुोस.् 
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अ@यास गनु&होस:् 

1. जहाज खालL छ। नहूले प0हलो काम के गछ�? ___________________________________ (पद 

20). हामीले क1यन र हा'बलको कथाबाट स%यU Tक Dभलुाई खुशी त ुयाउने बलदान भनेको 

पशकुो रगत बहाउन ुआव�यक Eथयो. पद 20 मा हामी स%छU Tक नहूले जहाजमा रहेका सफा 

चराहR र सफा जनावरहR बल चढाए जसलाई Dभलुाई होमबल चढाउन Eथयो. 

2. Dभकुो D1तTeयालाई [यान 0दनहुोस ्21 पदमा । प0हलो, उहा ँ

_______________________________________ र मनमा भने: “अब म क0हले प1न ग0द�न 

______________________________________ मा;छे को कारण, ________________________ 

हरेक झुकाव __________________________________________________मलेै गरेझy (पद 21) " 

3. उनको D1तuा जारL छ (पद 22) यो पद लेzनहुोस:् ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

`मरणशि;त: उYपिYत8: 21-22 मा Dभकुो यो D1तuालाई सdझनको लाEग उYकृ=ट शmद हो. एक 

Oण लनहुोस ्र यी पदहR एक अनeुम7णका काड�मा लेzनहुोस ्र यो महान D1तuालाई सdझनको लाEग 

बा0हर 1नि@कनहुोस.् तपाP यस पदलाई अक� "परमे�वरको D1तuा" को Rपमा वगhकृत गन� स%नहुु;छ. 

 

%शBण: भगवान मा1नसजा1तको पापीपनको बेवा@ता गनु�हु;न. तर उनले भनेका छन ्Tक मा1नसहRले के 

गन̂छन ्भ;ने कुरा उहाँलाई थाहा छ र पwृवीको अव@था फे/र 0हसंा र �=टाचारले भ/रपणू� हुनेछ र द=ुटता 

र द=ुटताले भ/रपणू� हुनेछ. "य�य8प" शmदहR उहाँको कृपा Dकट गन̂ शmदहR हुन.् उहाँ दयाल ुपरमे�वर 

हुनहुु;छ. 

प0रभाषा: दयाको अथ� हो Tक हामीले चाहेको कुरा परूा गन� परमे�वर छनौट गनु�हु;न। 

हा`ो पाप र हा`ो qदय खराब काम गन� को मनसायको कारण, हामी सजाय पाउन योpय 

छ। हामी मन� योpय छU। रोमी 6:24 मा हामी स%छU Tक "पापको �याला ____________ 

छ, तर हा`ा Dभ ुयेश ूrी=टमा परमे�वरको वरदान ____________________ छ।" हामीले 

पाउन ुपन̂ कुरा मYृय ुहो तर हामीले योpयको कुरा 0दनभुएन भने परमे�वरले हामीलाई 

उहाँको कृपा देखाउनहुु;छ। बR, येशमूा 8व�वास गरेर हामीलाई अन;त जीवन 0दएर उहाँ 

हामीD1त आ*नो Dेम देखाउनहुु;छ। 

आवेदन: तपाइँको कृपाको समझलाई बढाउन मxत गन̂ एक उदाहरण अदालतको o�यमा Dवेश गनु� हो. 

कोहL ;यायाधीशको अगा�ड एउटा अपराधको लाEग उभरहेको छ. सजाय कारावास (वा, मYृय)ु हो. तर 

;यायाधीशको आ*न ैछोरा माEथ उ�छन ्र भ;छन,् "तपाईको सdमान, म यस Jयि%तको ठाउँमा समय (वा 
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मन�) 0दनेछु." ;यायाधीशले Yयसप1छ दोषी पाट¤लाई "दोषी छैन" भनेर घोषणा गद�छ र आ*नो छोरालाई 

पठाउँदछ. जेल (वा, उनको मYृय)ु. द�ड 1तरेको छ. Jयि%त जान @वत;9 छ. केस खारेज ग/रयो. 

 

यस उदाहरणमा परमे�वर ;यायकता� हुनहुु;छ. उनको काननू ;याय भएको मांग गद�छ. हामीले गरेको 

गलतको लाEग भ%ुतानी परूा ग/रन ुपछ� . हामी पापको दोषी परमे�वरसाम ुखडा हु;छU र Yयसको द�डको 

योpय छU. य�य8प उनको प9ु येशलेू हा`ो पापको लाEग 1तनु�भयो जुन हामीले पाउन ुपन̂ द�डको योpय 

छ. उहाँको क=ट र मYृयकुो कारण परमे�वर 8पताले हामीलाई कृपा दशा�उनहुु;छ र हामीलाई “दोषी छैन” 

भनेर घोषणा गनु�हु;छ. हामी @वत;9 छU! केस खारेज ग/रयो. 

 

• तपाईको जीवनको Yय@तो समयमा पनु: 8वचार गनु�होस ्जब तपाईले कृपा पाउनभुयो. तपाईले के 

पाउनभुयो? स�ामा तपाईले के Dाfत गनु�भयो? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• के0ह 'बचार र भावनाहt सdझनहुोस ्जब तपाईलाई थाहा हु;छ Tक तपाईले कृपा पाउनभुयो: 

______________________________________________________________________________ 

• हामी वरपरका मा1नसहR दयाको लाEग कराइरहेका छन.् Yय@तो अव@था क@तो हुन स%छ जहाँ 

तपाP दया  याउन स%नहुु;छ? _____________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: अनnुहL परमे�वर र 8पता, तपाPको दयाको लाEग ध;यवाद जुन मलाई मेरो योpयको डरमा 

बाँ�नको लाEग नभई तपाPको अन;त जीवनको उपहारको आशामा बाँ�न सOम गद�छ. येशकूो लाEग 

ध;यवाद. नहू ज@त,ै मलाई तपाPको कृपाको हात देzनको लाEग 8व�वास 0दनहुोस.् मेरो मटुुको खराब 

झुकावको बाबजदु प1न तपाPले फे/र क0ह य ैनाश गन̂ होइन तर सिृ=ट eम कायम गन� जबसdम यो 

जीवन ि@थर रह;छ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5वचार: आ*नो सिृ=टको अवशषेलाई बचाउन परमे�वरले जहाजको Dयोग गनु�भयो. सम@याn@त पानी 

भएर जहाजभ9 प@दा जहाजले ती सरुNOत Jयि%तहRलाई सरुNOत बनाए. एक पटक सो�नहुोस ्जब 

तपाPको व/रप/र जीवन भइरहेको दे7ख;छ. सdब;धहR आeमणमा Eथए. साथीहRले क0ठन 

प/रि@थ1तहRमा पाए जुन उनीहRले गरेका अन1ैतक छनौटहRको प/रणामको Rपमा Eथयो. Jयापार 

सहयोगीहR अRलाई धोका 0दईएको Eथयो र Yयसप1छ उनीहRको काम, घरहR, र पा/रवा/रक जीवनलाई 

जो7खमपणू� प/रणामहR स0हत कु@ती ख ेथे.   
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भगवा;को Dेम एउटा स;दकू ज@तो हु;छ जसमा उहालेँ हामीलाई [यान 0दन आव�यक सब ैभ;दा माEथ 

उठाउनहुु;छ र मxतको लाEग पकुानु�हु;छ. परमे�वर आ*नो जहाजमा सब ैजना चाहनहुु;छ. उहाँ सबलेै 

जा;न र उहाँको अनnुह र कृपा अनभुव गरेको चाहनहुु;छ. सबलेै उहाँसगं एक Dेम सdब;धको आन;द 

लन चाहा;छन ्जुन सबलैाई मYृयकुो डरबाट म%ुत हुन र उहाँसँग अब र सदासव�दा जीवनको आन;द 

लन मxत गद�छ. 

 

समीBा: हामीले उYपिYत 6-8 मा रेकड� ग/रएको बाढLको बाइबलLय 8ववरण अ[ययन गरेका छU. जब 

मानवजा1तको न1ैतक पतन, 0हसंा र �=टाचार, द=ुटता र द=ुटलाई Dभलेु देzनभुयो, तब उहाँले पwृवीको 

अनहुारबाट सास फेन̂ सब ैचीजलाई मेटाउने oढ सकं प गनु�भयो, जुन मानव र पशकुो जीवन Eथयो. उहाँ 

आ*नो सिृ=टको घ7ृणत अव@थाको लाEग द:ु 7खत हुनभुयो. 

 

उYपिYत  6:8 सtु हु;छ, "तर नहू ..." TकनTक परमे�वरले नहूलाई धमh मा;छे मा;नभुयो जसले उहाँसँग 

सdब;ध राzनभुयो, Yयसलेै परमे�वरले नहूलाई उनको 8वनाशको योजना बताउनभुयो र जहाज 1नमा�णको 

लाEग आदेश 0दनभुयो. जहाज परूा भएप1छ परमे�वरले नहू र 1तनक� पYनी, 1तनका तीन छोरा र 

1तनीहRका पYनीहRलाई जहाजभ9 प@न 1नद̂शन 0दनभुयो. थप Rपमा, DYयेक पशकुो एक नर र मादL 

1तनीहRको साथमा Eथयो. तब Dभलेु ढोका ब;द गनु�भयो र बाढLको पानी पwृवीमा आइपगेु (उYपिYत 

7:10).  

 

जलDलयको पानी परैू कम भए प1छ जहाज जमनमा टुTeयो र Yयहाँका मा1नसहR बा0हर 1न@के. 

उYपिYत  को अ;तमा  8 हामीले स%यU Tक नहूले प0हलो पटक परमDभलुाई होमबल चढाए. यसले 

भगवानलाई खुशी त ुयायो. उनले य@तो आ�वासन 0दए Tक "य�य8प [मा1नसको] qदयको हरेक झकुाव 

बचपनदे7ख न ैखराब छ" "उसले" उसले गरेको ज@त ैसब ैजी8वत DाणीहRलाई क0ह य ैन=ट गदSन. "अब 

हामी उYपिYत 9  लाई छोडरे गएका EथयU. 

 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्उYपिYत 9:1-7. 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. उYपिYत 9:1 Dायः उYपिYत 1:28 को दोहो/रएको ज@तो दे7ख;छ। प0हलो पtुष र म0हलालाई 

0दइएको आशष अब नहू र उसका छोराहRलाई 0द;छ। "पwृवीमा स ______________zयामा 

____________________ र ___________________________ रहनहुोस।्" यो लगभग नहू नयाँ 

आदमज@तो दे7ख;छ। परमे�वर फे/र सtु गन� तयार हुनहुु;छ र आ*नो सिृ=टलाई आशष 0दऊन ्
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भनेर चाहानहुु;छ Yयसलेै उहाँ भ;नहुु;छ, “फलदायी बन र बढो।” उहाँ उनीहRले “पwृवी भनु�” 

चाहानहुु;छ। यो उनीहRको लाEग उहाँको आशष हो। 

2. उहाँ 1तनीहRलाई बताउन स%नहुु;छ Tक जमन, सम�ु र हावामा भएका सब ैDाणीहR "1तनीहRका 

हातमा 0दइएका छन"् (पद 2). उYपिYत 1:26 मा के भ1नएको छ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

आदम र हJवालाई उनको 1नद̂शन सब ैDाणीहRमा “शासन” Eथयो। 

3. अक� कुरा उYपिYत 9:3 मा परमे�वरले भ;नभुएको कुरा हो, “सब ैकुरा… _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. उYपिYत 1:29-31 मा सिृ=टको लाEग परमे�वरले खानालाई के 0दनहुु;छ? 

पद 29 मा1नसजा1तको लाEग खाना: __________________________________________ 

पद 30-31 जनावरहRको लाEग खाना: _________________________________________ 

5. परमे�वरले भ;नभुएको सब ैकुरा उनीहRको लाEग खाना हो (उYपिYत9:3) तर फे/र एक पटक, 

परमे�वरले एक शत� राzनभुएको छ।   

उYपिYत 2:17 मा के भ1नएको Eथयो? _____________________________________ 

यस पटक उYपिYत9:4 ? मा कुन अक Eथयो? _______________________________ 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, तपाईले आ*नो सिृ=टको लाEग उदारतासाथ Dदान गनु�हु;छ. हामी दयाका साथ काम 

गछ�, हामीलाई द�ड न0दई ज@तो गरL हामीले गरेका सब ैग तीहRका लाEग हामी योpय छU. यसको स�ा 

तपाईले हामीमा आ*नो Dेम ख;याउन छनौट गनु�भयो. हामीलाई ध;यबाद 0दन र फलदायी हुन र पwृवी 

भनु� भएकोमा ध;यवाद. तपाई पwृवीमा जीवन भ/रएको चाहानहुु;छ. जीवनको सब ैप8व9 राzन हामीलाई 

सकाउनहुोस.् _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

%शBण: उYपिYत 9:4 मा परमे�वर Tकन यिYतको िजxी राzनहुु;छ Tक “Yयो मास ुखान ुहँुदैन जुन 

मासमुा अ0हलेसdम रह;छ?” लेवीको प@ुतकमा लेवी 1नयमहR भनेर उ लेख ग/रएको छ. यी उहाँका 

1नयमहR हुन ्इ�ाएलका स;तानहR, वा इ�ाएलLहR, जो धेरै वष� प1छ बाइबलको इ1तहासमा बाँ�नेछन.् 

लेवी 17: 10-14 ले परमे�वरले नहूलाई वष�प1छ बताउनभुएको जीवनशलैLको मास ुअझै Yयसमा रहेको खान ु

हँुदैन भनेर Tकन बताउनभुयो भनेर केहL अ;तरoि=ट 0द;छ. 

 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्लेवी17:10-14. 
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अ@यास - ग0हरो ख;न ... 

1. यी पदहR अनसुार रगतमा परमे�वरले के मोल गनु�हु;छ?  _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8वशषे गरL पद 11 र 14 का शmदहR [यान 0दनहुोस:् “… हरेक ____________ को ________ 

____________ मा हु;छ।” परमे�वरले रगतलाई म ूयवान ्ठा;नहुु;छ TकनTक रगत सब ै

DाणीहRको जीवन हो।  

2. परमे�वर पद 11 मा प1न रगतले "_______________को लाEग ____________ बनाउँछ" भ;ने 

कुरा प1न बताएको छ। 

 

%शBण: येशकूो जीवन र मYृय ुअ1घ मा1नसहtको पापको Dायि�चत गन� पशहुt लाई परमDभलुाई बल 

चढाएको Eथयो. जनावरहRको बलदान र रगत जुन बहाइएको Eथयो मा1नसहRलाई 1तनीहRको पापको 

कारण परमे�वरD1त eोEधत त ुयायो. परमे�वरले पशकुो बलदानलाई 1तनीहRको पापको 1निdत 

भ%ुतानको Rपमा nहण गनु�भयो, मा1नसहR मनु�को स�ामा. रगत Yयो Eथयो जुन पापले ढाTकएको Eथयो. 

 

� प0रभाषा: Dायि�चत (Dायि�चत): मा1नसहtको पापको Dायि�चत गनु�को मतलब परमे�वर र 

मा1नसजा1तको सdब;धमा बाधा उYप;न गन̂ वा ह@तOेप गन̂ कुन ैचीज न ैछैन. Dायि�चतको 

अथ� उनीहR परमे�वरसँग एकै ठाउँमा Eथए. जनावरहRको बगाएको रगतलाई बलदानको Rपमा 

मा1न;wयो जसले मा1नसहRका पापहR हटाउँwयो र परमे�वरको eोधलाई रो%नेछ. जब उनीहR 

जनावरहRको रगत बpयाउँथ ेर परमे�वरलाई बलदानहR चढाउँथे उनीहRको पापको लाEग 

परमे�वरले उनीहRलाई Oमा गनु�भयो. 

प8व9 शा@9का अ;य भागहRले Dायि�चतको अवधारणा प/रभा8षत गन� र Jयाzया गन� मxत गद�छ: 

1. 0ह5 ू9:22 अनसुार हामी स%छU "____________ को बहाइ Yयहाँ ____________________ छैन।" 

2. रोमी 3:25 ले भ;छ Tक परमे�वरले ____________ लाई ____________ को ______________ को 

Rपमा D@ततु गनु�भयो र उहाँमाEथ 8व�वास गन̂ सबलेै उहाँ धमh ठहराउनहुु;छ।  

� प0रभाषा समीBा: औ=च�य - भगवानले मेरो पाप मेरो 8वt\मा राzनहुु;न. पापको कारणले 

गदा� अब म 8वR\ लगाईएको आरोपको सामना गनु� पदSन. औEचYयको 8वपरLत 1न;दा ग/रएको 

छ. परमे�वर घोषणा गनु�हु;छ Tक म दोषी छैन. उसले मलाई भ;छ Tक सdब;ध पनु@था�8पत 

भएको छ. येशकूो जीवन, मेरो क=ट र मYृय ुस0हत, मेरो लाEग ग/रएको Eथयो. परमे�वर समO 

मलाई धमh बनाउन ुभयो. उहाँको प9ु, येशकूो अि;तम बलदानले अR सब ैबलदानहRलाई अ;Yय 
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गय� TकनTक अR कुन ैबलदानको आव�यक पदSन. हा`ो पाप eुसमा हा`ो ठाउँमा eूसमा बगाएर 

येशलेू पापको अि;तम म ूय 1तनु�भयो. 

 

अनमुोदन: पाठको यस अशंमा Yयहाँ थुD ैपदहR छन ्जुन तपाPलाई इ;ड%ेस काड�मा राzन र सdझन 

DोYसा0हत ग/रएको छ. याद गनु�होस ्याद गनु�होस ्जहा ँपद पाइ;छ.  

1. 0ह5 ू9:22 (अ;Yय) "" र रगत बगेर Oमा हँुदैन। " 

2. लेवी 17:11 (सdपणू� पद) 

3. रोमी 3:25 "परमे�वरले उहालँाई उहाँको रगतमा 8व�वासको मा[यमले Dायि�चतको बलदानको 

Rपमा D@ततु गनु�भयो।" 

DYयेक पदको साथ DYयेक काड�मा के0ह शmद र वा%याशंहR लेzनहुोस ्जसले बगाएको रगतको महYYवलाई 

0दमागमा  याउँदछ. 
 

7ाथ&ना: Dभ,ु ध;यबाद, कृपापवू�क काम गनु� र हामीलाई हा`ो पापको लाEग योpयको छैन, अन;त मYृयकुो 

लाEग ध;यवाद. तपाPको प9ु येश ूलाई Dायि�चतको बलदानको tपमा 0दएर हामीलाई Dेम गनु� भएकोमा 

ध;यवाद, पापको कोरा� हटाउनहुुने, हामीलाई तपाईको साथ बनाउन ुभयो र अन;त जीवन 0दनभुयो. ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 6 

प0रचय: हामीले परमे�वरले नहूलाई भ;नभुएका शmदहR अ[ययन गन� हामीले Dश@त समय लएका छU 

र यसरL उहाँ रगतमा राzनहुुने म ूयको हा`ो समझमा बढेको छ. तपाईले महYवपणू� पदहR क�ठ गन� 

सRु गनु�भयो जुन अ[ययनलाई जारL राzदै अ;तo�ि=टहR पYता लगाउने आधार 0द;छ. उYपिYत 9: 5-6 ले 

जानकारLका केहL थप टुeाहR राzछ जसले भगवान ्लाई रगतमा यती धेरै महYYव 0द;छ भनेर हा`ो 

बझुाइलाई बWत ैमहYYव 0द;छ. य�य8प य@तो लाpन स%छ Tक हामी यस 8वषयमा आव�यक भ;दा ब0ढ 

समय खच� गदSछU, तपाPलाई Dेस गन� DोYसा0हत ग/रयो. यी सब ैगाँठहR परमे�वरD1तको हा`ो म ूया कन 

बढाउने र उहाँ हामीमाEथ राzनहुुने म ूय र उहाँ हामीहR उहाँको जनको Rपमा चाहानहुु;छ सdब;धको 

मा;यताका लाEग आधारभतू सYय हुन.् 

 

भगवानहR सब ैजनावरहRको जीवन र DYयेक मानवको जीवनरOकको सdब;धमा अटल हुनहुु;wयो. उनले 

केवल यो 1नद̂शन मा9 0दएका छन ्Tक जीवनशलैLको मास ुअझ ैप1न यसमा नखानहुोस,् तर उYपिYत 9:5 

मा उसले भ;दछ Tक उहाँ सब ैपश ुर सब ैमा1नसबाट ____________ हुनहुु;छ __________________ 
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प0हले, अक� स;दभ�मा हेरU जुन DYयेक पशकुो जीवनDवाहको लेखालाई सdबोधन गछ� . यस पाठमा अगा�ड 

उ लेख ग/रए अनसुार परमे�वरले धेरै वष� प1छ उजाड@थानमा हँुदा इ�ाएलLहRलाई आ*नो न1ैतक 

Jयव@था 0दनभुयो. यी काननूहR 8व@ततृ Rपमा 0दइएको Eथयो. उहाँ 1तनीहRलाई जा;न र ब�ुन 

चाहानहुु;छ Tक उनीहRलाई अuात खतराबाट जोगाउन र उनीहRको सरुOा र सरंOणको लाEग Dदान 

ग/रएको हो. भगवा;को काननू एक मा[यम Eथयो जसमा मा1नसहRले उहाँलाई आuाकारLतासाथ D1तTeया 

0दन स%दछन ्र यसरL 1तनीहR आ*नो जीवन उहाँमा र उहाँको वचनमा केि;�त गन� रो�दछन ्भनेर 

Dदश�न गद�छन.् यस D1तTeयाले उहाँसँग साझेदारL गरेको Dेमको सdब;ध झ काउँछ.   

 

अ@यास - ग0हरो ख;न ... 

1. उYपिYत 9:5 मा परमे�वरले नहूलाई बताउनहुु;छ Tक उहाँ “सब ैपशहुRबाट 0हसाब माग गनु�हु;छ.” 

D@थान 21: 28--32 मा ल8पब\ उहाँको Jयव@थामा यसको के उदाहरण छ? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: 8व@तार मा र यस 1नद̂शनको बारेमा बझुाइएको वा ब7ुझएको छैन Tक सब ैमा दोpन छैन. 

बt उYपिYत मा परमे�वर के भ;न खो�नहुु;छ भनेर ब�ुने कोसस गनु�होस ्जब उनले "सब ै

जनावरबाट 0हसाब माग गन̂" कुरा गछ�न.् 

2. उYपिYत  9:5 को दो�ो भागमा प1न परमे�वरले DYयेक Jयि%तबाट उसले "आ*ना 

____________________ को _____________________________ माpनहुुनेछ" भनेर बताउनहुु;छ। 

क0हलेकाँहL हा`ो सँगी मानव जीवनको लाEग हा`ो Eच;ता लगभग अि@तYवमा दे7ख;छ। म�डया 

माफ� त हामी 0दनहँु हYया र हYयामा पद�छU। 0टभी र चलEच9 @e�नहRले मानव जीवनको लाEग 

हा`ो सdब;धलाई असर गरेको छ। उYपिYत 9 ले हामीलाई परमे�वरको oि=टकोणबाट यी सबहैRमा 

[यान 0दन बा[य पाद�छ। हामी परमे�वर verse मा भ;दै स;ुछU, "जसले _________________ को 

____________ लाई ____________ गछ� , ____________ �वारा उसको ____________________ 

____________ हु;छ TकनTक ____________ को ____________ मा ____________ ले मा1नसलाई 

बनाएको हु;छ।"”  यस पदका अनसुार, जीवन परमे�वरकै हो र यो परमे�वरले 0दने र लने कुरा 

Eथयो. याद गनु�होस ्भगवानको आशष मा1नस सिृ=टमा उहाँसगं सलंpन हुनको लाEग Eथयो. उहाँ 

पwृवीमा बढेको र भ/रएको चाहनहुु;छ, अRको जीवनशलैLलाई बगाउँदैन वा बेवा@ता गनु�हु;न. 

मYृयलेु पापलाई झ काउँछ, परमे�वरको आशष ् होइन. 

 

5वचार: यी शmदहRले धेरै ज0टल प/रि@थ1तहRलाई 0दमागमा  याउन स%छ र असzंय Eच;ताजनक 

D�नहR खडा गन� स%छ जनु सबलैाई जवाफको लाEग 'ब;ती गद�छ. अ0हलेको लाEग तपाईको 8वचार र 

अवलोकनको नोट राzनहुोस.् तपाई आफy लाई एक नयाँ प/रDे{य र अवधारणा सगं कु�ती पाउन स%नहुु;छ 
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जुन तपाईले प0हला क0ह य ैसोचेका छैनन.् के यी नया ँ8वचारहt �ड@टब� गदSछ? उनीहRले तपाPलाई 

कसरL चुनौती 0द;छन?् __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

यी D�नहRलाई सdबोधन गन� समय 1नका नहुोस:् क) भगवान के भ;दै हुनहुु;छ? ख) के उसले वा@तवम ै

उसले भनेको कुरालाई बझुाउँदछ? 

1. कुन त/रकामा हा`ो ससंारले परमे�वरको वचनD1त आuाकारL D1तTeया D1त'बिdबत गद�छ? ____ 

______________________________________________________________________________ 

2. कुन त/रकामा हा`ो ससंारले उहाँको वचनD1त अनाuाकारL D1तTeया झ काउँछ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीले परमे�वरको जीवनको D1तTeयामा हा`ो जीवन 'बताउने त/रकाले हामीले हा`ो जीवनको 

के;� बनाउनको लाEग छनौट गरेको एक D1त'बिdबत गद�छ. 

मेरो जीवनले के D1त'बिdबत गद�छ? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

मेरा साथीहRको जीवनले के D1त'बिdबत गद�छ? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

हा`ो ससंारले के D1त'बिdबत गद�छ? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: मसँग धेरै 8वचार र D�नहR छन,् Dभ.ु यस अ[ययनमा मलाई यो याद आयो Tक तपाPले 

नहूलाई उसको जीवनको सजृनाYमक उxे�यका लाEग आशीवा�द 0दनभुयो. तपाPले उसलाई आ*नो सँगी 

मा;छेको जीवनको लाEग प1न िजdमेवार बनाउनभुयो. मेरो qदयमा Dेमको नवीकरण गनु�होस ्जुन प8व9 

मानव जीवनलाई समाYछ. मलाई बचाउन र जीवनबाट वि¨चत गन̂ कुन ैप1न चीजबाट अtको रOा गन� 

सOम गनु�होस.् ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

%शBण: परमे�वरले मा1नसलाई आ*न ै@वRपमा बनाउनभुयो (उYपिYत 1:27). हामीले उYपिYत 5:3 मा 

स%यU Tक भगवानको पणू� छ8व D1त'बिdबत गन� स%ने Jयि%तको Oमता पापले बबा�द गय�. आदम�वारा 

जि;मएका ब�चाहR आदमको छ8वमा सज�ना ग/रएका Eथए. पापले 'बEnएको भए प1न, सब ैमा1नसहRले 

परमे�वरको केहL म1ूत � बो%छ र उहाँ Yयो म1ूत � बो%ने Jयि%तको जीवन क0ह य ैअका�ले लन चाहनहुु;न. 

उYपिYत  4:10 मा क1यनले आ*नो भाइ हा'बलको मारेको लगYत ैपरमे�वरले क1यनलाई के भ;नभुयो 

याद गनु�होस,् “सनु! 1त`ो भाइको रगतले मलाई भइँूबाट बोलाउँदछ. ” 

 

उYपिYत 9:6 मा भ1नएको छ, "TकनTक _______________ को ____________ मा _____________ले 

________________ बनाउनभुएको छ।" भगवानले हामीलाई उहाँको Rप धारण गन̂को Rपमा ठूलो म ूय 
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0दनहुु;छ। जब मा1नसहtको रगत बहाइ;छ जो परमे�वरको @वRप बो%छ उसको मYृय ुहु;छ। यो Tकनभने 

हामी भगवानका छ8व वाहक हU जुन जीवनले Yय@तो ठूलो म ूय राzछ। 

 

0र:ले;शन र एिUलकेसन 7<न: भगवानको वचनले भ;छ Tक म भगवानको @वRपमा सिृजएको 

छु. मेरा सँगी मानवहR प1न उहाँकै छ8वमा बनेका छन.् 1नdन D�नहR यसको अथ� के हो भ;ने कुरा 

D1त'बिdबत गन� तपाPलाई �डजाइन ग/रएको छ Tक हामी भगवानको @वRपमा बनेका छU र हा`ो जीवन 

र अRको जीवनमा हामीले राzनपुन̂ महYYवबारे 8वचार गन�. 

1. पापको कारण Yयो छ8व 'बnेको भएताप1न सारा मानवजा1त परमे�वरको @वRपमा सिृ=ट ग/रएको 

हो भ;ने कुराको 'बचारमा तपाईलाई के 'बचार आउँछ? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के परमे�वरको म1ूत � हराउन स%छ? 1तनीहR 1न? जसले परमे�वरबाट टाढा ब@न र उहाँबाट अलग 

जीवन 'बताउन छनौट गन� स%दछन?् ________________________________________________ 

3. परमे�वरको @वRप धारण गन̂ Jयि%तको Rपमा तपाईले आ*नो जीवनमा के महYYव राzनहुु;छ? 

तपाPको जीवनले Yयो म ूय कसरL Dदश�न गद�छ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अRको जीवनमा तपाईले क@तो म ूय राzनहुु;छ जसले प1न परमे�वरको @वRप धारण गद�छ? 

तपाPको जीवनले Yयो म ूय कसरL Dदश�न गद�छ? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

यी D�नहRको उYतर 0दन गा�ो हुन स%छ तर जबसdम हामी यो प0हचान गदSनU Tक सब ैई�वरको 

@वRपमा सिृजएका छनU हामी अRको देखभाल र सरुOा गन̂ हा`ो िजdमेवारL 'बस�न स%छU - उनीहRको 

जीवन, सdपिYत, सdपिYत, D1त=ठा र च/र9 र सबभै;दा महYYवपणू�, 1तनीहRको सिृ=टकता�सँगको उनीहRको 

सdब;ध. 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, Dाय जसो मलेै आफूलाई अRको भ;दा धेरै सोचेको छु. म अRलाई सdमान गन� र 

सdमान गन� असफल भएको छु ज@तो Tक मलेै गनु� पछ� . म ज@तो, 1तनीहR तपाPको छ8व मा बनाइएको 

हो र 1तनीहRको जीवन तपाP बाट आउँछ. म Dायः भ ुदछु Tक मँ rी=टमा छु र तपाPलाई तपाPको 

सिृ=ट, 8वशषे गरL मेरो प/रवार, साथीहR, र अ;य मा1नसहR जो म बसोबास गछु� भनेर साझा गन� 

तपाPलाई झ काउँछु. मलाई माफ गनु�होस ्जब म असफल हु;छु र ममा जीवनको मोल गन̂ र िजdमेवार 

भई िजउने इ�छामा काम गद�छु. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 7 

%शBण: उYपिYत 6:18  मा परमे�वर नहूसँग सब ैजीवनलाई नाश गन̂ आ*नो अभDायहR बाँडफाँड 

गनु�हु;छ र उसलाई एउटा D1तuा गनु�हु;छ। पद 18 लेzनहुोस:् __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

D1तuामा परमे�वरले भ;नभुएको छ Tक उहाँ नहूसँग आ*नो करार @था8पत गदS हुनहुु;छ। 
 

� प0रभाषा: वाचा - एउटा करार भनेको एक गdभीर सdझौता हो जुन एक पाट¤ले शRु गरेको 

हु;छ र दो�ोलाई D@ताव राzछ. एक पOको सद@यले करार भगं नगरेसdम वा सहम1त 

Yयागेसdम यो करार खडा हु;छ. 

नोट: तपाP एक करार सगं प/रEचत हुन स%छ. उदाहरण को लागी, य0द तपाP एक ण को लागी 

बyक जानहुु;छ, ण 0दने एज;ेसी को Rप मा बyक ण को लागी के0ह शत�हt बनाउँछ र ण लन को 

लागी तपाईलाई सdझौता Dदान गद�छ. एक पटक तपाP दबु ैह@ताOर गरेप1छ, करार काननुी 

कागजात हु;छ जुन काननूको अदालतमा समाYनेछ. 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. यस कथामा परमे�वरले आ* नो कृपाको गdभीर वाचा गनु�भयो. यो एक D1तuा हो जुन उसले गछ� 

र जुन उसले तो�न स%दैन. कसको साथमा परमे�वरले आ*नो करार @था8पत गनु�हु;छ (उYपिYत 

9:9-10)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. नहू, उसका छोराहR र आउँदो प@ुताहRसत परमे�वरले करारको थालनी गनु�हु;छ र @थापना 

गनु�हु;छ. उहाँ जहाजमा भएका सब ैजनावरहR र पwृवीमा भएका सब ैजी8वत DाणीहR प1न 

समावेश गनु�हु;छ. Yयो एकदम समावेशी हो, के तपाP भ;नहुु;न? उYपिYत 9:11 वा@त8वक करार 

हो. यो पद लेzनहुोस:् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. उYपिYत  8:21 मा जब परमे�वरले नहूको बलदानको “मनमोहक सगु;ध” सगुि;धत गनु�भयो, 

यसले भ;छ Tक उसले “आ*नो मटुुमा भ;यो…” परमे�वरको qदयबाट हामी उहाँलाई यो भ;दछU 

Tक उहाँ फे/र क0ह य ैबाढLले सिृ=टलाई 8वनाश गनु�हुनेछैन. उYपिYत 8 :21 र उYपिYत 9:11 मा 

"फे/र क0ह य"ै भ;ने शmदहR Dयोग गनु�होस.् उहाँ क1त पटक Dयोग गनु�भयो? ____________ 
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तपाP Dायः भगवानहRले सकं पको @वरले भनेको स;ुन स%नहुु;छ, "क0ह य ैप1न होइन, क0हले 

प1न फे/र ..." 

4. तब परमे�वरले करारको Eच;ह 0दन oढ सकं प गनु�भयो. Yयो Eच�न के Eथयो? ______________ 

5. पद 12 र 13 पWनहुोस.् परमे�वरले इ;�धनषुलाई Eच�नको Rपमा Dयोग गनु�भयो जुन उहाँले 

आ*नो D1तuालाई सdझनहुुनेछ. उहाँले इ;�ेणीलाई सब ैप@ुताका लाEग सब ैजी8वत DाणीहRD1त 

उहाँको कृपाल ुD1तuाहRको सdझनाको Rपमा Dयोग गनु�हु;छ. जब बादलहR आउँछन ्र इ;�ेणी 

देखा पछ�न ्उहाँ भ;नहुु;छ Tक "म _____________________ गन̂छु (मेरो उYपिYत 9: 14-15)." 

6. यो चाखलाpदो कुरा हो Tक जब इ;�ेणी Dायः ज0हले प1न हु;छ तब यो D�न सोEधएको हु;छ: "के 

तपाई स;ुदर इ;�ेणी देzनहुु;छ?" एक पटक हामी एक डबल इ;�ेणी प1न देzन स%छU. हामी 

उहाँको सिृ=टको सौ;दय� र D1तuाको दयाल ुEच;हलाई हेद�छU "जुनसकैु…" (उYपिYत 8:21) उसले 

"फे/र क0ह य ै..." (उYपिYत 9:15).  

7. र फे/र एक पटक उहाँ शmदहR Dयोग गनु�हु;छ ____________ _________________ ताजा 15.  

पाँच पटक उसले भ;छ Tक उसले फे/र क0हले प1न पानीलाई जीवनको 8वनाश गन� Dयोग गन̂ 

छैन. सिृ=टको लाEग परमे�वर Dश@त कृपाल ुहुनहुु;छ. सिृ=टको अव@था ज@तोसकैु भए प1न 

हामीलाई क0हले प1न परैू 8वनाशको डर हँुदैन. उहाँको महान ्Dेम (कृपा) सदासव�दा र0हरह;छ 

(भजन 106: 1). 

 

आवेदन: परमे�वरले भ;नभुएको छ Tक उहाँ फे/र क0ह य ैबाढLले सब ैजीवनलाई नाश गनु�हुने छैन। 

1. यस करारले तपाPको जीवनमा तपाPको लाEग के फरक पाछ�? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. य0द म 8व�वास गछु� Tक परमे�वरले D1तuा गनु�भएको Eथयो भने, म Tकन 8व�वास गद�छु Tक 

उहाँले आ*नो D1तuा परूा गनु�हुनेछ?_________________________________________________ 

3. के मलाई 8व�वास गन� सिजलो छ Tक उहाँले फे/र Yय@तो बाढL आउन 0दनहुुने छैन TकनTक यो 

असdभव दे7ख;छ? Tकनभने म इ;�ेणी देzन स%छु? Tकनभने ... __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. के म आ*नो जीवनमा परमे�वरको छ8व D1त'बिdबत गछु� जुन मलेै बनाएको छु र अRलाई 

आ*नो वचन 0द;छु? के अtले जा;न स%छ र ममा 1नभ�र हुन स%छ TकनTक मलाई थाहा छ म 

के गन̂छु, म गन̂छु?  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, तपाPले दयालपुवू�क सब ैसिृ=ट ग/रएको जीवनका साथ तपाPको करार @था8पत 

गनु�भयो Tक तपाPले क0ह य ैतपाPको रLस ख;याउनहुुनेछैन र फे/र सिृ=टलाई बाढLको पानीले न=ट 

गनु�हुनेछैन. तपाPले आ*नो वचन परूा गनु�भयो तपाPको वचन सYय छ. मलेै बो ने शmदहR माफ� त 
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तपाPलाई D1त'बिdबत गन� मलाई सOम गनु�होस.् अRले थाहा पाउँदछन ्Tक म के गछु� भनेर वाचा गद�छु 

म राzदछु र यसलेै 8व�वास @थापना गद�छ जुन बष� भ/र 1नमा�ण हु;छ. ध;यबाद छ Tक तपाPको वचन 

भरोसा गन� सTक;छ र एक ठोस आधार Dदान गद�छ जसमा मलेै आ*नो जीवन 1नमा�ण गन� स%दछु. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

समापन कमे6ट: पद 17  मा परमे�वर भ;नहुु;छ, “यो मलेै @था8पत गरेको करार हो.” यो करारको 

कुन ैप1न कुरा नहू, उनका छोराहR, जी8वत DाणीहR वा आउँदो प@ुताहRमा 1नभ�र Eथएन. यो वाचा 

परमे�वरले गनु�भएको D1तuामा पणू� Rपमा 1नभ�र Eथयो. भ8व=यका अ[ययनहRमा हामी परमे�वरले 

आ*ना जनहRसँग @था8पत गनु�भएका 8वभ;न करारहRबारे स%नेछU. केहL आयोिजत शत�हR ज@त ै"य0द 

तपाइँ यसो गनु�हु;छ" तब "म Yयो गन̂छु." ती दवु ैआशष ्र sाप दबु ैई�वरका जनहRको आuाका/रतामा 

1नभ�र गद�छन.् अ0हलेका लाEग यो ब�ुन आव�यक छ Tक परमे�वरले नहूसँगको यो करार पणू�तया 

परमे�वरमा 1नभ�र छ जसले सब ैप@ुतासdम यसलाई पालन गन̂ D1तuा गनु�हु;छ. 
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                                                                                                      अbामलाई नोहाबाट 

 
 

प0रचय 

बाढLले परमे�वरले सिृ=ट गनु�भएका सब ैचीजहRलाई न=ट गनु�भयो उहाँ बाहेक जहाजमा उहाँ �वारा 

सरुNOत Eथयो. जहाज खालL गरे लगYत ैपरमे�वरले नहूसँग एउटा नयाँ सtुवात गनु�भयो. आदमलाई 

ज@तो आशष ् 0दनभुयो, नहूलाई उनले 0दए. “फल फलाउन र सzंया व8ृ\. पwृवीमा व8ृ\ गनु�होस ्र यसमा 

व8ृ\ हुनहुोस.् ”साथ,ै उहाँले नहूसत करार बाँ[नभुयो र बाढLको पानीले सिृ=टलाई फे/र क0ह य ैनाश नगन̂ 

D1तuा गनु�भयो. तब उनले 1न�चय गरे Tक इ;�ेणी नहू र सब ैसिृ=टसँगको आ*नो करारको Eच;ह हुनेछ. 

तर परमे�वर जा;नहुु;wयो Tक मा1नसको qदयको सब ैझुकाव बचपन दे7ख न ैखराब Eथयो तरैप1न उहाँको 

D1तuा Eथयो Tक उहाँ ज@तो Eथयो सब ैजी8वत DाणीहRलाई न=ट गनु� हँुदैन. 
 

समय 'बYदै गयो र चाँड ैन ैहामी नहूको आ*न ैप/रवारबाट शRु गरLएको सिृ=टको पापको च/र9को Dभाव 

फे/र देzदछU. कसलेै सो�लान ्Tक उसको प/रवारले पापको न1तजा ब�ुदछ र उसले Dभकुो आuालाई 

पालन गद�छ; तर हामी यो क0हले प1न 'बस�दैनU Tक बाढLले पwृवीको 8वनाश ग/रसके प1न मानव qदयको 

सब ैझुकावहR पापमा डुबेको Eथयो. शतैान अझै प1न द=ुटको 8वजेताको Rपमा य\ु गदS Eथयो र परमे�वर 

मा1नसजा1तलाई उहाँको अनnुह र कृपामा Dकट गनु�भएको Dेमले आशष ् 0दइरहन चाहनहुु;wयो.  
 

'बतकेो वष�हR र नहूका छोराहRको प@ुताहR पwृवीमा छ/रए. उYपिYत 10 मा हामीलाई येपेत, हाम र 

शमेको वशंावलLको 8ववरण 0दइएको छ. वशंावलL यस अ[यायको अनाव�यक अशं ज@तो दे7ख;छ तर 

भगवानको oि=टकोणबाट, अ;ततः 8वजय हासल गन̂ र खराबीलाई न=ट गन̂ ई�वरको �यािdपयनको पखुा� 

धेरै महYYवपणू� छ. उYपिYत 11: 10-32 ले नहूदे7ख अ5ामसdम उYपिYतमा वशंावलL परूा गद�छ. 
 

यस एकाईमा अि;तम कथा बाबेलको धरहराको कहानी हो. सारा 8व�वको भाषा र बोलL एकै Eथयो. एउटा 

समहू शनारको मदैानमा ब@यो जुन वत�मान इराकको Oे9 हो. उनीहRको आYम-केि;�तताले उनीहRलाई 

आ*न ैलाEग बाँ�न र नाम कमाउन हौसला Dदान गi यो. न1तजा @वRप, भगवान "तल ओल�नभुयो" र 

उनीहRले के ग/ररहेको देख ेर उनीहRको भाषालाई �मत गन̂ 1नण�य गरे ताTक 1तनीहR एक अका�लाई 

ब�ुन स%ने छैनन.् भाषाको यो �मले मा1नसहRलाई सारा पwृवी न ै1ततर'बतर बनायो. 
 

यस पाठले हामीलाई हा`ो आ*न ैपखुा�लाई 8वचार गन� चुनौती 0द;छ, जो हा`ो अ1घ गएका छन ्र जो 

हा`ो प1छ आउँछन.् हा`ो पzुय©लLमा Jयि%तहR जो आ[यािYमक Rपमा अ1घ बढेका छन ्र जो हा`ो 

प1छप1छ आउँछन.् हामी DभावशालL Jयि%त हुन DोYसा0हत हु;छU. प/रवारका सद@यहRसँगको सdब;धबाट 

हामीले आशष ् पाएका हुनाले हामीलाई अRको जीवनलाई आशीवा�द 0दन बोलाइएको छ. जसरL हामी 

भगवानको Dेम र Oमा मा प/रEचत भएका छU, हामीलाई उहाँको Dेम र Oमा बाँ�न बोलाइएको छ जसले 

उहाँलाई Eचनेको छैन. चुनौती @वीकानु�होस ्र सेवाको Rपमा वफादार हुनहुोस.् 
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                                                                                                     अbामलाई नोहाबाट 

 
 

भाग 1 

प0रचय: हामी नहू र बाढLको कथा छो�दैछU. य�य8प कभर गन� केवल एउटा मा9 कहानी छ. उYपिYत   

9:18-19 ले जहाजबाट बा0हर आएका नहूका तीन छोराहRको बारेमा केहL अवलोकनहR D@ततु गद�छ: 

1. समीOामा, उनीहRका नाम के Eथए? ________________, ___________, र _________________ 

2. 8वशषे गरL हामको स;दभ�मा कुन कुरा उ लेख ग/रएको छ? ______________________________ 

3. पद 19 ले यी तीन छोराहRको बारेमा के बताउँछ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Yयसप1छका पदहRमा यी Jयि%तहRको बारेमा अझ बढL भ1नएको छ. अ0हलेको लाEग मा9 जानकारL को 

Rपमा Dाfत भयो. 
 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्उYपिYत9:20-28 . 

अ@यास गनु&होस:् 

1. पद 20 मा नहूको बारेमा हामी के स%छU? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

हामीलाई थाहा छ Tक यो कथा बाढL प1छ तRु;त हँुदैन TकनTक हामीलाई थाहा छ Tक दाखबारL 

बWनको लाEग के0ह बष� लाpछ. हामीलाई थाहा छ Tक ऊ “माटोको मा1नस” Eथयो र उसले 

दाखबारL लगायो. दाखबारLको फलबाट उनले दाखम�य बनाए र केहL 8पय%कड प1न 8पए. 

2. पद 21 ले भ;छ Tक ऊ "____________________ भ9 _______________ भएको Eथयो।" नहू 

पणू� Rपमा ना गो Eथए Tक पदा� पछा�ड हामीलाई थाहा छैन। हामी के जा;दछU 8वचार गरU: 

नहूलाई कसले प0हलो फेला पारे (पद 22)? _____________________________________ 

उसले के पाए? _________________________________________________________ 

उसले के गरे? __________________________________________________________ 

3. @प=ट छ, यसप1छको घटनाबाट हामी जा;दछU Tक नहू लाजमद� ि@थ1तमा Eथए र उनको छोरो 

हाम जसले उनलाई प0हले भे�ाए उनले आ*ना भाइहRलाई यसबारे कुरा गन̂ छनौट गरे. 

शमे र येपेतले के गरे (पद  23)? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

यी Jयि%तहR आ*ना बाबकुो लाज नमानीएको देzनका 1निdत लामो सzंयामा गए। पद 

23 ले भ;छ _____________________________________________________________ 
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नहू "आ*नो म0दराबाट" उठे र उनको का;छो छोरो हामले उनलाई के गरेको थाहा पाए। 

उहाँले के गनु�हु;छ? _______________________________________________________ 

आ*नो बबुाको लाज ढा%न असफलता हामको बदनाम भयो. उसलाई उसको बाबलेु 

सरापेको Eथयो. पद  25 मा ले7खए ज@त ैsाप के Eथयो? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

a. नहूले शमे र येपेतलाई आशष 0द;छन ्(पद 26-27): 

i. शमेको आशीवा�द के हो? ____________________________________________ 

ii. याफेथको आशीवा�द के हो? __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

आवेदन: भगवानको कृपाको नयाँ करार अ;तग�त बाँEचरहेका Jयि%तहR बीच ग0हरो आदरको भावना 

खतरामा छ. यो ब�ुन कसरL गा�ो छ Tक यो कसरL सdभव हुन स%छ Tक इ1तहास मा य1त चाँड ैयो 

घटना भयो. नहूको छोरोले आ*नो बवुालाई अपमान र लि�जत पाय�. हामले आ*नो बबुाको अनादर गरे. 

पापले प/रवारमा आ*नो छाप छो�दैछ TकनTक बबुा र छोरा दबु ैलाज र अपमा1नत छन.् हा`ो 0दन र 

उमेर मा आमाबाबDु1त अनादर Dदश�न अ%सर बखा�@त ग/र;छ र सब ैधेरै अ%सर प/रणाम 'बना. केहL 

Jयि%तको लाEग प/रवार भ9 सdब;ध य1त 8वघटन भयो Tक सdमान अब अवि@थत छैन. 

1. Yय@तो समय सdझनहुोस ्जसमा तपाP अभभावक वा ए डरलाई आदर गनु�हु;न? हुनस%छ तपाP 

प/रि@थ1तमा सामल हुनभुएको Eथयो। 

कारण के Eथयो? _________________________________________________________ 

यसको न1तजा क@तो भयो? _________________________________________________ 

2. क0हले Yय@तो समय हो जब हामी जानाजानी अRलाई बचाउन को लागी Dयास गन� सOम हुन 

स%छ भाpन ुभ;दा अtलाई बताउन?ु _________________________________________________ 

3. एक खास अव@थालाई सो�नहुोस ्जहाँ तपाP जानाजानी कसलैाई लाज, अपमान र अनादरबाट 

जोगाउन स%नहुु;छ? कसरL तपाइँ 1तनीहRलाई Dेम सगं रOा गन� स%नहुु;छ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: Dभ,ु म @वीकार गद�छु Tक म Dायः अRलाई पदा�फास गन�का लाEग बो छु बt उनीहRलाई ढा%न 

र उनीहRको सरुOाको लाEग. मलाई मटुु 0दनहुोस ्जुन अRको D1त=ठा र च/र9को रOा गन� छनौट गद�छ. 

तपाPको छोरा, मेरो मिु%तदाता, येशकूो रगतले मेरो लाजमद� अव@थालाई ढा%नको लाEग ध;यवाद. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

प0रचय: उYपिYत 10 ले नहूका छोराहRको प@ुताको 8ववरण रेकड� गद�छ. DYयेक खाता १ इ1तहास १ मा 

प1न ले7खएको छ. उYपिYतको प@ुतकमा उ लेख गदा� प0हलो इ1तहासको प@ुतकमा तपाPलाई पनी 

चाखलाpदो लाpन स%छ. यो खाताले तपाPलाई एक भावना 0दनेछ जहा ँबाढL प1छ स�यता सtु भयो. 

उYपिYत 9:19 ले भ;छ Tक "1तनीहRबाट आएका मा1नसहR जो Eथए ____________________________.” 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. आउनहुोस,् प0हलो प ट जाफेथलाई हेरU, उYपिYत 10:1-5 मा नहूका छोराहR म[ये सब भ;दा 

जेठा। 

यापेतका क1तजना छोराहR Eथए (पद 2)? ___________________________________ 

पद 3 र 4 मा उनका दईु छोराहRलाई [यान 0दइ;छ: ____________ र ______________ 

मा कुन चाखलाpदो तwय 0दइएको छ पद 5? ___________________________________ 

चाखलाpदो कुरा यो हुन स%छ Tक जाफेथको प/रवार पि�चम मा एसया माइनरको देशहRमा 

बसाई सरेका Eथए, जुन आज टकª र यरुोपको Rपमा Eच1न;छ। 

2. पद 6:20 ले हामका छोराहRको बारेमा बताउँछ। हामको प/रवार आज इजरायलको Rपमा Eच1नने 

Oे9, उYतरL अT«का र इिजfटमा बसाई सरे। 

हामका क1तजना छोराहR Eथए (पद 6)? _____________________________________ 

कुशका पाचँ छोराहR Eथए। उनका एक छोरालाई 8वशषे गरL पद 8 मा उ लेख ग/रएको : 

i. उसको नाम के Eथयो? ______________________________________________ 

ii. पद 8 ले कुन थप जानकारL 0द;छ? __________________________________ 

iii. उनी एक शि%तशालL यो\ा मा9 Eथएनन,् क _____________________________ 

%शBण: 

1. पद 10-12 ले 1न`ोदको रा�यको व8ृ\को बारेमा बताउँछ: पद 10 मा बे'बलोन, 11 पदमा अ�शरू 

र पद 11 मा 1ननवे. इ�ाएलको इ1तहासमा बे'बलोन र अ�शरूले ठूलो भूमका खलेेका Eथए. 

बे'बलोनले यहूदा, दNOणी रा�य र अ�शरूले इजरायल, उYतरL रा�यलाई िजYयो. धेरै वष�सdम ती 

इ�ाएलLहRलाई ब;दL बनाइयो. 1ननवे 1न`ोदले बनाएको सहर Eथयो. योनाको प@ुतकले परमे�वरले 

Yयस देशमा एक अवरोध अगमव%ता  याउनको लाEग के गनु�भयो भ;ने कथा बताउँछ. यी 

@थानहRको बारेमा अEधक जानकारL भ8व=यको अ[ययनका एकाइहRमा 0दइनेछ. 

2. इजरायलको इ1तहासमा मzुय भूमका खे ने अ;य नामहR: 

पल�तीहR (पद 13) दाऊद राजा भएको समयमा इ�ायलLहRको 1नर;तर श9हुR हु;थे। 
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कनानीहR (पद 15-18) Yयो भूममा बसोबास गरे जुन परमे�वरले इ�ाएलका 

मा1नसहRलाई 0दनहुुने Eथयो. जब इराइलाहRले Yयो जpगा ओगटेका Eथए उनीहRलाई धेरै 

श9 ुदेशहRले भे�ाए. यी रा=>हR म[ये केहL समावेश Eथए: 0हYतीहR, यबसूीहR, एमोरLहR 

र 0हJवीहR. तपाPले देzन ुभए ज@त,ै यी सब ैहामका स;तानहR Eथए, नहूका छोरा 

जसलाई उनले sाप 0दए.   

कनानी कुलहR छ/रए. तपाईको बाइबलको पछा�डको न%शामा हेनु� यो उYतम समय 

हुनेछ. सdभवतः सब भ;दा सहयोगी न%शा Yयो हो जसले राजा दाऊद र राजा 

सलेुमानको शासनकालमा इ�ाएलको रा�य देखाउँwयो. यी शहरहR, शहरहR, र Oे9हR 

पYता लगाउन Dयास: 

i. सडन - भमू[यसागरको Tकनारमा उYतरमा 

ii. गाजा - दNOणमा, तटमा प1न 

iii. सदोम र गमोरा - मतृ सागरको पवू�प0� अवि@थत छ 

iv. पल�ती - पल�तीहRको देश 

यी @थानहRले तपाPलाई ती @थानहRको प/रचय 0द;छन ्जहाँ इजरायलको इ1तहासमा 

Dमखु घटनाहR घlयो. फे/र, सब ैअनUठो नामहRको साथ दंग वा 1नराश नहुनहुोस.् यो 

जानकारL हो जुन तपाPलाई ऐ1तहासक साइटहR प0हचान गन� मजा लन सOम गद�छ. 

अ@यास गनु&होस:् 
3. पद 21:31 ले शमेका छोराहRको बारेमा बताउँछ. बाइबलLय इ1तहासमा शमेको वशंावलL अYय;त 

महYYवपणू� छ. यो अ5ाहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, राजा डेभड, र राजा सलेुमान ज@ता 

Jयि%तहRको वशं हो. नहूको म[य छोरा शमेका स;तानहR बाइबलमा मेसोपोटामया र हामीलाई 

फारसी खाडी भनेर Eच1नने को दNOणी पवूh Oे9मा बसाई सरे. 

a. शमेका क1तजना छोराहR Eथए (पद 22)? _____________________ 

b.  1 इ1तहास 2: 2-27 मा बद नहुोस।् धेरै सNंOfत Rपमा हामीलाई शमे र अ5ाहमको 

बीचको प@ुता भ1नएको छ। वशंजहRको यो तालका परूा गनु�होस:् 

 

शमे  

  

  

  

 अ5ाम, Yयो अ5ाहम हो 
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तपाPले य1त धेरै नामहR उYपिYत 10 मा प0हचान गनु�होस।् 1तनीहRलाई रेखांTकत 

गनु�होस।् 

नोट: एक Jयि%त य@तो पनी वशंावलL को महYव को लागी आ�चय� र तक�  गन� स%दछ. 

वा@तवमा, य0द तपाP उYपिYत 11 लाई हेनु�हु;छ भने अक� एउटा रेकड� ग/रएको छ. य�य8प 

वशंावलLले यस 'ब;दमुा कुन ैखास महYYव देखाउँदैन ज@तो दे7ख;छ, इ1तहासले देखाए अनसुार 

हामी जा;छU Tक भगवा;को oि=टकोणबाट नहूको स;तानको लेखाजोखा धेरै महYYवपणू� छ, 

आदमको स;तानको Rपमा प1न. 

 

भाग 3 

आवेदन: के तपाPले क0ह य ैआ*नो वशंावलL पYता लगाउनभुयो? केहL Jयि%त यसलाई गdभीरताका 

साथ ल;छन.् कसकैो लाEग यो आशा छ Tक कोहL महYवपणू� Jयि%त आ*नो वशंमा पाउनेछ. थोरै समय 

लनहुोस ्र तपाPको अगा�ड गएकाहRलाई 8वचार गनु�होस.् य0द तपाP सOम हुनहुु;छ भने, नातदेारहRलाई 

यी Jयि%तहRको बारेमा सो[नहुोस.् तपाPको पा/रवा/रक 8वरासतमा जो�डएका कथाहR स%नहुोस.् यो 

Yय@तो समय हुन स%छ जनु Dभलुाई एक Jयि%तको लाEग ध;यवाद 0दन, 8वशषे गरL, जसले तपाPको 

जीवनमा महYवपणू� भूमका खेलेको हुन स%छ. 

7ाथ&ना: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

अन7ुयोग: Yयहाँ अक� वशं तपाPले 8वचार गन� प1न स%नहुु;छ. आिYमक आमाबाब ुभएकाहR को हुन ्, 

य0द तपाP चाहनहुु;छ भने? ती मा1नसहt को हुन ्जसले तपाई सगं आ*नो 8व�वास बाडकेा Eथए जसले 

तपाईका 1निdत Dाथ�ना गरे र जसले 1तमीलाई येशसँूग प/रचय गराउँछन?् वा, हुनस%छ तपाइँ आ*नो 

Dभावको O9े मा बाइबल को परमे�वरको वचन को Rप मा प/रEचत हुनहुु;छ. कसले तपाईसँग साझदेारL 

गरेको छ? ____________________________________________________________________________ 

यो Yय@तो समयमा हुन स%छ जसलाई कसलेै तपाPलाई ध;यवाद 0द;छ Tक जसले तपाPलाई माया 

गनु�हु;छ र Oमा गनु�हु;छ उहाँ तपाPलाई जा;न चाहानहुु;छ, तपाPD1त दया राzने परमे�वर, तपाPलाई 

सिृ=ट गन̂ र तपाPहRसँग सdब;धमा रहन इ�छा गन̂ सब ैसदाको लाEग. 

7ाथ&ना: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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अन7ुयोग: तपाईले नयाँ वशं सRु गन� स%नहुुनेछ कसलैाई आ*नो आ[यािYमक या9ामा स . केत गरेर. 

परमे�वर र उहाँको वचनलाई प/रचय 0दन स%ने को हुन?् _____________________________________ 

यो प1न एक समय हुनस%दछ जब Dभलुाई अRलाई बाँ�ने अवसरको लाEग ध;यवाद 0दन. उहाँलाई 

सो[नहुोस ्तपाईलाई आँखाहR 0दनहुोस जो उहाँलाई Eच;न स%दैनन.् 

7ाथ&ना: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

प0रचय: एउटा अक� कथा यस अ[ययनमा रहेको छ. यो शनार, वा बे'बलो1नयामा घlछ जुन आधु1नक 

इराक हो, पवू�को भूममा जनु हामका स;तानहR Eथए (उYपिYत 10:10). यो कथा उYपिYत 11: 1-9 मा 

पाइ;छ. 

 

असाइनमे6ट: पWनहुोस ्उYपिYत 11: 1-9. 

अ@यास गनु&होस:् 

1. पद 1 पWछ, "अब _____________________________________ मा एक _______________ र 

______________________________________________________________________ Eथयो।" 

2. Yयसोभए, 1तनीहRले आ*ना टाउको एकसाथ राख ेर भने (पद 3), "आउनहुोस,् ________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीलाई भ1नएको छ (पद b ख) उनीहRले ____________ को स�ा "__________________ Dयोग 

गरे, र ______________ को लाEग ______________।" यसले एक उ;नत समाजलाई सकेंत गद�छ 

जसले आ*न ै1नमा�ण सामnीहR सज�ना गi यो। 

4. तब 1तनीहRले भने (पद 4), "आओ, हामी आफy  ____________ ____________, ____________ 

सdम पpुनहुोस ्जुन ______________________________ सdम पpुछ, ताTक हामी ____________ 

_______________________ र _____________________________ मा 1ततर'बतर हुन सकU।" 

 

0र:ले;शन 7<न: 
1. के तपाई यहाँ सम@या देzनहुु;छ? के उनीहRले हासल गन� सेट गरेकामा के0ह गलत छ? 

______________________________________________________________________________ 

2. के तपाई अ0हलेको यगुमा के0ह य@त ैदेzनहुु;छ? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

76 

3. Yयहाँ एक उ�च टावरको साथ शहर 1नमा�ण गन� टे%नोलोजीको Dयोगमा के0ह गलत छ? 

______________________________________________________________________________ 

4. के0ह गलत हुनपुद�छ, तथा8प, पद 5  ठूलो सानो शmदबाट सRु हु;छ: _________________________ 

 

अ@यास गनु&होस:् 

1. उनीहRले बनाएको शहर र धरहराको 1नमा�ण गन� Dभ ुतल आउन ुभयो। उनले के 1नण�य गरे (पद 

6)? "य0द ______________ मा;छेहRसँग ___________________ भाषा बो नेहRसँग 1तनीहRसँग 

_____________________________ छ भने, तब _____________________ उनीहRको योजना 

उनीहRको लाEग ________________________________________________________ हुनेछ।" 

2. तब उसले भ;यो, "आउनहुोस,् __________________________________________________ र 

________________________ उनीहRको _____________________ य0द 1तनीहR एक अका�लाई 

____________________________________________________________________ गदSनन।्" 
 

%शBण: उनीहRको साझा भाषाले उनीहRलाई के गन� अनमु1त 0दयो? उनीहRको सोचाइलाई के भएको 

Eथयो? उनीहRको अि@तYवको के;�'ब;द ुके भएको Eथयो? ______________________________________ 

1. 1तनीहRले एक अका�लाई भने (पद 3), "आउनहुोस,् हामी बनाऔ ं..." पद 4  मा उनीहRले भने, 

"आउनहुोस ्हामी 1नमा�ण गरU". सम@या यो Eथयो Tक 1तनीहRले आफy लाई आ*न ैजीवनको 

के;� बनाएका Eथए: “हामी आफy ले 1नमा�ण गरU. एउटा सहर 

2. 1तनीहR 1ततर'बतर हुन चाहँदैनथे. उनीहR आ*नो सिृ=टलाई आ*नो अि@तYवको के;� बनाउन 

चाह;थे. एउटा शहर र उ�च धरहरा बनाएर जुन "@वग�मा पpुछ" उनीहRले आ*न ैलाEग नाम 

बनाउने 8वचार गरे. 1तनीहRको आशय आ*न ै5�मा�डको के;� ब;ने Eथयो. 

3. उनीहRले सोचे Tक 1तनीहRले एउटा धरहरा बनाउने छन ्जुन @वग�मा पpुन स%छ. आज 

@वग�को 8वशालताको बारेमा हामी के गछ� भ;ने कुरा थाहा पाएर 1तनीहRको Dयास हा@या@पद 

दे7ख;छ. के तपाPले गालामा थोरै िज5ो महससु गनु�हु;छ ज@तो भगवानले भ;नभुएको छ, 

"आउनहुोस,् हामी तल ओल� ... (पद 7)" मा1नस @वग�मा पpुने कुन ैबाटो Eथएन. 

4. उनीहRको ब8ु\मYता, सीप, D8वEध, र OमताहRको उपयोग गन�का लाEग उनीहRको आYम-केि;�त 

Dेरणाले उनीहRको [यानको लाEग Eच�यायो. 1तनीहRले DभावकारL कुराकानी गन� स%ने भए 

उनीहRले जे मनपद�छन ्गन� स%दछन.् जहाँसdम, य0द उनीहRको भाषा �मत भयो भने 

1तनीहR एक अका�लाई ब�ुन स%दैनन ्र 1तनीहRको आYम-केि;�तताले उनीहRलाई 

प/रयोजनाहR प/रYयाग गन� बा[य पाछ� . 
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5. Yयसोभए, Dभ ुतल आउनभुयो (पद 7) र उनीहRको ____________ लाई अलम ल गनु�भयो। 

1तनीहR अब एक अका�लाई ब�ुन सOम भएनन।् उदाहरणको लाEग, य0द एक 'ब डरले हथौड़ाको 

लाEग सोधे भने, उसलाई एक @eू� भर 0दइयो। 

6. 1तनीहR जुन कुरा गन� चाह;थे ती चीजहR ती हुन ्जसमा Tक 1तनीहR छरप=ट नहोऊन।् पद 8 

ले भ;छ, "Yयसोभए Dभलेु उनीहRलाई Yयहाँबाट ____________ पwृवीबाट ______________।" 

7. र शहरको 1नमा�ण ब;द भयो। यो 0ढलाइ भएको Eथएन तर सब ैजना भाषा वग�मा गएका Eथए। 

होइन, भवन रोTकयो र सब ैपwृवीभ/र छ/रएका Eथए। शहरलाई ____________ भ1नयो (पद 9) 

"Tकनभने Yयहाँ ___________________________________.” 

फे/र पापको प/रणाम @प=ट छ। पापले गदा� सdब;ध 'ब�छेद र 8वनाश हु;छ। समीOा गरU: 

1. उYपिYत  3 मा पापले परमे�वर र मा1नसजा1त र sीमान ् / sीमतीको 'बच कसरL छु0�ए भ;ने 

कुरा हामीले देzयU। 

2. उYपिYत 3 मा प1न हामीले स%यU Tक पापले भूम, भूममा sाप  यायो जुन मा1नसजा1तको लाEग 

भोजन Dदान गन̂ Eथयो। 

3. क1यन र हाबेलको जीवनमा Dमा7णत भएकोले पापले प/रवारहRमा घणृा र वमैन@यता पदैा गi यो। 

4. र अब हामी देzछU Tक पापले ससंारको एउटा चीजलाई समेत अ;Yय ग/र0दयो, _________ भाषा र 

____________________ भाषण (उYपिYत 11: 1). 

पwृवी भ/रनको लाEग, परमे�वर मा1नसहR पwृवीमा 1ततर'बतर भएको चाहनहुु;wयो। 

 

          स6दभ&    भगवान के चाहानहुु6\यो ... 

उYपिYत 1:22  

उYपिYत 1:27  

उYपिYत 9:1   

उYपिYत 9:19  

उYपिYत 10:32  

उYपिYत 11:8-9  

उYपिYत 11:4  

 

आवेदन: के तपाPले क0ह य ैसो�नभुयो Tक 8वभ;न भाषाहR कहाँबाट सtु भयो? सचंारले सdब;धमा 

य1त उथलपथुल 1नdYयाउँछ जब हामी समान भाषा बो दछU. गलत शmदको अपमान गद�छ. Eच9 भाषाको 

अथ� बझुाउन अ%सर बाधा उYप;न गद�छ. स@ंकृ1त र जातीय प=ृठभूमले भाषालाई ज0टल बनाउँछ. 
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यहू;नाको प@ुतकको नयाँ 1नयममा हेदा� हामी यहू;ना 2 मा स%छU Tक येश ूवचन हुनहुु;छ, जो 

परमे�वरकै कुराकानीको अशं हुनहुु;छ. उहाँ अनnुह र सYय कुरा गनु�हु;छ (यहू;ना 1:14). पापका 

अवरोधहR र �=टाचारले गदा� हुने पापको बाबजुद प1न येश ूपापको अवरोधहR तो�दै परमे�वर र 

मा1नसजा1त र हरेक भाषा र मा1नसहRका बीच शाि;त @थापना गन� परमे�वरको साँचो वचनको Rपमा 

आउनभुयो - पtुष र म0हला, कालो र सेतो, धनी र ग/रब, यवुा र व\ृ. 

कससैँग कुराकानी गन̂ समय क0हले गा�ो Eथयो? 

1. के कारण सम@या भयो? ________________________________________________________ 

2. सम@या कसरL समाधान भयो? ___________________________________________________ 

3. हा`ो कुराकानी गन̂ DयासहR Dाय: असफल हु;छन.् हा`ो असफलता @वीकार गनु� र हा`ा 

कमहRको लाEग Oमा माpन ुभनेको भाँEचएको सdब;धलाई बाँ[नको लाEग एक मा9 आशा हो. 

पनु@था�पनाको लाEग तपाइँको अनभुव के भएको छ?_____________________________________ 

7ाथ&ना: समय 1नका नहुोस ्बबुाको अगा�ड तपाPको आ*न ैअसफलताको अका�को साथ रा`ोसँग 

कुराकानी गन� नस%ने कुरा, सायद उहाँसँग प1न. उहाँले येश ूमाफ� त Dदान गनु�भएको Dेमको भाषाको लाEग 

उहाँलाई ध;यवाद 0दनहुोस,् वचनले शरLर बनायो (यहू;ना 1)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

प0रचय: उYपिYत 11: 10-32 को वशंावलLले "बाँक� कथा" को म¨च तय गद�छ. हामीले आदमलाई 

नहूसँग जोडकेा प@ुताहRमा हामीले हेरेका EथयU. हामीलाई थाहा छ Tक शमे नहूको दो�ो छोरो हो. ठुलो 

ति@बरको लाEग र%तरेखा Eच;न महYवपणू� छ जुन शमेलाई अ5ाहमसँग जो�दछ. अ5ाहम कुल8पता हुन ्

जसलाई परमे�वरले छा;नभुयो र रा=>हRका 8पता हुन बोलाउनहुु;छ. 

 

िज2मेवार3: उYपिYत 11:10-26 मा वशंावलL लेख पढेर पाठ पाँचको अि;तम ख�ड सRु गरU। नामहR 

खो�नहुोस ्जुन तपाई भाग 2 बाट प0हचान गनु�हु;छ। 
 

अ@यास गनु&होस:्   नाम         उमेर           नाम                उमेर 

शमे 500   

आफ�     

    

    

   अ5ाम, नाहोर, हारान  
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याद गन� केहL चीजहR ... 

1. पाठ 3 मा आदमदे7ख नहूसdम वशंावलLमा जीवनको लdबाइ तलुना गनु�होस।् 

2. शमेदे7ख पेलेगसdमका नामहR उYपिYत 10: 21-25 मा उ लेख ग/रएका छन।् पद  25 

मा कुन कुरा उ लेख ग/रएको छ जुन पेलेगदे7ख अ5ामसdम 8वभ;न नामका कारणहR 

हुन स%छन?् 

 

%शBण: 
1. अ5ाम, नाहोर र हारानका बबुा तरेहको प/रवारको बारेमा थप 8ववरण 0दइएको छ। 

हारान __________________________________________ का 8पता Eथए (पद  27). 

लतू अ5ामको हो ______________________________________________________. 

तरेह र उनका छोराहR बसे जहाँ भूम उ लेख ग/रएको छ _____________________ 

तरेहको छोरो, लतूको बबुा ____________________________________ मरे (पद  28). 

अ5ामले ____________ र नाहोरले 8ववाह गरे ________________________________. 

म का नाहोरसँग क@तो सdब;ध Eथयो? ____________________________________ 

म काक� एउटL ब0हनी प1न Eथए जसको नाम ___________________________ (पद 29) 

पद 30 मा अ5ामक� पYनी साराईको बारेमा हामी के स%छU? ____________________ 

2. प/रवार चाल मा छ। यी भटके मा1नसहt Eथए। उनीहR पालमा ब@थे र धेरै पोट̂बल Jयि%तहR 

Eथए। प/रवारको म7ुखया, वा आ0दवासी Dमखुको Rपमा तरेहले 1नण�य गरे Tक यो समय बसाइँ 

सन̂ हो। 

उनीहR _________________________________________ को देशबाट 1न@के (पद 31) 

1तनीहR ____________________ का लाEग Eथए (यो एउटा प/रEचत शmद हो जुन यस 

पाठमा प0हले सTकएको Eथयो। हामको वशंावलL प1न हेनु�होस,् प1न भ1न;छ __________. 

तरेह कोसँग गए (पद 31)? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1तनीहR कनान पगेुनन।् 1तनीहR कहाँ रोके र बसोबास गरे? _______________________ 

पद 32 मा हामी जा;छU Tक यहL @थान तरेहको मYृय ुभयो। ऊ ____________ वष� बाँच े

आवेदन: के तपाईले देशको एक भागबाट अक� ठाउँमा सन�को अनभुव गनु�भयो? हुनस%छ यो Yय1त टाढा 

Eथएन तर तपाP आ*नो घरको प0हचानबाट नयाँ @थानमा सनु�भयो. अनभुव सdझनहुोस.् हुनस%छ 

तपाईसगं कुरा गन� केहL Eथएन र तपाईलाई आ*नो सामानहR fयाक गन� भ1नयो. 
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प/रवत�न अनसेट गन� सTक;छ. यो Yय@तो होइन Tक हामी अि;तम प/रणाम चाहँदैनU तर Yयस चरणका 

चरणहR 8वघटनकारL हुन स%छन ्र सब ैDकारको अशाि;त पदैा गन� स%दछ. घाटाको 0द%क लाpने 

भावनाले हामीलाई नयाँ र टाढाको भूममा सन� स%ने प/रवत�नहRको D1तरोध गन̂ कारण 0द;छ. हामी 

अबाराम र साराको अनभुव के हो थाहा छैन 1तनीहR तरेहको साथ कनान भूममा लEगएको Eथयो, तर 

1तनीहR भ/रए र 1तनीहRका अ1घ के भयो थाहा Eथएन. 

1. तपाPले बनाउनभुएको चालमा D1त'बिdबत गनु�होस।् यस कदम को बारे मा के0ह सबभै;दा 

Eचि;तत कारकहR के Eथए? 

कुन कारणले तनाव र Eच;ता भयो?  _________________________________________________ 

2. सन̂ 1नण�य कसले गरे? ___________________________________________________________ 

3. ती मा1नसहt को Eथए जसले तपाई सगं कदम चाले? ___________________________________ 

4. के तपाPले आ*नो मलू ग;तJयमा यो बनाउनभुयो वा योजनाहR प/रवत�न भयो? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7ाथ&ना: हे भगवान, क0हले का0हँ हामीलाई बोलाउनहुु;छ हामीलाई भोल के हु;छ भनेर हामीलाई थाहा 

छैन. अ5ामलाई प/रवार, वशं, एक सdपदाले आशष ्0दइयो जुन तपाPको सावधान र हेरचाहको आँखा 

अ;तग�त Eथयो _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ब6द TटUपणीहR: हा`ो अ[ययन जारL रहँदा हामी अ5ामको लाEग भगवानको योजनाको बारेमा 

स%नेछU. 1न@स;देह उसले सोचेज@तो कुन ैकुरा Eथएन तर ऊ परमे�वरसँग ैEथयो भ;ने 8व�वासमा उनी 

0हडं.े अ5ाम आ*नी sीमती, बबुा र भ1तजासँग घमु;त ेघमु;त े%यारेफनमा अuात भूममा लाpछन.् 

1तनीहRले प/रEचतहRलाई नयाँ भूममा फे/र सRु गन� छो�छन.् हामी अ[ययनको यस एकाईको अ;Yयमा 

आएका छU र या9हुRलाई उनीहRको या9ामा छो�दा हामी यसलाई छो�न तयार छU. मा1नसजा1तको लाEग 

परमे�वरको योजनाको कहानी भख�रै मा9 शRु हुन लागेको छ. अक� अ[ययन नभएसdम हामी अ5ाम र 

साराईको कथा उYपिYत १२ मा फे/र शRु गन̂छU र उनीहRको र 1तनीहRका स;तानको लाEग योजना 

बनाउनहुुने 'बिYतकै परमे�वरको महान D1तuाको बारेमा हामी स%नेछU. 
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WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

82 

                                                                                                          भगवानको योजना, हा�ो छनौट 

 

एकाइ समीBा 
यो परLOण होइन! क0हलेकाहँL, यो एकको सी कन म ूया कन गन� DोYसाहनजनक हु;छ. हामी अझ बढL 

8व�व@त हु;छU र Dेस गन� मनाउँछU. तपाPले बाइबल @टडी ईकाई ई�वरको योजना, हा`ो छनौट परूा 

गनु�भयो. 8वगतका हfताहRमा तपाPले काम ग/ररहन ुभएको केहL चीजहR 8वचार गरU: 

• सिृ=टको उYपिYतको 8ववरणसँग प/रEचत हँुदै 

• बाइबलले परमे�वर सिृ=टकता� हुनहुु;छ भनेर के भ;छ भनेर स%दै 

• @प=ट र धेरै सत�हR बझुाउन प/रभा8षत: 

o प8व9 गनु�होस ्

o शबाथ 0दन 

o औEचYय 

o अनnुह 

o मोचन 

o 8व�वास 

o दया 

o वाचा 

• मानU भगवानले मानव जा1तमा राzनहुुने म ूयलाई परमे�वरको @वRपमा सिृ=ट ग/रएको ज@तो 

लाpछ 

• मानवजा1तको िजdमेवारL बझुेर सिृ=टमा आ*नो छ8व D1त'बिdबत 

• बढाउने, पwृवी भन̂, शासन गन̂ र यसलाई अधीनमा राzने िजdमेवारL ब�ुदै 

• 8ववाहको लाEग भगवानको आदश� सकाउँदै 

• मानवजा1तको लाEग एक Jयि%तको जीवनको के;�को Rपमा मा1नसजा1तको लाEग परमे�वरको 

इ�छालाई मा;यता 0दँदै 

• पाप, यसको चाहनाहR, नतीजाहR र प/रणामहRको 8व@ततृ uान 8वकास गदS 

• क1यन र हा'बलको कथासँग प/रEचत हँुदै 

• सिृ=टको भय कर Eगरावटको सचेतनामा बWदै 

• नहू र बाढLको कथासँग प/रEचत हँुदै 

• नहू र सब ैसिृ=टलाई परमे�वरको वचन सकाउँदै 

• जीवनर%त, बलदान र करारहRमा परमे�वरले राzनभुएको म ूयको कदर गदS 

• नहूको स;तानसँग प/रEचत हँुदै 

• भगवानको 1नण�यको कहानी मा1नसहRलाई शOा 0दद. 
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बधाई! 
 

तपाPले यो अ[ययन परूा गनु�भयो र धेरै स%न ुभयो. तर स%न ुअझ धेरै कुरा छ. तपाPले उYपिYत 11  

मा अ5ामको वशंावलLबाट पाठ समाfत गनु�भयो 5. अ5ाम र 1तनक� sीमती साराई अ5ामका बबुा 

तरेहसँग हारानमा बसोबास गन̂ कनानको भूम1तर लागे. भगवानको वचन, हा`ो आशष ् उ�छ जब 

परमे�वरले अ5ामलाई हारान छोडरे “म 1तमीलाई देखाउनेछु देश जाऊ (उYपिYत 12:1)” बEगरहेको नदLले 

नदLको Tकनार छो�नेछ र सहायक नदLहRबाट ख�डहR खडा गदा�, तपाP प1न तपाPको जीवन र नदLमा 

जीवनको खोला बगाएझy तपाPको uान र 8व�वासमा थfनहुोस.् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ1त/र%त eस कने%ट बाइबल अ[ययन डाउनलोडहR कुन ैश ुक 'बना उपलmध छन.्  

म;9ालयको वेब साइट �मण गनु�होस:्  www.CrossCM.org.  

हामीलाई तपाPबाट स;ुनहुोस!् 

0टफनीलाई सdपक�  गनु�होस:्:  tiffany@crossconnectministries.com 

 

 


