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पLरचय 

 

कथाह8 सँग ैहा9ो जीवनको एक मह;;वपणू� =ह�सा हो। एकको जीवन कहानी #;येक =दन 

खBडह8 जोDडएको छ। कुरा हु�छन।् हामी $नर�तर �वकास र �वकासको #GHयामा छI। हामी 

सबसँैग भ�न ुपनK एउटा अनIठो कथा छ। हा9ो /यिNतगत या�ामा 1ब�भ�न /यिNतह8 र 

पOरि�थ$तह8 शा�मल छन ्जसले हामीलाई #भा�वत गरेका छन, यसर4 हामीलाई आकार =दएका र 

हामीलाई भएका /यिNतह8मा ढाँचा। #;येक अनभुव र Oरलेशनल मठुभेडको साथ हामीसँग 

#$त1बिUबत गनK र #$तGHया =दने तOरका छनौट गनK अवसरह8 छन।् यीमWये केह4 $नण�यह8 

अनजानम ैभएका छन।् अ8ह8 गUभीर मनसायले बनाइएको छ। यी छनौटले हा9ो /यिNतगत 

कथाह8लाई आकार =द�छ। 
 

भगवानको वचन, हा9ो आशीवा�दले अXाहामको कथा बताउँछ। हामी धेरै कथाह8मा हेनKछI जुन 

उसको जीवनलाई आकार =द�छ। उसको कथाले उनी परमेYवरसगंको घ$न�ट सUब�ध र बग[चामा 

आदम र ह/वालाई गरेको #$त\ा परूा गन� परमेYवरले उसलाई कसर4 #योग गनु�भयो भ�ने कुरा 

#कट गद�छ (उ;पि;त 3:15)। #;येक कथाह8मा हामी उसको चOर�, मनोविृ;त, र उहाँको जीवनमा 

ईYवरको ह�त7ेप#$त #$तGHयाह8को बारेमा के=ह �सNनेछI। हामी पाOरवाOरक सUब�ध, उनको 

ब`चाहa र उनको पOरवार सगं ईYवरको अ�तरGHयाको बारेमा जा�छI। उनको कथाले हामीलाई 

हा9ो आbन ैजीवन कथाह8को अ�तc�ि�ट =दनेछ। मह;;वपणू� #Yनह8 सो%धनेछ जनु हा9ो प7मा 

आ;म$नर47णको माग गद�छ जब हामी हामी र हामी माझ कामका ला%ग परमेYवरमा नजर 

राeछI। 
 

जब हामी पाठमा जा�छI अXाहमका कथाह8को ला%ग हेनK। उनीहaको आन�द �लनहुोस।् 

#Yनह8को fयाक गन� तपाgको नोटबकु #योग गनु�होस।् कथाह8को पठनलाई �वचार गनु�होस ्

ज�तो गर4 अXाहामले तपाgलाई उसको जीवनमा भएका मह;वपणू� अनभुवह8को बारेमा बताउँदछ 

जसले उसलाई आफू �वYवासको मा�छे ब�न सहयोग पiु यायो। परमेYवर को हुनहुु�छ भनेर 

स�ुनहुोस ्र सब ैमा$नसजा$तको ला%ग उहाँको महान ्#ेम /यNत गनK शjदह8 र वाNयांशह8 

हेनु�होस।् अXाहमको कथा स�ुने Hममा, उसको जीवनले तपाgको जीवनमा #भाव पान� सNने के=ह 

तOरकाह8 खो�नहुोस।् 
 

ईYवरका #$त\ाह8मा, हा9ो आ�शष ् हामी पlन र #Yनह8 सो`दा कथाको तmयह8 �सNने आशा 

गन� सNछI। आफूले सिृ�ट गरेका /यिNतको पापी अव�थालाई �वीकार गदा� परमेYवर आफ[ मा के 

#कट गन� चाहानहुु�छ भनेर हामी हेनKछI। र हामी ती बाइबल4य कथाह8 हा9ो nदय र जीवनलाई 

छुने माWयमह8को खोजी गनKछI, जब हामी ";यसोभए?" #Yनह8 सोWछI। अकp शjदमा, ;यसोभए, 

सब ैभ$नए प$छ भयो, यो कथाले मेरो र मेरो जीवनको ला%ग के अथ� राeछ? यो #Yनले 

/यिNतगत अन#ुयोगसँग सUबि�धत छ र मेरो जीवनलाई परमेYवरसँग जोqदछ GकनGक उहाँ 
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अXाहामको जीवनमा काम गनु�हु�छ। फेर4, कथा तmयह8, परमेYवर र मा$नसह8का बारे स;य, र २१ 

औ ंशताjद4मा मेरो जीवनको ला%ग कहानीको अन#ुयोगको ला%ग हेनु�होस।्  
 

कथाह*को आन+द ;लनहुोस!् अ<ययनको आन+द ;लनहुोस!् जारQ राRनहुोस ्

...
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सु: गदH 
 

तपाइँ एक साह�सक काय�मा जार4 हुनहुु�छ जुन तपाइँको बाँक	 जीवनलाई आकार =द�छ। तपाgको 

या�ा तपाgको ला%ग अनIठो हुनेछ र बाइबलको तपाgको \ानमा बlनको ला%ग तपाgको उ;सकु र 

उ;साह4 जोस र अXाहम नामको एक �वशषे चOर�को मuूयांकनबाट $निYचत हुनेछ। अWययन #$त 

तपाgको #$तबvता तपाg आbनो वचन माफ� त परमेYवरले तपाgलाई बोuनहुु�छ 8पमा तपाgको 

जीवन समvृ गन� #$त\ा गद�छ। 
 

तपाइँसँग हातमा पाँच आप$ूत � गन� #ो;सा=हत गOरएको छ। यी आईटमह8 सUपणू� अWययनको 

ला%ग पठाइ�छ। तपाg #;येक =दनको अWययनको साथ #योग गनु�हु�छ तपाgको �श7ाको 

अनभुवलाई समvृ बनाउन। 

1. यो बाइबल अWययन: भगवानको वचन, हा9ो आ�शष ्

2. प�व� बाइबलको नयाँ अ�तरा�ि��य स�ंकरण (NIV)। नोट: य=द तपाg नयाँ 

खर4द गदw हुनहुु�छ भने, एउटा बाइबल खो�नहुोस ्जुनसँग:  

- सचूीबv बाइबलको /यिNतगत प�ुतकह8को साथ सामyीह8को ता�लका,  

- #;येक प�ृठको बीचमा Hस-सदंभ� �तUभ #ाथ�मकताका साथ। 

- बाइबलको पछाDड एउटा अनकुुलता, र 

- केह4 आधारभतू नNशा प$न पछाDड भे=टए। 

3. पेन वा पेि�सल र हाइलाइटर 

4. नोटबकु वा zयाjलेट  

5. 3x5 वा 4x6 अनHुम{णका काड�ह8 

  

मा सचूीबv चार स�ुवधाह8सँग तपाg # 2 पया�}त तपाgको अWययनको ला%ग तयार हुनहुु�छ र 

प�व� शा�� माफ� त सफलतापवू�क ने�भगेट गन� तयार हुनहुु�छ। जब तपाइँको बाइबल खर4द 

गनु�हु�छ, य=द तपाइँसँग यस अनवुादमा एक छैन भने, तपाईको छनौट गन� सहयोगको ला%ग 

�वHेतालाई सोWन =हचGकचाउनहुोस।् $नदKशनका ला%ग सोWनहुोस ्�वशषे गर4 जब सचूीबv Hस-

स�दभ� #कारको खोजी गदw।  
  

तपाईलाई थाहा पाउन ुपनK कुरा: बाइबलका �व�भ�न अनवुादह8 दबु ैबाइबल प�ुतक पसलह8 र 

बानKस र नोबल-#कारका �टोरह8 देशभOर उपलjध छन।् यस अWययनको ला%ग सझुाव गOरएको 

अनवुाद नयाँ अ�तरा�ि��य स�ंकरण हो, को 8पमा प$न %च$न�छ। बाइबल अWययनका स�दभ�ह8 

एनआईभी अनवुादबाट हुन।् यो स�ंकरण मलू पाठबाट अनवुाद गOरएको छ र �व�वानह8 यो 

सहमत छन ्Gक यो अनवुाद असाधारण 8पमा स=ह छ र आजको भाषा #योग गद�छ। अ�य थु# ै

रा9ा अनवुादह8 उपलjध छन ्र क=हलेकाँह4 �प�ट पान� र बाइबलको कुन ै�वशषे अशंलाई बझुाउन 

सहयोग गद�छ। �व�भ�न अनवुादह8 बाहेक केह4 बाइबल #काशकह8ले “अWययन बाइबल” वा 
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“#ेरक अWययन बाइबल” वा “लाइफ एि}लकेसन बाइबल” को 8पमा #�ताव राeछन।् यी 

बाइबलह8ले �व�ततृ नोट र अ�य �व�ताOरत स�ुवधाह8 #दान गद�छ।  
  

तपाgको बाइबल माक�  गन� न=हचGकचाउनहुोस।् तपाgसँग अनमु$त छ! यसलेै पेन र हाइलाइटर 

समावेश गOरयो। यो तपाइँको बाइबल पlन हो। यसलाई तपाgको नोटह8, तपाgको रेखांकन, 

हाइलाइ=टगं, सक� ल र एरोको साथ तपाgको आbन ैबनाउनहुोस!् �वचार, #Yन, र अWययन माफ� त 

आbनो या�ा fयाक गन� रेकDड�गको ला%ग तपाgलाई तपाgको नोटबकु वा zयाjलेट #योग गन� 

#ो;साहन =दई�छ।  
  

पाठलाई पाँच भागमा बाDँडएको छ। यी सेगमे�टह8 तपाgलाई समयम ैअWययनको माWयम�वारा 

लजैान सहयोगको ला%ग केवल माग�$नदKशनह8 हुन।् तपाgको अWययनको ला%ग ग$त तपाgमा 

$नभ�र गद�छ। क=हलेकाँह4 पाठले तपाइँसँग भ�दा बढ4 समयको माग गन� सNछ र तपाइँले पाठ 

एक भ�दा बढ4 बठैकमा परूा गनु�पनKछ। अ�य समयमा तपाg एक पाठ भाग परूा गन� सNनहुु�छ 

र अकpमा दायाँ जानको ला%ग छनौट गन� सNनहुु�छ।  
  

य=द बाइबल अWययन गनK यो तपाgको प=हलो #यास हो भने, तपाgलाई बाइबलको Gकताब 

बनाउने भ�ने शीष�कबाट अWययन सaु गन� #ो;साहन =दइ�छ। यो अWययन हो जसले ने�वगेसनल 

उपकरणह8 #दान गद�छ तपाईको अWययनलाई म�त पiु याउन र तपाइँलाई बाइबलको चारै$तर 

कुशलतापवू�क चलाउन। तपाgको बाइबल बनाउने www.FullValue.org  मा डाउनलोड गन� सGक�छ। 

ईकाई एक हकदार ईYवरको योजना, हा9ो �वकuप प$न डाउनलोड गन� सGक�छ। यो एकाइ 

उ;पि;तको प=हलो एघार अWयायह8को अWययन हो। य�य�प यी अWययनह8 �सफाOरस गOरएका 

छन,् $तनीह8 ईYवरको #$त\ा, हा9ो आ�शष ् शीष�कको त�ेो इकाई अWययन गन� सफलताको ला%ग 

आवYयक छैन 

.  

अ�तमा तपाईले ब�ुन ुपछ� Gक यो अWययन ले{खएको हो ताGक तपाई आफैले �सNन सकोस।् यो 

#योगकता�-अनकूुल हुन Dडजाइन गOरएको हो। आ;म-अनशुासन को एक Dडyी सगं तपाg थोरै वा 

कुन ैक=ठनाई को साथ सामyी कभर हुनेछ। एकै समयमा, अWययन उ;साहजनक हुनेछ। तपाgले 

नयाँ जानकार4 #ा}त गनु�हुनेछ। तपाg नयाँ �सNने र अ�यसँग अ�तc�ि�ट साझेदार4 गन� 

चाहानहुु�छ। र, तपाइँले केह4 चुनौतीपणू� #Yनह8 सोWनहुुनेछ जुन उ;तरह8को ला%ग मा�नेछ। 
 

यो #$तGHयाको पवूा�नमुान गदw तपाईलाई अWययन गन� केह4 साथीह8लाई आमि��त गन� 

गUभीरतासाथ �वचार गन� #ो;साहन =दनहुु�छ। हुनसNछ तपाई र तपाईको प$त / प;नीले दईु वा 

तीन अ�य जोडीलाई तपाईसँग सामेल हुनको ला%ग सोWन ुहोला। हुनसNछ तपाई अपाट�मे�ट 

कU}लेNसमा ब�नहुु�छ र साथी छ Gक तपाइँसँग अWययन गन� आमि��त गन� चाहानहुु�छ। 

हुनसNछ काममा कसलैाई परमेYवर बाइबलले के भ�छ भनेर जा�न आमि��त गन� चाह�छ। 

हुनसNछ तपाg कुन ैचच�को हुनहुु�छ वा एउटा चच�लाई %च�नहुु�छ जहाँ एक क7ा #�ततु गOरएको 
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छ जसले �व�याथ�ह8लाई उनीह8ले ह}ताको समयमा उनीह8ले �सकेका चीजह8को बारेमा 

कुराकानी गन� अनमु$त =द�छ। तपाgको पOरि�थ$त ज�तोसकैु भए प$न, ह}तामा एक चो=ट सानो 

समहूसँग भेला हुन सरु67त वातावरण �सज�ना गनु�होस ्अ�तc�ि�ट बाँqन र बाइबलको वरपरका 

साथीह8को 8पमा सँग ैबlन। तपाgको अWययन समहूका /यिNतह8 चाहे ठूला होस ्वा सानो, 

तपाgको अWययनलाई समvृ तuुयाउनेछ GकनGक तपाgले उनीह8लाई समvृ बनाउन म�त 

गनु�हु�छ! 
 

यो साह�सक सaु गन� को लागी समय हो! उ;पि;त 11 मा तपाइँको बाइबल खोuनहुोस।् अब स8ु 

गनु�होस ्अWयाय  को पद 27 बाट। प=हलो छ शjदह8 लेeनहुोस:् 
 

__________________________________________________________________ 
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पाठ एक - भाग 1 

पLरचय   

घमु�त ेपOरवारह8को एउटा कारवाडीले कuद4ह8को ऊरको भ�ूम छोड े(उ;पि;त 11:31) र कनानको 

भ�ूम$तर लागे। तपाइँको बाइबलको पछाDडको प=हलो नNसामा एउटा जाँच गरेर तपाइँ फारसी 

खाडीको उ;तर4 Gकनारको उ;तरपिYचममा उर प;ता लगाउन सNनहुुनेछ। कनानको भ�ूम प=हचान 

गन� सिजलो नहुन सNछ। 7े� ऊरको भ�ूमको पिYचमको कारणले छ। कनान अरबी मaभ�ूमको 

पिYचममा भ�ूमको सानो प�ी हो र भमूWयसागर, भमूWयसागरको पवू� तटमा ब�छ। हामी अWययन 

प$छ कनानको सीमाना प=हचान गनKछI। तपाईको नNसामा अवलोकन गन�का ला%ग के मह;;वपणू� 

छ उर र कनानको बीचमा रहेको अरबी मaभ�ूमको �वशाल �व�तार। यी घमु�तहे8ले �लने माग� 

य�ेू=टस नद4को उ;तरमा %थयो। $तनीह8 ठूलो jया�डको 8पमा या�ा गOररहेका %थए जसमा धेरै 

जनावरह8 %थए। सबलैाई पानीको #ावधान चा=हएको %थयो। पिYचम जाने Hममा उ;तर या�ा गनु� 

सब भ�दा छोटो माग� %थएन, तर $न�स�देह, यो पOरवार, नोकरह8 र सब ैपशधुनको =हतको ला%ग 

आवYयक %थयो। 
 

;श>ण:   

$यनीह8 को %थए? उ;पि;त 11 का अि�तम धेरै पदह8ले ती को हुन ्भनेर बताउँछ। 

पद 27 बाट सaु गनु�होस:् “यो तरेहको �ववरण हो।” पद 27-32 पlनहुोस।् अब, समी7ा गरI। तरेह 

अXामको _____________________ %थयो। साराई अXामको _____________________ र हामीले 

अXाम र साराको बारेमा �सकेको अ�य कुरा के हो उनीह8को _______________________ छैन 

GकनGक साराई _____________________ हो। यो एउटा मह;वपणू� बुँदा हो Gकनभने स�ंकृ$तले 

�सकायो Gक बाझँी ��ीलाई मन पराउने म=हला %थएन। उनी अपमा$नत भएक	 %थइन,् आbनो 

समदुायका अ8ले भ�दा कम मानीएको %थयो। अNसर उनी आbनो प$तको ला%ग ब�ने भनेर 

मा$नन।्   
 

तरेहले आbनो कुल वा पOरवारको कुलको 8पमा अXाम र साराईलाई आफू�सत लगे। थप 8पमा, 

उनले आbनो ना$तलाई ______________ गरे। उनीह8को ऊरको भ�ूम छोडन ुअ$घ लतूका बबुाको 

म;ृय ुभएको %थयो र यस कुलको भागको 8पमा लतू आbनो हजुरबबुासँग ैया�ा गदw गदा� $तनीह8 

सब ैकनानको ला%ग #�थान गरेका %थए। जब यो कारवाँ हारानमा आइपगेु, तथा�प उनीह8 ;यहाँ 

______________ (उ;पि;त 11:31)। तरेह _____________ बष�को उमेरमा बाचँे र मरे _______। 

हामीलाई थाहा छैन उनी मनु� भ�दा अगाDड $तनी हारानमा क$त�जेल बसे। हामीलाई थाहा छ Gक 

उनले कनानको या�ा जार4 राeनकुो स�ा हारानमा ;यहाँ बसोबास गनK $नण�य गरे। 
 

उ;पि;त 12 जहाँ अXामको कथा सaु हु�छ। अXामले आbना दासह8, गाईव�तहु8 र सब ै

सUपि;तह8 �लए। ऊ एक धनी मा$नस मा$न�छ। अXाम र सराईको बारेमा धेरै कुरा हामीलाई 
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थाहा छैन उनीह8को ई$तहासको यस घडीमा तर हामी जा�दछI Gक ईYवरले अXामसँगको घ$न�ट 

सUब�धमा आउने छनौट गनु�भयो जुन इ$तहासको माग�लाई सँधै पOरवत�न गनK %थयो। जब 

परमेYवर मा$नसजा$तको जीवनमा #वेश गनु�हु�छ तब फेOर के=ह छैन। 
 

असाइनमे+ट:   

उ;पि;त 12 पlनहुोस ्र �वशषे गर4 पद 1-9 लाई Wयान =दनहुोस।् जहाँसUम धेरै नाम र �थानह8 

उuलेख गOरएको छ, अXाम र साराईमा Wयान =दनहुोस।् भ�व�यको स�दभ�का ला%ग तपाईको 

नोटबकुमा फरक /यिNत र �थानह8 नोट गन� सNनहुु�छ।   
 

अVयास गनु�होस:्   

उ;पि;त 12: 1-3  मा परमेYवर अXाम�सत बोuनहुु�छ र उसलाई एउटा $नदKशन =दनहुु�छ। सारमा 

परमेYवर भ�नहुु�छ Gक य=द तपाgले यो गनु�भयो भने म यो गछु�। मा$नसजा$तलाई दमनकार4 र 

पापी अव�थाबाट छुटकारा =दलाउने काय�मा सामेल हुन परमेYवरले अXामलाई आ�वान गनु�भयो। 

याद गनु�होस,् यो लडाई सब ैमा$नसहaका nदयका ला%ग तयार छ। परमेYवर र सतैानको 1बचमा 

लडाई, असल र खराबको बीचको हो। उ;पि;त 3:15 मा अदनको बग[चामा आफूले #$त\ा गनु�भएकै 

योजनालाई सGHय पान� परमेYवरले छनौट गरेको समय अ=हले छ। यो कथा आवYयक छ GकनGक 

अXाममाफ� त परमेYवरले येश,ू उहाँको `यािUपयन र हा9ो उvारकता�को ला%ग रNतलाइन �थापना 

गनु�हु�छ। 
 

पद 1 मा अXामले के गनK छ? "तपाgको देश, तपाgको मा�छे र तपाgको बबुाको घर __________ 

र मलेै तपाgलाई देखाउने भ�ूममा _______________________।" अब आफूलाई अXामको ठाउँमा 

राeनहुोस।् उहाँलाई आफूलाई पOर%चत सबबैाट अलग गन� र एक ठाउँको ला%ग या�ा गन� तय 

गOरएको छ अझै $नधा�रण गन�। भगवानले भनेज�तो दे{ख�छ, "अब जा। बाकँ	 मलाई छोqनहुोस।् 

"मेरो #$तGHया हुन सNछ," याह, स=ह! "तपाईको #$तGHया के हुन सNछ �वचार गनु�होस।् के 

तपाइँ थप जानकार4 चाहानहुु�छ? हुनसNछ तपाई य�तो #कारको हुनहुु�छ जुन साहसको 

अ$निYचतताको ला%ग तयार छ। वा, के तपाई ;य�तो /यिNत हुनहुु�छ जसलाई स=ह aट थाहा 

पाउनपुद�छ र हामी ;यहाँ क=हले प�ुछI? ;यहाँ मेरो एक अशं छ जसले भ�छ, "ठ�क छ, अXाम, 

$तमी गएर चके आउट गर, र एक पटक $तमी बसेप$छ मलाई जानकार4 गराउनहुोस ्र म फेOर 

आउनेछु।" 
 

के=ह समय �लनहुोस ्र के=ह %च�ताह8 लेeनहुोस ्जुन तपाgले मानु� पनK हुन सNछ य=द 

भगवानले तपाgलाई "छोqनहुोस ्... र जानहुोस"् भ�नभुएको %थयो भने।  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ एक - भाग 2 

अVयास गनु�होस:्   

दो�ो भागले अXामलाई परमेYवरको वचन =द�छ। यी सब ै#$त\ाह8 "_________________." सaु 

हु�छन।् परमेYवरले सब ै#$त\ाह8 गनु�हु�छ। उसले वा�तवमा के भनेको छ? 

• पद 2: “म गनKछु __________________________________________________ र म 

गद�छु ____________________ तपाg म गछु�  ______________________________, र 

_______________________________________________________.  पद 3: म गछु�  

______________________________________________________________, र 

____________________ __________________________________________ म गछु�  

________________________; र _____________________________ तपाg.” 

 

;श>ण:   

प=हलो #$त\ा परमेYवरले अXामलाई गनु�भयो Gक उहा ँउसलाई एक महान ्रा�� बनाउनहुुनेछ। यो 

स�तान को #$त\ा छ। तर, भगवान मा� भ�नहुु�न Gक उसका ब`चा हुनेछन।् बa उसले भ�छ, 

"म $तमीलाई एउटा ठूलो _________________ बनाउनेछु।" उ;पि;त 11:30 पlनहुोस।् भगवानको 

#$त\ा संग के सम�या %थयो? ______________________________________________ 

 

परमेYवर वचन =दनहुु�छ Gक ऊ अXामको ___________________ ठूलो बनाउनेछ। के परमेYवरले 

;यो #$त\ा परूा गनु�भयो? आज हा9ो ससंारमा �व�भ�न धा�म�क गटुह8 �वचार गनु�होस।् क$तजना 

अXाहममा जरा गाDडएका छन,् जहाँ उनीह8को धा�म�क इ$तहास सaु हु�छ? उदाहरणको ला%ग 

यहूद4ह8, इसाईह8 र मिु�लमह8लाई �वचार गनु�होस।् हो, परमेYवरले अXामको नाम महान 

बनाउनभुएको छ।   
 

तब परमेYवरले अXामलाई आ�शष ्=दने र �ाप =दनेलाई सराप =दने कुरा गनु�भयो। ईYवरले सारमा 

अXामलाई भ�नभुएको छ Gक म $तमीलाई आ�शष =दनेछु र तपाईले मबाट #ा}त आ�शष ्ले 

अ8लाई आ�शष ्=दनेछ।   

• पद 2 मा भ$नएको छ: "म तपाgलाई ________________________ गनKछु" र "तपाg 

____________ हुनहुुनेछ."   

अXामको ला%ग र परमेYवरले के गनK छनौटले पmृवीका सब ैमा$नसह8लाई आ�शष ्=दनेछ।   
 

ईYवरले अXामलाई गरेको आ�वानले उनलाई उसको पOरवार र देश र सब ैथोरै र %चनेका सब ै

मा$नसह8लाई छोडरे ;यो भ�ूममा जान भ�यो जुन परमेYवरले उनलाई देखाउनहुुनेछ। भगवानको 

बोलावटमा अXामको सतंान र सUप�न आ�श�को #$त\ा प$न समावेश छ जसले उसलाई केवल 

ध�य हुन मा� होइन तर अ8लाई प$न आ�शष ् हुन स7म पानKछ। अXामले परमेY वरको $नम��णा 
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र परमेY वरको वाचालाई जवाफ =दए। उनलाई केवल उहाँलाई जा�न ुआवYयक %थयो Gक 

परमेYवरले उसलाई बोलाउदै हुनहुु�छ. 
 

/.नह*:   
• पद 4: अXामको साथ को गयो? _______________________________________ 

• पद 4: अXाम क$त वष�को %थयो?  ______________________________________ 

• पद 5: अXामले कसलाई र के ले उसलाई लगे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 6: $तनीह8 कहाँ आइपुगे? _________________________________________ 

 

परावत�न /.न:   

य=द साराई बाझँी %थइन ्र अXाम 75 वष� प%ुगसकेका %थए जब परमेYवरले उनलाई बोलाउनभुएको 

%थयो र परमेYवरले अXामलाई #$त\ा गनु�भयो Gक उनले उनलाई एक महान ्रा�� बनाउने…  

• तपाईको �वचारमा भगवानले के सो%चरहनभुएको %थयो?  _______________________ 

__________________________________________________________________ 

• अXामले के सो%चरहेको %थयो ज�तो $तमीलाई ला�छ?  _________________________ 

__________________________________________________________________ 

• तपाई के सो`दै हुनहुु�छ? तपाgको कuपना #योग गनु�होस ्र आफूलाई अXामको ज;ुतामा 

राeनहुोस।् तपाgको नोटबकुमा तपाgको के=ह �वचारह8 लेeनहुोस।् 

आवेदन /.नह*: 

1. म अ\ातलाई जवाफ =दन कि;तको उ;सुक छु? 

___________________________________________________________ 

2. के ;यहाँ ;य�तो समय आएको छ जब मलेै महससु गर� Gक परमेYवर मलाई 

"चलाउनहुु�छ"?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. अXामले परमेYवरमा �वYवास गरे र उनले परमेYवर बारे जा�न ुपनK कामह8 गरे। 

तपाgलाई भगवानबारे के-क�ता कुरा थाहा छ? तपाg उहाँलाई कसर4 आbनो 

#$तGHया देखाउँछन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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/ाथ�ना:   

हे परमेYवर, अXामले तपाईलाई बोलाए अनसुार सब ैकुरा छोडरे उसको भ�ूममा जान =दनहुोस ्जुन 

तपाgले उनलाई देखाउन ुभएको %थयो। उसले तपाgको वचन र तपाgको #$त\ाह8लाई �वYवास 

गi यो। मलाई य�तो �वYवास =दनहुोस ्जुन तपाg �वYवास गनु�हु�छ र तपाg जे भ�छु ;यह4 गन� 

�वYवास गनु�हु�छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ एक – भाग 3 

 

पLरचय: 

हा9ो घमु�त ेसमहूह8 भख�र कनानको भ�ूममा आइपगेुका छन।् जब $तनीह8 आइप�ुछन ्$तनीह8 

उ;तरबाट द67ण$तर कनान हँुदै या�ा गछ�न।् कनानीह8 ;यो भ�ूममा बसोबास गथK (उ;पि;त 

12:6. ;यसोभए, %च�लाई �वचार गनु�होस।् अXामले सब ैकुरा छोड ेर परमेYवरको स�तानको 

#$त\ा र भ�ूमको उनको #$त\ाको साथ आयो। ठूला %च�मा, अXाम र उसको कुल समहू एकदम 

क�र चालक दलका %थए र कनानीह8ले कjजा गरेका अ�य जा$तह8 ज�गा कjजा गन� पणू� 

8पमा अस7म %थए। र, न1बस�नहुोस,् अXाम आbनी बाझँी प;नीलाई �लएर आए। य�य�प 

परमेYवरले उनलाई भ� नभुयो, “तरेा स� तानलाई म यो देश =दनेछु।” (उ;पि;त 12:7) अXामले 

परमेYवरलाई �वYवास गरेको हुनपुछ� Gकनभने उह4 पदमा यो प$न भ$नएको छ, “उसले ;यहाँ 

परम#भलुाई एउटा वेद4 बनाए।” उनले �वीकार गरे एक #$त\ा गनK /यिNत एक %थयो जो #$त\ा 

पालन %थयो। कसले वचन =दए र के भने भ�ने कुरामा अXामले अ�भनय गरे, उनी 75 वष� पगेुका, 

साराई बाँझी %थए र कनानको भ�ूम कनानी, =हतोपदेश, यबसूी, एमोर4 र अ8को हो भनेर उसलाई 

थाहा %थएन। । 
 

असाइनमे+ट:   

उ;पि;त 12-14 मा हामी अXामको जीवनमा परमेYवर काममा देeछI.   

नोट: य=द समय अनमु$त छ भने, यी तीन अWयायह8 पlनहुोस।् परमेYवर अXामलाई भ�ूममा 
�था�पत गन� श8ु गनु�हँुदा हेनु�होस।् य=द तपाg यस समयमा यो सामyी पlन स7म हुनहुु�न, एक 
हाइलाइटर �लनहुोस ्र असाइनमे�ट हाइलाइट गनु�होस ्तपाgलाई अकp समयमा यी अWयायह8 
Gफता� र पlन सUझाउन। तल झनK छैन। #ेस गनु�होस ्र अकp /यायाम (*). 
 

• उ;पि;त 12:10-20 पlनहुोस।् अXाम र साराई �म�देशको या�ाको कारण $तनीह8को 

भ�ूममा अ$नकाल परेका %थए। हामी अXामलाई डरला�दो र भय कर देeछI। एकै साथ 

हामी यो अनIठो भ�ूममा उनीह8को र7ाको ला%ग परमेYवरको हात देeछI। 
 

• उ;पि;त 13 पlनहुोस।् यस अWयायमा हामी अXामको उदारता देeछI र उसको भ$तजा 

लतूको चOर�को बारेमा �सNछI। लतूले चढाएको भ�दा उ;तम #ा}त गन� देखा परे, #भ ु

फेOर अXाम देखा पयp। एक पटक फेOर उसले अXामसँग आbनो वाचालाई नवीकरण गछ�। 

पद 14-17 को �वशषे नो=टस �लनहुोस।्   
 

• उ;पि;त 14: 8-17. पlनहुोस।् फेOर हामी लोटको सामना गछ�। चार राजा सेनामा सामेल 

भए र यvुमा लागे र अ8 पाँच जना राजालाई परािजत गरे। #GHयामा, लतू बा=हर 
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गOरएको %थयो। जब अXामलाई थाहा भयो उनी लतूलाई बचाउन बा=हर $न�के। लतूलाई 

लगेको राजा केदोरलामेरलाई हराउन परमेYवरले अXामलाई स7म बनाउनभुयो। फल�व8प, 

परािजत राजाह8ले अXामसँग गठब�धन गरे। अXामको #$त�ठा भ�ूममा �था�पत भयो। 
 

(*) अVयास गनु�होस:्  
  

फेOर, अXामको �वजय प$छ, परमेYवर उनीसँग दश�नमा देखा पनु�भयो। उ;पि;त  15:1 पlनहुोस।् 

अXामले उनलाई के आYवासन =दएका %थए? भगवानको वचन लेeनहुोस ्

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

अXामले #$त\ाको बारेमा पया�}त कुरा गOरसकेका छन र अब के=ह ठोस कारवाह4 चा=ह�छ भ�ने 

कुरालाई एउटाले महससु गछ�। Wयान =दनहुोस ्पद २। ऊ #भलुाई पकुाछ� र सोWयो: 

“_____________म रहु�जले तपाईले मलाई =दन सNनहुु�छ _____________________________?   

 

• उसको सUप;तीको अ%धकार �लन को लागी %थयो? (पद 2)  

__________________________________________________________________ 

• एल4एजर को %थए? (पद 3)____________________________________________ 

 

तब पद 4 मा #भुले भ�नुभयो:  

“____________________________________________________________________,तर  

____________________________________________________________.”  #भु उनलाई 
आYवासन मा गए। उनले अXामलाई बा=हर लगे र भनेः “________________________________  

______________________________________________________________________________

_____________________________________.” तब उहाँले ;यसलाई भ�नभुयो, “$त9ो स�तान 

प$न य�तो हुनेछ।” 

Dमारक: 

उ;पि;त 15:6 एक प�य हो जुन तपाईले सUझन चाहानहुु�छ। यो धेरै सरल छ। अXाम जब 

परम#भकुहाँ आए र उनलाई #Yनह8 गरे, #भलेु फेOर उनलाई भ�नभुएको %थयो Gक उनले जे 

भनेका %थए, उनले अझै प$न आफूले गनK कुराको #$त\ा गछ�न।् ;यसप$छ हामी यी शjदह8 

पlछI: “अXामले #भमुा �वYवास गरे र परमेYवरले उनलाई धम�को 8पमा �ेय =दनभुयो।” उनले 

#भलुाई �वYवास गरे र �वYवास गरे Gक उनले जे भनेका %थए। यस पदलाई एउटा अनHुम{णका 

काड�मा लेeनहुोस ्र यसलाई मेमोर4मा राeनहुोस,् यसलाई सँधै तपाgको nदयमा समा;नहुोस।् 
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पाठ एक - भाग 4 

 

Zड\गगं डपेर:   

नोट: तपाgह8 जो यस अWययनमा सलं�न हुनहुु�छ, साईड =�प �लन र अ�य सUबि�धत बाइबल 
अशंह8 हेन� सNनहुु�छ। यो सेNसन डी�पगं डीपर तपाgको ला%ग Dडजाइन गOरएको हो। य=द तपाg 
उ;सकु बेभरह8 मWये एक हुनहुु�छ जसले उ;पि;तमा केि��त रहन छनौट गनु�हु�छ, %थ`नहुोस।् 
अकp /यायाम (*).     

 

बाइबलका अ�य ठाउँह8ले यस पदलाई उ;पि;त 15:6 मा सकेंत गद�छ। पद in मा Hस-स�दभ� 

हेनु�होस ्जुन "धा�म�कता" भ�ने शjद अनसुरण गद�छ र ;यसप$छ Hस-स�दभ� �तUभमा सकेंत 

गOरएका पदह8 Wयान =दनहुोस।् Hस स�दभ�ह8को एउटा नयाँ $नयमको रोमीको प�ुतकमा छ। 

रोमी4:3 पlनहुोस ्र तल छोqनहुोस ्र पद 18:25 पlनहुोस।् यी पदह8मा हामीलाई भ$नएको छ 

Gक अXाम #$त\ा परूा गन� अस7म %थए। उसको आशा परमेYवरमा %थयो। उसले �वYवास गरे 

पद 20 र 21 हामीलाई भ�नहुोस,्  

"तर उसले परमेYवरको ____________ को सUब�धमा _________________________ माफ� त 

____________ गरेनन,् तर उनको �वYवासमा ____________________________ %थयो र पणू� 

8पमा ____________________ भएको हँुदा ____________ सँग ____________ %थयो जुन उसले 

_______ गरेको %थयो।" 
 

पद 23 मा भ$नएको छ Gक अXामलाई लाग ूहुने कुराले हामीलाई येशमूा%थ प$न �वYवास गद�छ 

जसले येशलूाई म;ृयबुाट 1बउँताउनभुयो। अकp शjदमा भ�नपुदा�, परमेYवरले हा9ो $निUत प$न 

धा�म�कताको �ेय =दनहुुनेछ जसले येश ू�वYवास गनु�हु�छ Gक येश ूमनु�हुनेछ र हा9ा पापह8को 

सजायको 8पमा Hूसमा टा%ँगनभुयो र उहाँ यो प$न �वYवास गनु�हु�छ Gक उहाँ पनुa;थान हुनभुयो 

र अब हामी धम� ठहOरएका छI। हामी धम� घो�षत छI। हामी फेOर परमेYवर �पता, हा9ा 

सिृ�टकता�सँगको सUब�धमा बनेका छI। से�ट पलमाफ� त परमेYवर जसले रोमीको प�ुतक 

लेeनभुयो, हामीलाई यो जा�न चा=हयो Gक जसर4 अXामले परमेYवरमा%थको उनको �वYवासको 

कारण धम� ठा$नएका %थए, ;यसर4 न,ै हामीलाई प$न माफ गन� मरेका येशमूा%थको �वYवासको 

कारण हामी धम� ठहOर�छI। हा9ो सब ैपापहa। उनको पनुa;थान म;ृयबुाटको हा9ो धा�म�कताको 

घोषणाको परमेYवर ब�नभुयो। हामीले हा9ा पापह8का ला%ग परमेYवर Theण $तरेको छन, "पणू� 

$तरेको!" 

(*) अVयास:   

उ;पि;त 15:18 मा फक� नहुोस।् यस प�ृठमा औलंा राeनहुोस ्र तपाgको बाइबलको पछाDडको 

नNशा सेNसनमा मोqनहुोस।् तपाgले दो�ो वा त�ेो नNसा हेनु� आवYयक पद�छ �म�को वाडी दबु ै

प;ता लगाउन जुन परमेYवरले अXाम र य�ेू=टस नद4लाई =दने #$त\ा गरेको देशको द67णी 
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सीमा हो जुन उ;तर4 सीमा हो। सUझना य�ेू=टस नद4 ;यो हो जुन हारानमा बसोबास गनु� भ�दा 

प=हले तरेहले ऊरदे{ख हारानसUम या�ा गयp। 
 

;श>ण:    
उ;पि;त 16 पlनहुोस।् दईु नयाँ पा�ह8 #�ततु भएका छन।् अXाम र साराईले आbनो हातमा 

�लन लागेका छन।्   

• पद 1: साराई ____________________________ हो। उनले अXामको नानीह8 ज�माइन। 

• तर उनीसँग ___________________ %थयो। उनको नाम %थयो _____________________ 

• पद 2: साराईको योजना के हो जुन उनले अXामसँग साझेदार4 गरे: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

साराईले आशा छाq$छन ्र सो%चन ्Gक य=द उनीक	 दासीले ब`चा ज�माउँ$छन ्भने उनी 

पOरवार पाउन सिNछन।् 

पद 2-4 अXामलाई आफूले गरेको #$त\ालाई परमेYवरले अXामको प;नीसँग सहमत 

भएको 10 बष� भ�दा बढ4 भएको छ। साराईले आbनी दासी अXामलाई उसको ________ 

बनाउन =दि�छन। अXाम ______________ का साथ ________________________ र उनी 
_____________________. 



भगवानको वचन, हा�ो आशीवा�द 

WWW.FULLVALUE.ORG  ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 
18

पाठ एक - भाग 5 

;श>ण:  

साराईले आbनो कमार4 हागारलाई अXामलाई =दइन।् ब`चा गभ�धारण हु�छ।   

• यस अवधारणाको न$तजा के हु�छ? पद 4-6 हेनु�होस।् 

o हागारले सारालाई कसर4 जवाफ =द�छ? 

____________________________________________________________ 

o साराले हागारको उपचारलाई कसर4 जवाफ =द�छ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o अXामले साराईको गनुासोलाई कसर4 जवाफ =द�छन?् 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o साराईले हागारलाई कसर4 /यवहार गद�छ? 

____________________________________________________________ 

o हागारले के गछ�? 

____________________________________________________________ 

• #भकुा दतूले हागारलाई कहाँ भे�ाउँछन?्  ____________________________________ 

फेर4 तपाईलाई नNशा हेन�का ला%ग #ो;सा=हत गOरयो। हागार शरूको बाटोमा मaभ�ूममा 

वस�तको निजक फेला पद�छ। तपाgको नNशामा याद गनु�होस ्शरूको म8भ�ूम इिज}ट र 

कनान (वत�मान इजरायल) बीच �सन ै#ाय�वीपमा अवि�थत छ. 

• पद 8: कुराकानी #भु र �वग�दतूको बीचमा सुa हु�छ:   

• �वग�दतूले हागारलाई के सोWछ?  

_________________________________________________________________ 

• हागारको #$तGHया के हो? 

_________________________________________________________________ 

• पद 9: ती �वग�दतूले के भने?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 10: �वग�दतूले हागारलाई के भने? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• पद 11 र 12: #भकुो दतूले उनलाई के �वशषे बतायो? ती �वग�दतूले उनलाई उनको 

छोराको बारेमा के भने? 
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o तपाg एक हुनेछ _______________________________________________ 

o $तमीले उसको नाम �लन ुपछ�  ______________________________________ 

o इYमाएल भनेको भगवान हो __________________________.  #भलेु तपाgको 

द:ु खको बारेमा स�ुनभुयो। 

o इYमाएल एक हुनेछ 

_________________________________________________________ 

� उसको _____________________ सबैलाई ____________________ हुनेछ। 

. _________________________ हात उसको _____________________ हुनेछ। 

� ऊ ____________ मा बाँ`नेछ - आbनो सबै$तर ____________________. 

• पद 15  र 16 हागारले अXामको छोरो इYमाएल राखी। अXाम क$त वष�को 

उमेरमा ज�मेका %थए? _______________________________________________ 

 

परावत�न:  
यस कथा पlदै जानहँुुदा तपाgको =दमागमा के सो`दै छ?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यो तपाgको छोराले आbना सब ैभाइह8 #$त वमैन�यतामा बाँ`नेछ भनेर के भ�न सGक�छ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

हागारले आbनो �वा�नी र उनलाई घणृा गनK तर4का देखाईकन प$न परमेYवरले हागार#$त दया र 

अनकुUपा देखाउनभुयो। तपाgको #$तGHया तपाईलाई वा साथीलाई द/ुय�वहार गनKलाई के हुन 

सNछ?   

_______________________________________________________________________ 

/ाथ�ना:   
हे #भ,ु म �वीकार गद�छु Gक म #ायः अधीर हु�छु र आफैले चीजह8 आbन ैहातमा �ल�छु र 

यसलाई मेरो तर4काले �या�डल गद�छु। न$तजा �व8प, धेरै चो=ट पOरणामह8 भो�न ुपनK हु�छ। 

मेरो जaर4लाई माफ गनु�होस ्र मलाई शा�त सामyी =दनहुोस ्जुन तपाgमा छ। मलाई #$तGHया 

गन� स7म गनु�होस ्ज�तो तपाgले मलाई मन पराउने मा$नसह8लाई अपमान गनु�भयो। तपाgको 

#ेम र अनकुUपा मबाट ब�न सNछ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



भगवानको वचन, हा�ो आशीवा�द 

WWW.FULLVALUE.ORG  ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 
20

पाठ दईु - भाग 1 

 

;श>ण:    

अXाम 99  बष�को भयो। #भ ुपरमेYवर फेOर उहाँ कहाँ आउन ुहु�छ र फेOर उहाँ आफु�सत गनु� 

भएको करारको पिु�ट गनु�हु�छ कर4व 25 वष� अगाDड। उ;पि;त 17:1-8  पlनहुोस।् अXामसँग 

गरेको करारको पिु�ट गन� परमेYवरले भ�नभुएको सब ैकुरा Wयान =दनहुोस।्  

� पद 2: परमेYवर भ�नहुु�छ Gक उहाँ ;यो गनु�हु�छ 

“__________________________________मेरो __________________________ म र 

तपाg बीच र हुनेछ _________________________ तपाgको बढाउनहुोस ्___________.” 

� पद 3: अXाम अनहुारमा झछ�न र परमेYवर आbनो करार घोषणा गनु�हु�छ, “$तमी 

_______________________   ____   _____________   ___________________. (पद 4) 

� पद 5: भगवानले अXामको नाम अXाहममा पOरवत�न गरे। (तपाgको बाइबल प�ृठको तल 

एक सकेंतन हुन सNछ जसले तपाgलाई अबरामको अथ� उ`च बबुा हुनहुु�छ भ�दछ। 

अXाहमको अथ� धेरैका �पता हुन।्   

"अब तपाईलाई ______________________________________ भ�ने छैन; $त9ो 

____________________ ____________________________ हुनेछ, GकनGक मैले 

$तमीलाई धेरै ___________________________________________ बनाएको छु." 

� Wयान =दनुहोस ्I अकp तीन पदहaमा। $तनीह8लाई माक�  गन� तपाgको हाइलाइटर 

#योग गनु�होस।् (पद 6--8) 

o “म गनKछु 

___________________________________________________________ 

o “म गनKछु 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o “म गनKछु 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o र, कनानको सUपूण� भू�म जहाँ अब उसलाई एक मा$न�छ 

_____________________ भगवान ् भ�नुहु�छ, “म गनKछु _____________ 

o र पद 8 मा परमेYवरले अXाहमलाई उसको स�तानको बारेमा #$त\ा 

=दनुहु�छ? उहाँ भ�नुहु�छ, “म गनKछु  

_______________________________________________________________ 
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परावत�न:   
आफैलाई अXाहमको ठाउँमा राeनहुोस।् प`चीस वष� अ$घ परमेYवरले #$त\ा गनु�भयो Gक उहाँ 

उहाँसँग हुनहुुनेछ र उहाँलाई एउटा महान ्रा�� बनाउनहुुनेछ (उ;पि;त 12: 2)। दस बष� प$छ 

साराले आफू एक आमा ब�ने आशा रा{खन ्र आफुलाई राजीनामा गOर=दए Gक परमेYवरले आbनो 

प$तलाई =दमागमा राeनभुयो होला जब उहाँ आbनो वचन =दनहुु�छ तर वचनले उनलाई पNकै 

प$न समावेश गरेको %थएन। ;यसो भए, उनले अXाहमलाई आbनी दासी हागार =दइन।् हागारको 

एउटा ब`चा जि�मएको छ। सराइ र हागारको 1बच पOरवारमा झगडा हु�छ। अXाहमलाई आफ[ ले 

बनाएको योजना बनाएकोमा पYचाताप गरेको हुनपुछ� र अब �वYवासमा �वYवास गन� सNछ Gक 

परमेYवरले उसलाई आफूले गरेको #$त\ा जुनसकैु होस ्र जुनसकैु प$न रो�नभुयो तर ;यो परूा 

गनु�हुनेछ, तर उसले फेOर परमेYवरको योजनालाई चलाउन केह4 गनु�हुने छैन। अXाम 99  वष�को 

भइसके। परमेYवर फेOर देखा पनु�हु�छ र उह4 #$त\ा दोहोया�उनहुु�छ। उसले अXामसँग सUझौता 

गद�छ, अXाहमको नाम पOरवत�न गद�छ र म #$त\ाको सब ैघोषणा गद�छु। 
 

य=द तपाg अXाहमको सब भ�दा �मuने साथी हुनहुु�mयो र हारान छोqनभु�दा अ$घ उसले जे 

भएको %थयो ;यसमा उसले सब ैकुरा बताएको %थयो (उ;पि;त 12:1) हालसUम जब परमेYवरले 

उसको नाम पOरवत�न गनु�भयो (उ;पि;त 17), तपाg उसलाई के भ�नहुु�छ? यस पटक जब अXाहम 

तपाgसँग तपाgको डरेामा खाना बाँqन आउँछन ्र परमेYवरसँग उसको भख�रको �मणको Oरपोट� 

गछ�न?्  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

]यि4तगत आवेदन: 
• एक समय सUझनहुोस ्जब तपाईले पख�न ुपनK %थयो, सायद अXाहम भ�दा लामो %थएन, 

तर ;यसो भए प$न पOरि�थ$तले 1बरामी पखा�इको माग गi यो।  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• #ती7ाको समयमा तपाgको के=ह �वचारह8 के %थए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• कथा कसर4 अ�;य भयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



भगवानको वचन, हा�ो आशीवा�द 

WWW.FULLVALUE.ORG  ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 
22

हामीमWये धेरैलाई य�तो #$त\ा =दइयो जुन क=हuय ैपरूा गOरएको %थएन। #$त\ाह8 जुन 

रा{खएको छैन यसले चोट पiु याउँछ र सUब�धह8 प$न न�ट गद�छ। हुनसNछ तपाg एक हुनहुु�छ 

जो एक #$त\ा गरेको छ तर यो पालन गरेको छैन। हामीले कसलैाई चोट पगेुको छ भनेर 

�वीकानु�पदा� वा कसलैाई चोट प ुयाएको कुरा �वीकार गदा� भगवान ्लाई $नको पानK र पणू�ता पनुः 

सUब�धमा uयाउने मौका =द�छ। तपाgको =दमागमा आएको /यिNत को हुन सNछ? यो 

/यिNतबाट टुटेपन र 1ब`छेदन $नको पानK #यास स8ु गन� यो समय हुन सNछ र भगवानलाई 

सUब�ध पनु मेल�मलाप गनK अवसर #दान गद�छ।  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

/ाथ�ना:   

हे भगवान, अXाहम#$त तपाgको �वYवासयो�यताको ला%ग ध�यवाद। तपाgले �वYवास गनु�भएकोले 

तपाgले गनु�भएको #$त\ाह8 परूा गनु�हुनेछ भनेर �वYवास गन� उहाँलाई �वYवास =दन ध�यबाद। 

तपाgले आbना #$त\ाह8लाई क=हuय ैभगं गनु�हु�न। क=हलेका=हँ मलेै अaलाई वचन =द�छु र 

मलेै भनेको छैन। मेरो शjद य�तो चीज भयो जुन �वYवास गन� सGकदैन। कृपया मलाई माफ 

गनु�होस ्र तपाgको शिNतले मलाई आफैलाई �वीकार गन� अyसर हुन र मलेै अपमान गरेको छु 

भनेर �वीकार गन� स7म गनु�होस।् उपचार र सUपणू�ता एकपटक फेOर बहाल गरI।  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु - भाग 2 

 

;श>ण:   
अXामले आbनी प;नी साराईको सUब�धमा गरेको वाचालाई प$न परमेYवरले नवीकरण गनु�भयो। 

उ;पि;त 17-15-17 र पद  पlनहुोस।् साराईको सUब�धमा परमेYवर के भ�नहुु�छ? 

• पद 15 मा उनको नामको सUब�धमा:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 16 मा #$त\ाको सUब�धमा:  
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

अXाहमले यो कुरा �वYवास गन� सघंष� गOररहेकै छ Gक परमेYवरले भ�नभुएको कुरा साँि`चकै परूा 

हुनेछ। पद  17 फेOर पlनहुोस।् उसले अव�थाको पणू� $नराशता देeयो। वष� प�ुन अXामले अझै 

गभ�धारण गन� सके र 100 वष�को उमेरमा अXाहामले अब उनी र सारा दबु ैगभ�धारण गन� स7म 

छैनन ्भ�ने देखे। यस पदले हामीलाई के बताउँछ Gक उनको पणू� $नराशा देखाउँछ? 

• मा उनको आसन र भावना;मक #$तGHया Wयान =दनुहोस ्पद 17:  
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

• उनको #Yनहa Wयान =दनुहोस:् 
o ___________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________ 

 

परमेYवरले उसको महुार सनेुर उनलाई आYवासन =दनभुयो Gक आफूले #$त\ा गरेको कुरा उसले 

परूा गनKछ। भगवानलाई थाहा %थयो अXाहमले बझुेका %थए Gक अब यो #$त\ाको प$ूत � मा$नसको 

पहल वा 7मताको कारण सUभव छैन तर ;यो पणू�तया परमेYवरमा $नभ�र %थयो। 

पद 19: तब भगवान ्ले भ�नुभयो, “$त9ी प;नी साराले _____________ गनKछन”्  

उसको नाम _______________________ हुनेछ। “म गनKछु __________________” 

___________________________________________________________________ 

 

]यि4तगत आवेदन:   

के तपाgले क=हuय ैआफ[ लाई य�तो भनेको पाउनभुएको छ, "यो मेरो हातबाट बा=हर छ। मलेै गन� 

सNने के=ह छैन? ” वा, "यो असUभव छ। यो हुन सNने कुन ैतOरका छैन "? वा, "मानवीय 8पमा 

सUभव के=ह प$न छैन"? य�तो समयमा, हामी प$न, न$तजा के हुनेछ भनेर सो`दा आफूलाई $नराश 

महससु गछ� र अNसर डरला�दो हु�छ Gक खराब घटना हुनेछ। जब अXाहम र सारा उहाँ#$त 
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वफादार %थए परमेYवरले उनीह8लाई आbनो करारको वाचा परूा गनु�भयो $तनीह8को आशाको 

भावनालाई वेवा�ता गनु�भए प$न उहाँमा �वYवासयो�य हा9ा #$त\ाह8 छन।् /यव�था 31:8 मा 

भगवानको #ेमको आYवासन पाउनको ला%ग एक 7ण �लनहुोस ्र उहाँको वचनको सा�;वनाको 

ला%ग उहाँलाई ध�यवाद =दन: #भ ुपया�}त छ।   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Dमारक:   
धेरै अ$घ /यव�था 31: 8 को यो अशं यहोशलूाई महान ्नेता मोशाले बोलेका %थए। मोशा मनw 

लागेका %थए। यहोश ूउसको उ;तरा%धकार4 हुने %थए। उनले यहोशलूाई यी शjदह8 =दए जुन मोशा 

आफैले थाहा पाए। उनको जीवनको #माण यो %थयो Gक परम#भलेु उसलाई बाटो तयार पान� अ$घ 

=हqंनहुुनेछ, उहाँसँग माग�$नदKशन र $नदKशन =दन जानहुु�mयो, र उनको छेउमा उ�भनहुुनेछ र 

उसलाई क=हuय ैन;या�ने वा ;या�ने %थएन GकनGक उनले डरलाई न�ट गरे र यहोशलूाई नेत;ृव 

गन� साहस र साहस =दए। तपाईको मेमोर4 कामका ला%ग, इ�डNेस काड�मा /यव�था 31:8 लेeनहुोस ्

र मोशाले यहोशलूाई भनेका यी शjदह8 सUझन रमाईलो गनु�होस ्जुन यो 21 औ ंशताjद4मा 

हामी #;येकसँग सा�द�भ�क छ।   
 

]यि4तगत आवेदन:   
हामी अ�यलाई मौ{खक बनायI भने स�ंकरणह8 जुन हामी याद गछ� नयाँ र सा�द�भ�क अथ� 

�ल�छI। के तपाइँ एक नेता वा कसलैाई %च�नहुु�छ जससँग तपाइँ यी शjदह8 साझा गन� 

चाहानहुु�छ जसले $तनीह8लाई उनीह8को जीवनमा भगवानको ि�थर उपि�थ$तको आYवासन 

#दान गद�छ? हुनसNछ यो एक अ�भभावक, �श7क, मा�लक, वा सहयोगी हो। वा, हुनसNछ सघंष� 

गर4रहेको साथी, शuयGHया, वा गUभीर एकाक	पन। उनीह8को साथ ईYवर4य वफादार4 र दयाल ुभई 

आbनो सा7ी साझा मा साहसी हुनहुोस।् तपाg के भ�न सNनहुु�छ �वचार गनु�होस ्... 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

/ाथ�ना:   
ध�यबाद, #भ,ु तपाgको महान #ेमको ला%ग अXाहम र सारा र मलाई प$न तपाgको 

�वYवासयो�यतामा /यNत गनु�भयो। मलाई ब�ुनको ला%ग म�त गनु�होस ्यसको मतलब यो होइन 

Gक म सध[ जे चाह�छु सँध ै#ा}त गद�छु तर यसको मतलब यो हो Gक तपाgको #ेम र �वYवास 

मसँग क=हuय ैडगमगाउँदैन। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु – भाग 3 

 

;श>ण:     
परमेYवरले अXाहमसँग �था�पत गनु�भएको करार अन�त करार हुनपुनK %थयो। यो करार अXाहम र 

साराको ला%ग मा� %थएन तर आउँदो प�ुतासUमका स�तानह8को ला%ग प$न %थयो। यसका 

अन�त करारलाई रा9ोसँग ब{ुझ�छ GकनGक हामी यसको भागह8 जाचँ गछ�। 

� पOरभाषा: एउटा करार भनेको दईु प7ह8 बीच गOरएको वाचा वा सUझौता हो। 
उ;पि;त 17:4 मा यो करार दईु प7ह8को ठूलो परमेYवरबाट सaु भयो, जसको नाम 

परमेYवर हो र ती दईु पाट�ह8मWये थोरैले अXाहमले सहम$त गरेका %थए। दईु पाट�ह8ले 

एक अका�सँग ठूलाले तोGकएका शत�ह8सँग सहम$त जनाए।   
 

परमेYवरले अXाहमलाई आफूले के गनK #$त\ा गनु�भयो। यी ती हुन ्"म चाह�छु" जुन हामीले 

अ$घuलो पाठ 2 - भाग 1 मा हेरेका %थयI। ;यसप$छ परमेYवरले अXाहमलाई उसले के गन� 

अपे7ा गनु�भयो भनेर बताउँछ। तmय यो हो Gक यो अन�त करार हो GकनGक यो परमेYवर�वारा 

स8ु गOरएको %थयो जसले भनेका %थए Gक करार प$न अXाहमका स�तानह8 र आउँदो 

प�ुताह8सँग गOरएको %थयो।   
 

उ;पि;त 9:16 मा हामी सUझ�छI Gक परमेYवरले उहाँ र "पmृवीमा भएका सब ैजी�वत #ाणीह8" 

बीच अन�त करार गनु�भयो। यो नहूलाई =दइएको करार हो। यो करार फरक छ। यो परमेYवर 

आफैले शaु गनु�भएको हो, करारका सब ैशत�ह8 उहाँ आफ[ ले बनाउनभुएको %थयो, र उहाँ मा� करार 

बाँ`न ु%थयो। इ��ेणी ;यो सUझौताको Oरमाइ�डर हो र आज सUम बाँक	 छ।  
 

अVयास गनु�होस:्   
• उ;पि;त 17  मा अXाहमसँग परमेYवरले बनाउनुभएको अन�त करारलाई 

निजकबाट हेरI: 
• पद 7 को अ�तमा हेनु�होस:् प=हलो पटक कुनचा=हँ #$त\ालाई परमेYवरले आbनो 

#$त\ाको करारमा बाचा गनु�हु�छ?   

“म $त9ो हुनेछु _________________________________________________________” 

• उहाँ उनीह8को परमेYवर ब�ने र उनीह8लाई आbना जनको 8पमा �लने #$त\ा 

गनु�भएप$छ उहाँ पद in मा यसो भ�नुहु�छ: “… सUपूण� ____________ 

________________________ जहाँ तपाg अब एक हुनहुु�छ ________________, म एक 

8पमा =दनेछु ______________________ _________________________ ____________ 

अ$न तपाइको ________________________ तपाg पछाDड ... "भ�ूम प$न सदाको ला%ग 

$तनीह8को हुनेछ। 
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• फेOर, उहाँ पद 8 मा आYवासन =दनहुु�छ: “… र म $तनीह8का हुनेछु __________” 

 

अब अXाहमसँग सUझौता गनु�भए प$छ परमेYवरले के गनु�हु�छ भ�ने कुरा उनले अXाहम, उनका 

स�तान र आउने प�ुताबाट के आशा राखकेा %थए भनेर �प�ट पानु� हो। पद 9-14 मा परमेYवर 

$तनीह8को भाग के हुनेछ भनेर तोNनहुु�छ। यी पदह8 पlनहुोस ्र पद 10 र 11 लेeनहुोस:्   

“हरेक पुaष _____________________________________________________________ 

म र $तमी माझ। ” 

 

12 र 13 पदह8ले अXाहमको घराना र उसको स�तानको खतनाको सUब�धमा भगवा�का 

$नदKशनह8 के %थए भनेर अ%धक जानकार4 =द�छ: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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पाठ दईु – भाग 4 

;श>ण:   
परमेYवर आ\ापालनको आशा गनु�हु�छ र तब करार बाँqनेह8लाई खतना गनKलाई आ�शष ्=दने 

#$त\ा गनु�हु�छ। एकै साथ खतना नगनKह8का ला%ग पOरणामह8 प$न छन।् पद मा परमेYवरले 

भ�नभुएको छ Gक अना\ाकार4ह8लाई के हु�छ? ______________________________________ 

परमेYवरले यो करार हuका �लनहुु�न। उसले आbनो वचन, करारको आbनो भागलाई पालन गनKछ, 

र अXाहम र उसको स�तानको खतना भएको आशा गद�छ, उनीह8ले करारको अशं बनाए। 
 

य�य�प यो करार अXाहमलाई उसको कुल र पOरवारको �शरको 8पमा #दान गOरएको %थयो र 

केवल ती पaुषह8 मा� उनीहa यो करारको एक भाग हो भनेर सकेंत गर4 खतना गOरएको %थयो, 

तर उNत करारले म=हलाहaलाई समावेश गOरन। म=हलाह8 आbना बबुाह8 माफ� त करारको 

सUब�धमा uयाइए र उनीह8 आbना प$तह8माफ� त करारको आशीवा�दमा रा{खए। पद 15-16 मा 

साराका सUब�धमा भगवानका शjदह8 सUझनहुोस।् $तनीह8 पद 5 र 6 मा अXाहमलाई उनका 

शjदह8 ज�त ै%थए। 
 

 औ ं21 शताjद4मा अ%धकाशं पaुषह8 अ�पताल छोqन अ$घ न ैखतना गराई�छन।् य�य�प यहूद4 

पOरवारह8मा रjबीले #ायजसो यस घरको र सभाघरको �थापना गद�छन।् अXाहम र उसको 

पOरवारलाई आठI =दनमा पालमा राखेर खतना गOरएको %थयो Gक %थएन वा यहूद4ह8को घर वा 

यहूद4 सभाघरमा वा आजका अ�पतालह8मा जान ुभ�दा प=हले खतना गOरएको कुरा हामीलाई 

थाहा छ Gक खतना रगत बगाउने कुराको माग गद�छ। फेOर हामी प$छuला पाठबाट सUझ�छI Gक 

इ$तहासभOर रगत बहाउन ुआवYयक %थयो। बगाएको रगतले पाप ढाNन आवYयक %थयो। अब 

परमेYवर आbना जनह8 आbना मा$नसह8 भनेर %च$नन चाहानहुु�छ Gक $तनीह8 सब ैबगाएको 

रगतले छो�पएका %थए, Gक उनीह8सँगको करारको कारण उनीह8सँग उनीह8को करारको सUब�ध 

सरु67त %थयो। उहाँले आफूलाई $तनीह8का परमेYवर हुन बनाउनभुयो (पद 7) र उहाँले उनीह8लाई 

उहाँकै जन हुन घोषणा गनु�भयो (पद 14). 
 

परावत�न:   
प=हलो नजरमा यो एकदम ठूलो कुरा नला�न सNछ जनु परमेYवरले अXाहाम, सारा र उनीह8का 

स�तानह8�सत करार बाँWनभुयो। तर य=द हामीले निजकबाट हेi यI भने हामी नया ँईYवरको 

चाहनाको कदर गन�का ला%ग नयाँ �तरमा आउन सNदछI र उनीह8को ईYवर हँु भनेर दावी गद�छI 

र उनीह8को ला%ग उहाँको जन हुनको ला%ग। $नUन पदह8 हेनु�होस ्र यी परमेYवर को हुनहुु�छ 

भनेर #$त1बिUबत गनु�होस ्र यी /यिNतह8 को हुन ्भनेर थप जा�नहुोस:् 

• उ;पि;त 1: 1 र उ;पि;त 1: 27  
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o भगवान को हुनुहु�छ: __________________________________________ 

o मा�छे को हो: ___________________________________________________ 

• उ;पि;त 17:1 

o भगवान को हुनुहु�छ:: _____________________________________________ 

o भगवानले मा$नसबाट के आशा गनु�हु�छ: ___________________________ 

• भजन 8:1-2 र भजन 139:14-16. 

o भगवान को हुनुहु�छ:: ____________________________________________ 

o मा�छे को हो: ___________________________________________________ 

• य�म�या 1:11, 13,19; य�म�या: 33:8 

o मा�छे को हो: ___________________________________________________ 

o भगवान को हुनुहु�छ:: ____________________________________________ 

 

यी खBडह8को साराशं लेeनहुोस ्परमेYवर को हुनहुु�छ भनेर /यNत गदw: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

मा$नस को हो वण�न गदw यी अशंह8को एक सारांश लेeनहुोस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

/ाथ�ना:   
हे #भु, तपाgको #ेम मेरो जीवनमा #श�त छ। �वग� र पmृवी बनाउनहुुने तपाg मा� हुनहुु�छ। 

तपाg एक मा� परमेYवर हुनहुु�छ जो सव�शिNतमान परमेYवर हुनहुु�छ। तपाgको नाम सब ै

पmृवीमा राजसी छ। तपाg मेरो सिृ�टकता� हुनहुु�छ र पmृवीका सब ैमा$नसह8लाई सिृ�ट गनु�भयो। 

तपाg मेरो जीवनमा कुन ैगuती नभएको चाहानहुु�छ, तर तपाgको महानताको बावजुद, तपाg मेरो 

बारेमा सो`नहुु�छ र मलाई %च�ता गनK सब ैकुरा जा�नहुु�छ। तपाg मेरो सब ैपापी �वचारह8, 

शjदह8, र �व�ोह4 काय�ह8 प$न जा�नहुु�छ, तर यसको बाबजुद तपाgले मलाई 7मा गनु�भयो र 

मलाई मेरो मिुNतदाता येशकूो रगतमा सफा गनु�भयो। तपाgले मेरो जीवनमा मेरो परमेYवर 

हुनहुु�छ भनेर दावी गनु� भयो र मलाई तपाgकै च$ुनएको मा$नसह8 मWये एक हुन छा�न ुभयो। 

तपाg मा� म मेरो #शसंा #शसंा र ध�यवाद मा आbनो nदय उठाउँछु।   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु - भाग 5 

पLरचय:   

मा अXाहमको जीवन जार4 पाठ 2 राeन ुअ$घ हामीले इYमाएललाई के भयो भनेर हा9ो 

िज\ासालाई परूा गनु� पछ�। तपाईलाई याद छ, साराले उनको हागार हागार अXाहामलाई =दइन।् 

उनी ;यस केट4�सत स$ुतन ्अ$न उनी गभ�वती भइन।् जब उनीलाई थाहा छ Gक उनी गभ�वती 

$छन ्हागारले सारालाई घणृा गन� था�लन ्(उ;पि;त 16:4) र अ�तमा, साराईले हागारलाई यि;त 

द/ुय�वहार गरे Gक उनी भा%गन ्(उ;पि;त 16:6) र #भकुो दतूले उजाड�थानमा भे�ाए। उनलाई 

साराई, उसको �वा�नी, र उनलाई फक� न भ$नयो। तब ती �वग�दतूले उनलाई उनको स�तान 

बढाउने वचन =दए ताGक उनी गणना गन� सNने भ�दा अ%धक हुनेछन।्   
 

उ;पि;त 16 मा हागारलाई उनको छोराको बारेमा #भकुा दतूले भनेका शjदह8 अलमuलमा परेका 

छन।् प=हलो, उनको गभा�व�था पिु�ट भयो र उनलाई भ$न�छ Gक उनको एउटा छोरो हुनेछ। उनी 

भि�छन ्Gक उनले उनको नाम इYमाएल राeन ुपछ�। उसको नामको अथ� हो Gक परमेYवरले 

तपाgको क�ट स�ुन ुभएको छ। तब ती �वग�दतूले भने Gक उनी मा$नसको जंगल4 गधा हुनेछन,् ऊ 

सबकैो 1ब8vमा हुनेछ र सबजैना उसको �वरोधमा हुनेछन ्र $तनी आbना सब ैदा�यहूaका 

श�तुामा बाँ`नेछन।् उNत अWयायले हामीलाई भ�दछ Gक हागारले अXामको एक छोरो ज�माए, 

उनको नाम इYमाएल %थयो, र अXाम छयासी वष� पगेुका %थए। 
 

;श>ण:    
अकp पटक हामी इYमाएलको बारेमा स�ुछI अWयाय 17 मा। पद 18  मा अXाहमले परमेYवरसँग 

1ब�ती गरेको ज�तो दे{ख�छ जब उनले भने, "य=द इYमाएल मा� तपाgको 
_____________________________________________________________________________ 

अ�तग�त बाँ`न सNछ भने।" आ�शष,् तथा�प, उहाँ एक हुनहुु�न जससँग परमेYवरले आbनो अन�त 

करार �था�पत गन� ला�नभुएको %थयो। 

उ;पि;त 17:20 मा ईYमाएलको बारेमा परमेYवरले के भ�नहुु�छ? “र इYमाएलको बारेमा, मलेै 

तपाgलाई सुन�।   

• म गछु�  ____________________________________________________ उसलाई;  

• म गछु�  __________________________________________________________.  

उसले गनK छ ___________________________________________________, र 

• म गछु�  __________________________________________________________.” 

 

अन�त करार परमेYवरले =दनभुएकै =दनमा अXाहामले आ\ा पालन गरे। उ;पि;त 17:23-27 

पlनहुोस।् इYमाएलको बारेमा के भ$नएको छ Wयान =दनहुोस।्  
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• पद 23 अXाहामले के गरे? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________  

• पद २: "जब उनले खतना गरे उनी अXाहाम __________________ वष� %थए।"  

• पद 25 “… उनका छोरा इYमाएल %थए ______________________________” 

• पद 26 अXाहम र इYमाएल दबुै एकै ठाउँमा _______________ %थए ______. 

• पद 27 उनीह8सँग को खतना गOरयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

भगवानको अनyुह, उहाँको असीम #ेमको क�तो काय�! ;यो सो`नको ला%ग Gक उसको छोराले 

आशीवा�द पाएकोमा अXाहामको छोरा हुन ुआवYयक पदwन। #;येक पaुष जुनसकैु घरमा उसको 

ज�म भएको हो वा पOरवारमा uयाइएको हो GकनGक ऊ �वदेशीबाट Gकनेको हो भने उसको खतना 

गOरयो र यसर4 अन�त करारको आ�शष ्मा uयाइयो। 

;श>ण:    
येशकूो अगाDड हेदा� हामी यो जा�न सNछI Gक Hूसमा उहाँको बगाएको रगतले हा9ो पापमा%थ 

ढाGकने रगत न ैपरमेYवर �पतासँग एक करारको सUब�धमा uयाइएको %थयो भनेर �वYवास गनK 

सबलैाई थाहा छ। क�तो अ�तु सोच! अXाहम, इYमाएल र घरका अ�य सबलेै अन�त करारमा 

पहँुच गन� कुन ैकुरा गरेनन।् परमेYवर आbनो असीम #ेमको साथ अXाहामकहाँ आउनभुयो र 

$तनीह8 सबलैाई करारको #$त\ा uयाउनभुयो। उहाँ $तनीह8का परमेYवर हुनहुुनेछ र $तनीह8 

उहाँका मा$नसह8 हुनेछन।् ;यसकारण, हामी भ�व�यका अWययनह8मा �सNनेछI, परमेYवर 

बि}त�मामा आउनभुयो र हा9ो जीवनमा दावी गनु�भयो Gक उहाँ हा9ो परमेYवर हुनहुु�छ र पानी 

र श/दह8को आ�श��वारा उहाँ हामीलाई बनाउनभुएको छ, " �पता, प�ु र प�व� आ;माको नाम। ”  

 

/ाथ�ना:   
हे भगवान, तपाईले हामी�सत इYमाएलसँग सUझौता गनु�भयो। तपाgले मलाई आbनो पOरवारको 

सद�य बनाउन ुभयो। $तमीले मलाई आbनो छोरा भ�यौ। तपाg मेरो �वग�य �पता हुनहुु�छ। 

तपाg मेरो परमेYवर हुनहुु�छ, जसलाई म पजूा गछु� र उपासना गछु�। मेरो जीवनमा तपाईको 

अनyुहको कामका ला%ग ध�यबाद, तपाईले मेरो $निUत जे गनु�भयो ;यसमा%थ मेरो उvार पणू� 

8पमा �व�ाम =दनहुु�छ। मलाई तपाgको जीवनमा ख�याइएका आ�श�ह8बारे याद राeनहुोस,् 

�वशषे गर4 येश,ू मेरो मिुNतदाता माफ� त तपाgसँग पनु�था�पनाको सUब�धको आ�शष ्। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन - भाग 1 

असाइनमे+ट:   

इYमाएललाई हामीले अि�तम स�दभ� उ;पि;त 21: 8-21 मा पाउँछI। इसहाक अ�तमा अXाहाम र 

साराको ज�म भयो। यी पदह8 पlनहुोस।् 
 

अVयास गनु�होस:्   

सम�या अXाहमको पOरवार �भ� फेOर देखा पद�छ। यस पटक के सम�या छ? 

• पद 8: हामी के �सNछI? इसहाक बlदै गए र एक पटक उसको दधु छोडपे$छ अXाहामले 

ठूलो मा�छे राeयो 
_____________________________________________________________. 

• पद 9: तर साराले के देeयो?  

__________________________________________________________________ 

आमाको मनोभाव छोरालाई =दइयो। 

• पद 10: ;यसोभए, साराले अXाहामको ला%ग के मा%गन ्? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 11: अXाहाम एकदमै /याकुल भए। जे होस,् इYमाएल उसको छोरो %थए।   

• पद 12: परमेYवरले अXाहमलाई क�तो $नदKशन =दनुभयो?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

यो उनको छोरो इसहाक माफ� त =दएका %थए।   

• पद 13: इYमाएलको सUब�धमा अXाहमलाई क�तो #$त\ा छ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

;श>ण:   

भगवानले इYमाएल वा शरेको रोडमा मगरमा हागारलाई गरेको #$त\ालाई 1बस�नभुएको छैन धेरै 

वष� अ$घ उनी गभ�वती हँुदा। अब साराले अXाहामलाई �म�ी कमार4 दासी र उनको छोरोलाई मNुत 

गन� भनेक	 छ। साराले स�ुनहुोस ्भनेर परमेYवरले उसलाई $नदKशन =दनहुु�छ। यसकारण 

भो�लपuट 1बहान अXाहमले केह4 खानेकुरा र पानी �लएर हागारलाई =दि�छन ्र उनलाई 

इYमाएलसँग पठाउँछन।्   
 

पद 14 को अ�तमा, "उनी आbनो बाटो लागे र बेशKबाको म8भ�ूममा यताउता =हDंडरहे।" यो पlन 

सिजलो छ तर बबुा र छोरालाई छुzयाउन कि;त गा�ो भएको हुनपुछ� , �वशषे गर4 बबुाले आbनो 
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छोरालाई पठाउनको ला%ग। जसलाई उसले फेOर क=हuय ैदेeने छैन। ;यो क�तो भएको %थयो? त�े 

वष�सUम अXाहाम र इYमाएल एकसाथ बसे। $न�स�देह, इYमाएलले अXाहामको उमेरमा धेरै 

रमाइलो 7णह8 =दएका %थए आमा र छोरालाई बेशKबाको �वशाल मaभ�ूममा बा=हर पठाउँदै गदा� 

अब यो सUब�ध टु %गयो। अXाहमलाई थाहा %थयो Gक खाने र पानीले उनीह8लाई य$त टाढा 

सUम प�ुछ र आप$ूत � आप$ूत � हु�छ। 
 

अVयास गनु�होस:्   

अब कथा मaभ�ूममा आमा र छोराको साथ स8ु हु�छ। उ;पि;त 21:15 मा हामी �सNछI Gक पानी 

भख�रै सGकएको छ र हागारले आbनो जवान छोरालाई झाडीम$ुन रा{खन।्  
 

• पद 16: हागारले अब के गi यो? उनी के सो%चरहेक	 %थई?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

• पद 17: यी पदह8मा पाद=ट}पणी र भ�व�यका स�दभ�ह8 मा�दै Gक उनको छोरा aँदै 

गरेको सनेुको छ, "____________ को _______________ले �वग�बाट ____________ लाई 

बोलायो र उसलाई भ�यो," हागार के हो? नहोउ __________________________; परमेYवर 

____________ हुनहुु�छ केटो _______________________________ ऊ ;यहाँ रहेको छ। 

• पद 18: उनलाई के गन� $नदKशन =दइयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 19: जब उनले आँखा खोिuछन ्तब परमेYवरले उनलाई के #कट गनु�भयो?  

__________________________________________________________________ 

हागारले खाल4 बैगमा पानी भOर=दए र केटालाई पानी �पउन =दए!  
• पद 20: इYमाएललाई के भयो? परमेYवर =ठटोको साथमा हुक� नभुयो। 

o ऊ कहाँ ब�थे? ________________________________________________ 

o ऊ के भयो? __________________________________________________ 

o उनी ब�ने ठाउँमा मaभू�मको नाम के %थयो?  

____________________________________________________________ 

o उनको �म�ी आमाले उनको ला%ग कहाँ प;नी खोिजन?् 

____________________________________________________________ 
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पाठ तीन - भाग 2 

;श>ण:    
ईYमाएलको ला%ग ईYवरको #ेम र #ावधानह8 ि�थर %थए। र हामी सोWछI, ;यो Gकन %थयो? $तनी 

र $तनक	 आमाले सारा र अXाहामलाई तु̀ छ ठा�थे र %गuला गरे। Gकन इYमाएलले परमेYवरको 

#ेम र आbनो जीवनको ला%ग #ावधानह8 अनभुव गन� छोड?े उ;पि;त 21: 13 ले हामीलाई यो 

Gकन #ा}त भयो भनेर बताउँदछ: "... GकनGक उहाँ $त9ो स�तान हुनहुु�छ।" उहाँ अXाहामको 

छोरा, खतना गOरएको र अन�त करारमा बाँ%चरहन ुभएको %थयो। इYमाएललाई एक महान रा�� 

ब�ने #$त\ा =दइयो। परमेYवरको #$त\ा उहाँको %थयो। 
 

भगवानको अनyुह, उहाँको असीम #ेम, हामी सबमैा पद�छ। यस ससंारका धेरै /यिNतह8 धम� र 

अधम� दबुमैा ख�याइएको परमेYवरको अनyुहको #ेमलाई %च�न सNदैनन।् हामी पानीसँग ैदेeछI। 

उहाँ वषा� र पानी हामी सबमैा%थ ख�नहुु�छ। उहाँको #ेम क=हuय ैकमाइएको छैन, क=हuय ैयो�य 

छैन। #ेम उहाँबाट श8ु भयो र सबलैाई =दइयो। प=हलो यहू�ना 4:19 भ�छ, "हामी ;यसलाई #ेम 

गद�छI GकनGक उहाँ प=हले हामीलाई #ेम गनु�हु�छ।"   
 

Dमारक:   
यो समय हा9ो मेमोर4 लाइXेर4मा अकp बाइबल पOर`छेद uयाउने समय हो। रोमी6:3-4- ले 

हामीलाई सUझाउँदछ Gक हामी नयाँ जीवन पाएका छI GकनGक हामीले �ी�ट येशमूा बि}त�मा 

�लयI र जसर4 उहाँ हा9ो पापह8का ला%ग मनु�भयो, ;यसर4 न ैहा9ो बि} त�मामा हामी पापको 

$निUत मनु�भयो र जसर4 उहाँ म;ृयबुाट 1बउँतनभुयो हामी प$न ;य�त ैछI। उहाँमा नयाँ जीवन 

=दइएको छ! अनHुम{णका काड�मा यी दईु पदह8 लेखेर स8ु गनु�होस।् $तनीह8लाई ह}ताभOर याद 

राeनहुोस।् $नUन #Yनह8को जवाफ =दन समय =दनहुोस:्  
 

• पापको अन�त करार अ�तग�त आउने सअुवसर पाएको छु भनेर जा�न तपाईको जीवनलाई 

यसले क�तो फरक पाद�छ र अब तपाईले नयाँ जीवन पाउन ुभयो GकनGक तपाई पापको 

पOरणामबाट �वत�� हुनभुयो?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• तपाईका के=ह झलकहa के के हुन ्जुन तपाईले सो`न ुभयो Gक अXाहम र इYमाएलले 

तपाईलाई मानेका छन र ईYवरले =दनहुुने आ�शष पाउनलाई म केह4 गन� सिNदन जब 

उसले आफूलाई हा9ो परमेYवर र हामीलाई उहाँको मा$नस भनेर घोषणा गछ�?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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रोमी 6:3-4- को लागी तपाइँको अनHुम{णका काड�को पछाDड /यिNतगत अन#ुयोग लेeनहुोस।् 

जब तपाg यो पदह8 �सNनहुु�छ, कुन ैनयाँ अ�तरcि�ट, वा आ�व�कारह8 थ}न जार4 राeनभुयो, 

यसको अथ� के तपाgसँग नयाँ जीवन छ दोषी र लाजबाट मNुत रहन, पापह8को अन�त करारको 

अ�तग�त बाँ%चएको जीवन। 
 

/ाथ�ना:   
हे परमेYवर, तपाgको असीम #ेम हामी सबमैा ख�याइएको छ। ध�यवाद। म यसलाई #;येक नयाँ 

=दनको स�ुदरतामा देeछु, ब`चाको मायामा, मेरो जीवनलाई घेOरएको �म�तामा। ध�यबाद र मलाई 

�वYवास गन� स7म गनु�होस ्तपाईको अनyुहले मलाई सँधै अन�त जीवनको ला%ग चा=ह�छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन – भाग 3 

समी>ा:   

हामी समी7ाको ला%ग समय �ल�छI। पाठ 1 र 2 मा हामी धेरै /यिNत र ठाउँह8सँग पOर%चत 

%थयI। बायाँको �तUभमा शjदले �थान वा /यिNतको नाम हो Gक होइन भ�ने $नधा�रण गद�छ र 

;यसप$छ अि�तम �तUभमा शjदह8मा लेeनहुोस ्जुन तपाgलाई यी पाठह8को अWययनको 

माWयमबाट #;येकको बारेमा �सकेको कुरा बताउँदछ। उ;तर सUझन को लागी }यासेज स�दभ� को 

उपयोग गन� को लागी सकंोच नगनु�होस ्जुन तपाg सUझन सNनहुु�न। याद गनु�होस,् यो पर47ण 

होइन! 
 

Dथान?   ]यि4त?    ;स4दै 

हारान 

(उ;पि;त 12:4) 

  

अ�ाम 

(उ;पि;त 11:27, 31) 

  

सराई 

(उ;पि;त 12:5) 

  

क_दQह*को ऊर 

(उ;पि;त 11:31) 

  

कनान र कनानाइaस 

(उ;पि;त 10:6,15-19) 

  

धेरै 

(उ;पि;त 12:5) 

  

हागार 

(उ;पि;त 16:1) 

  

इ.माएल 

(उ;पि;त 16:15) 

  

अ�ाहम र सारा 

(उ;पि;त 17:5,15-16) 

  

हे�ोन 

(उ;पि;त 13:18) 
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;श>ण:    

हामी मा$नसहaको बारेमा धेरै जा�छI जब हामी $तनीह8को कथा स�ुछI। #ायजसो जब हामी प$न 

;य�त ैअनभुवह8 साझदेार4 गद�छI, वा स�ुन समय �ल�छन ्जब $तनीह8ले कथा कथनको 

झBडाबाट आफूलाई #कट गछ�न,् हामी अ�ततः घ$न�ठ �म�ह8 भएका /यिNतह8सँग पOर%चत हुन 

थाuछI। पाठ 3 मा हामी चार �भ�ना�भ� ैकथाह8 पlनेछI जसमा अXाहम र उनको पOरवार 

सलं�न छन।् यी कथाह8 उ;पि;त  18:22 मा भे=ट�छन।् जब हामी यी कथाह8 पlछI हामी तीन 

#Yनह8 सोWनेछI: 
 

1. यस कथाको तmय के हो? उदाहरणका ला%ग: पा�ह8 को हुन?् कथा कहा ँहु�छ? वा�तवमा 

के हु�छ? (तmयहa) 

2. यस कथाले हामीलाई परमेYवरबारे के बताउँछ? मानवजा$तको बारेमा? (स;य) 

3. यस कथाले मेरो जीवनको 8पमा मसँग के गनु�पद�छ? (अन#ुयोग) 

थप 8पमा तपाईलाई कथाह8 बीचको पढाइ काय�ह8 गन� #ो;सा=हत गOर�छ। याद राeनहुोस,् यस 

अWययनले बाइबलमा ले{खएका सब ैघटनाह8 समावेश गन� सNदैन तर हामी केह4को साथ सaु 

गन� सNछI जुन भ�व�यको अWययनमा एउटा पाउदान #दान गद�छ। साह�सक काय� जार4 छ। 

प=हलो कथामा हामी तीनजना आग�तकुह8को बारेमा पlछI जुन एक =दन अXाहाम र सारालाई 

भेzन आएका %थए। यो या�ाले उनीह8को जीवनलाई सँधैको ला%ग पOरवत�न गनKछ। 
 

असाइनमे+ट:   

पlनहुोस ्उ;पि;त 18: 1-15.  

अVयास गनु�होस:्   
 

कथाको तmयलाई हेदw ... 

• उ;पि;त 18:1 यस तmयको वा�त�वक 8पमा श8ु दे{ख�छ। अXाहाम कहाँ देखा परे? 

__________________________________________________________________ 

अXाहाम कहाँ %थए? ऊ के गदw %थयो? =दनको क$त बजेको %थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• अXाहामले मा%थ हेरे (पद २) र उसले निजकै उ�भरहेको देeयो को? 

__________________________________________________________________ 

• उनले $तनीह8लाई देखे प$छ के गरे?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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/.नह*: एकले मदत गन� सNदैन तर #Yनह8 सोWन सNछ:   

o ती मा�छेह8 को %थए? 

o के अXाहामले $तनीह8लाई %चनेका %थए?   

o के उनका पदह8 2 #थामा %थए?  

o के ऊ कसैलाई भेzन आउँदछ? 

o अकp #Yन: __________________________________________________ 

o अकp #Yन: __________________________________________________ 
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पाठ तीन – भाग 4 

   

अVयास जारQ राRनहुोस:् अ%धक तmयह8 ... 

• मा अXाहमले उनीह8लाई के #�ताव गरे पद 3?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• उनको �यानो $नम��णा मा जार4 छ पद 4: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• आ$तmय को य�तो #दश�न! (पद 5):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

अवलोकन:   

o मा$नसह8 एक समदुायबाट अकp ज�मनमा या�ा गदा� आ$तmय अपे7ा गOरएको 

%थयो। अXाहामले आbना पाहुनाह8लाई उ;साहका साथ �वागत गदा� तपाg क�तो 

मनोविृ;त देeनहुु�छ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o अXाहामले पाहुनाह8को साम ुआफूलाई न9 बनाए। $न�स�देह थGकत र या�ाबाट 

धुलो भएका $तनीह8का बलौटे ख�ुाका ला%ग पानीले �फू$त � =दन उनीह8को 

शार4Oरक आवYयकता परूा गन� खो�नभुयो। र, उनीह8ले आbनो बाटोमा ला�न ु

अ$घ उनीह8ले �फू$त �को ला%ग खाना #�ताव गरे। आ$तmयले अ8लाई �फू$त � 

=द�छ। 
 

अVयास जारQ राRनहुोस:् अझै तmयह8 ... 

• Wयान =दनुहोस ्अXाहमले अब के गछ�।   

o उसले सारालाई के गन� आyह गछ�?  

_______________________________________________________________  

o उसले एउटा छनौट, कोमल बाछा छा�छ र उसले आbनो नोकरलाई के गन� भ�छ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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o थप 8पमा, उनले उनीह8लाई के uयाए र खानाको साथ सेवा गरे? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o अXाहमले $तनीह8को साम ुखाना खसाuयो र उनीह8ले के खाए? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

उहाँ $तनीह8को सेवा गन� तयार हुनहुु�mयो र उनीह8लाई चा=हएको सब ैथोक पNका 

गन� चाहनहुु�mयो। उसको आ$तmय सब ैउनीका पाहुनाह8का ला%ग %थयो। उहाँ 

$तनीह8लाई �फू$त � =दनहुुने सब ैकुरा =दन उ;सकु %थए। 

• कुराकानी उ;पि;त 18:9 मा सुa हु�छ ... 

o $तनीह8 के सोWछन?् 

_______________________________________________________________ 

o अXाहमले के गछ�न? 

_______________________________________________________________ 

o मा क�तो #$त\ा गOरएको छ पद 10? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

o यी सब ैवष�ह8 उनीह8ले #$त\ा परूा हुने #ती7ा गOररहेका %थए। अब $तनीह8को 

आbन ैशर4रह8 उ;पादन गन� स7म %थएनन ्र अब य$त लामो समय प$छ #भ ु

उनीह8को साम ुदेखा पनु�हु�छ र अXामलाई भ�दछन ्Gक अकp वष� साराले छोरो 

ज�माउने$छन।् 

o सारा यस कुराकानीको बखत कहाँ छ (पद 10)?  

_______________________________________________________________ 

अकp पदमा हामीलाई यो याद =दलाउँदछ Gक यो #$त\ा कि;तको असUभव %थयो। 

1. अXाहाम र सारा %थए 

_________________________________________________________ 

सारा %थयो 

_________________________________________________________ 

o साराको #$तGHया के %थयो?  

_______________________________________________________________ 

 

o उनी यी मा�छेह8ले =दएको यो #$त\ाको बारेमा के सो%चन?् “म भएप$छ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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o तब परम#भुले अXाहमलाई भ�नुभयो, “Gकन सारा 
_______________________________________________________________ 

o साराले �वYवास गरे Gक यस #$त\ाको प$ूत � सUभव छ।  What is the Lord’s मा उनको 

हाँसो#$त #$तGHया पद 14? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o #भलेु फेOर यो #$त\ा दोहोया�उनहुु�छ: "म गनKछु 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o य�तो दे{ख�छ Gक सारालाई डर %थयो। ;यसो भए, उनले झूट बोले र उनको काय�लाई 

इ�कार गरे "मलेै ग=द�न।" ______________________________________________.” 

o तर, #भलेु उनको काय�को ला%ग उ;तरदायी समा;नभुयो र भ�नभुयो, 

“____________________________________________________________.” 

उहाँ एNलोले उनलाई उनी को हुन ्भनेर आYवासन =दए। उनी "उनी हा�ँदै %थइन ्उनी 

सोचेक	 %थईन"्। केवल उनको nदयले #भकुो #ाथ�ना स�ुन सNmयो र उनको र 

अXाहमलाई उनको वचनको वचनमा �वYवास गन� बोलायो। 
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पाठ तीन - भाग 5 

 

हामी भगवानबारे के ;स4छb: 
पाठ 3 को स8ुमा हामीलाई भ$नएको %थयो Gक हामीले ती कथाह8 हेनKछI Gक उनीह8ले 

परमेYवरबारे के स;य कुरा प;ता लगाउँदछन।् ;यसोभए, यो #Yन सो%धएको छ, “हामी अXाहाम र 

उनका तीन जना आग�तकुको कथाबाट परमेYवरबारे के �सNछI?” बाइबल4य �व�वानह8 हामीलाई 

बताउँछन ्Gक ती तीनजना दईु �वग�दतूह8 %थए र #भ ुमानव 8पम ैमतू�8पमा %थए। ऊ दे{खन, 

खानेकुरा खान स7म, र अXाहाम र सारासँग कुराकानीमा सामेल हुन स7म भयो।   
 

यो मठुभेडले उसको बारेमा हामीलाई के बताउँछ? कथामा ज�त ैतपाईले आbना �वचारह8 

लेeनहुोस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

अब अ�तमा, अXाहमलाई भ$नयो Gक साराको एउटा छोरो हुनेछ। जब उसले अXाहमलाई भ�छ, 

सारा अ�वYवासमा हाँसे। यो असUभव छ। जब #भ ुउनको हाँसोको बारेमा चुनौती =दनहुु�छ उनी 

डराउँ$छन ्र झूटको पछाDड लNुन खोि�छन।् य�य�प उनी पGHएक	 उनको काय�ले #भलुाई 

अ�वीकार गदwन र उसलाई आbनो वचन Gफता� �लन #ेOरत गद�छ। अXाहम र सारा अ�वYवासको 

बाबजुद, परमेYवरले �वYवासीपवू�क आफूले भ�नभुए ज�त ैगनु�भयो। 
 

]यि4तगत आवेदन:   

यस कथाको अWययन परूा गनु� अ$घ हामीले ईYवरको वचनलाई हा9ो जीवनमा जोqने 

अन#ुयोगह8 प;ता लगाउन र #$त1बिUबत गन� आवYयक छ। हामी कहानीलाई ऐ$तहा�सक घटना 

भ�दा बढ4 बनाउने तOरकाह8 खो�न चाह�छI। 

• हामी देeछI Gक अXाहम दयाले आbना पाहुनाह8#$त उदारता देखाउँछन।् उहाँको 

सौहाद�पणू� आ$तmय अनकुरणीय छ। के तपाइँ सUझन सNनहुु�छ Gक तपाइँको घरमा 

#eयात कसकैो मनोर�जन गदw हुनहुु�छ, जसलाई तपाइँले मह;;वपणू� ठा�नहुु�छ? यो एक 

मा�लक, एक #�श7क वा सuलाहकार हुन सNछ, कसलैाई तपाई अ;य%धक सUमान 

गनु�हु�छ। हुनसNछ यो एक �म� वा शहर बा=हरका पाहुना हुन सNछ जसलाई तपाईले 

लामो समय सUम अवलोकन गनु� भएको %थएन। हामीले मह;वपणू� मा�ने कसलैाई 

आ$तmय देखाउन ुएउटा कुरा हो। अब कुन ैअव�थालाई �वचार गन� समय �लनहुोस ्जब 
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तपाgसँग अपOर%चत /यिNत वा तपाgले रा9ोसँग %च�नहुु�न कसकैो ला%ग अ$त%थ स;कार 

गनK अवसर %थयो। तपाइँको =दमागमा आउने के=ह �वचारह8 के हुन?्  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

तपाg =हX ू13:2 को #काशमा अपOर%चत /यिNतलाई मनोर�जन गनK बारेमा सो`न 

सNनहुु�छ। यस पदमा हामीलाई अपOर%चतह8को मनोर�जन गन� #ो;सा=हत गOरएको छ। 

$तनीह8 को हुन सNछन?् 

_________________________________________________________________ 

• जब तपाg यो कथा फेOर पlनहुु�छ, परमेYवर को हुनहुु�छ भनेर सो`नहुोस ्जो सध[ उहाँको 

वचनमा �वYवासी छ। श doubt◌्का र अ�वYवासमा हासेँदा प$न भगवान ्ले हामीलाई 

असीम #ेमको साथ जवाफ =दनहुु�छ। हामीतफ�  �वYवास गनK हा9ो अभाव ज�तोसकैु भए 

प$न उहाँ हामीतफ� को काय� मायाल ुर दयाल ुहुनहुु�छ। के=ह चीजह8 हुनसNदछन ्जुन 

तपाgले उहाँको बारेमा �सNदै हुनहुु�छ जुन तपाgले �वYवास गन� असUभव भएको 

पाउनभुयो र आफैमा अ�वYवासमा जवाफ =दनहुु�छ, �भ�बाट हाँ�दै हुनहुु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

/ाथ�ना:   

हे #भ,ु तपाg मेरो nदयमा �वागत गन� चाहानहुु�छ। अXाहमले न9 भई आbना पाहुनाह8लाई 

�वागत गरे र उनीह8#$त उनको #ेम #दश�न गन� घर खोले। मलाई थाहा छ Gक तपाgले मलाई 

#ेम गनु� भएको छ र तपाgको #ेम #दश�न गनु� भएको छ, जुन मलेै गरेको छैन वा गरेको छैनँ, बa 

शvु #ेमले मलाई तपाgको ला%ग गद�छ। मलेै तपाgलाई %च�न पाउँदा म तपाgलाई �वYवास गद�छु 

भनेर �वYवास गन� आyह गद�छु तपाg को हुनहुु�छ भनेर तपाg हुनहुु�छ भनेर भ�न ुहु�छ। र, म 

मेरो जीवनको 8पमा, मलाई �वYवास गन� =दनहुोस ्Gक "कुन ैप$न कुरा #भकुो ला%ग गा�ो छैन।" 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 1 

 

पLरचय:  

उ;पि;त 18 को अकp कथाले अब के हु�छ भनेर बताउँदछ जब अXाहमका तीन जना पाहुनाह8 

छोqन तयार हु�छन ्र उनीह8को माग�मा जार4 राeछन।् यो एक रा9ो समाचार - नरा9ो खबर 

कहानी बीचको कहानी हो। प=हलो, शभु समाचार ... #भलेु अXाहम र सारालाई भ�नभुएको छ Gक 

अकp वष� साराको छोरो छोरो ज�मनेछ। मनाउनहुोस!् ;यसोभए नरा9ो खबर क%थत हुन ुअ$घ 

अXाहम र #भकुो 1बच एक कुराकानी आउँछ। यो एक कथा हो Gक उनीह8को सUब�धको 

घ$न�टता को #कट गद�छ। सUब�ध अ�तc�ि�ट को लागी सतक�  रहो।   
 

फेर4 हामी यो अWययनलाई अगाDड बढाउँदै जा�छI Gक हा9ो चुनौतीमा क) तmयह8 हेरेर, ख) 

परमेYवर र मानवताको बारेमा हामीले �सNने स;यताह8 प;ता लगाउने, र ग) ऐ$तहा�सक 

सUब�धलाई /यावहाOरक उपयोगमा #ास%ंगकता खो�ने काय�ह8 समावेश गद�छन।् हा9ो दै$नक 

जीवनको ला%ग घटना।  
 

असाइनमे+ट: पlनुहोस ्उ;पि;त  18: 16--33. 
 

;श>ण:    

अXाहमको पालमा आ$तmयले वातावरण #दान गi यो जहाँ तीनजना आग�तकुह8ले उनलाई र 

सारालाई #$त\ा गOरएको स�तानको शभु समाचार घोषणा गरे। अब $तनीह8को अनमुा$नत समय 

सीमा %थयो र यथाथ�ताको सामना गन� सNदछ र नया ँछोराको आशा गन� सNदछ। तपाईको 

कuपनाशिNत #योग गरेर के तपाई साराको ब`चाको नस�र4 सेट अप गनK, ब`चा आर हामीलाई 

भेzन बारUबार �मण गनK, ब`चा फ$न�चर Oरफाइ$नगं गनK, र बे�सनट खर4द गनK, टेबलु पOरवत�न 

गनK र सब ै�याजेटह8का साथ घUुने ant सायद सा}ता=हक डायपर सेवा लाई प$न अqकल लगाउन 

सNनहुु�छ? हो, कuपनाशिNतमा यो अ�लकता बढ4 हुन सNछ तर यसले कहानीलाई हामी 

पOरि�थ$तमा uयाउन सहयोग पiु याउँछ। अकp धेरै म=हनाको ला%ग यस सानो र #$त\ा गOरएको 

घटनाको योजना बनाउने जि;तकै मह;;वेपणू� हुनेछ। 
 

ती पaुषह8 बा=हर $न�के। $तनीह8ले आbनो स�देश अXाहमलाई =दएका %थए र अब आbनो या�ा 

जार4 राeन आवYयक छ। $तनीह8सँग गनु�पनK अ8 प$न कामह8 %थए। पद ले भ�छ Gक "जब 

$तनीह8 1बदा �लन उठे, तब $तनीह8$तर हेरे ____________________ … ”यसले �थानह8 र 

$नकटताह8 ब�ुनको ला%ग नNसाको अWययन आवYयक हु�छ। तपाgको बाइबलको पछाDडको 

प=हलो दईु वा तीन नNशा मWये एउटालाई हेनु�होस ्र मतृ सागर प;ता लगाउनहुोस।् पिYचममा 

मतृ सागरसँग ैद67णको एक $तहाइ माग� तपाgले हेXोन भे�ाउनहुुनेछ। पद १ मा उuले{खत 
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म9ेका ठूला 8खह8 हेXोनमा छन ्(उ;पि;त 13:18 हेनु�होस)्। यो ;यह4 ठाउँ हो जहाँ अXाहम ब�थे 

र जहाँ आग�तकुह8 आए। पद 16 ले भ�छ Gक उनीह8 सदोमतफ�  हेरे। सदोमको स=ह �थान 

थाहा छैन तर �व�वानह8ले सझुाव =दएका %थए Gक यो द67ण$तर उनीह8ले देखेको =दशामा, वा 

सUभवत: तलको उचाईमा भएको हो।   
 

पदले भ�छ Gक अXाहम $तनीह8सँग $तनीह8सँग ै=हड ेजब $तनीह8 सदोम $तर या�ा श8ु गरे। 

फेOर हामी $तनका पाहुनाह8लाई उनको �यानो सा�ंकृ$तक आ$तmय अनभुव गOररहेका छI।   

 

अVयास गनु�होस:्   
पद 17 मा #भलेु हामीलाई आbन ै1बचारह8मा सामेल हुन =दनहुु�छ। उहाँ के भ$नरहन ुभएको छ 

स�ुनहुोस ्... 

• “के म 

__________________________________________________________________ 

• पद १:: अXाहाम पNकै एक हुनेछन ्_________________________________________ र 

_________________ रा��, र सब ै________________________________________ हुनेछ 

_______________________________________________________________________ 

• पद 19: “GकनGक मसँग छ _____________________________________, Gक ;यो हुनेछ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

• पद 20 मा उनले अXाहामलाई सदोम र गमोराको बारेमा बताउँछन।् #भलेु के भ�नहुु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 2 

 

/.नह*:  
1. उ;पि;त  18:19, र पद 20 र 21 मा सदोम र गमोराको अXाहमबीच के �भ�नता छ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. परमेYवरले अXाहमलाई छा�नभुएको %थयो, उनलाई आ�शष =दनभुयो, र उहाँमाफ� त 

आbना धा�म�क उ�ेYयह8 परूा गनु�हुनेछ। उनले अXाहामलाई ज�गाज�मन, स�तान र 

सUपि;त =दइरहेका %थए। सब ैभ�दा मeुय, यो सUब�ध �था�पत भएको %थयो जब 

उनले अXाहमलाई उनको परमेYवर र उनका स�तानको परमेYवर हुन #$त\ा गरे 

(उ;पि;त 17:7). उ;पि;त 18: 17 अनसुार, परमेYवरले आbन ै#Yनको जवाफ के 

=दनभुयो? 

_______________________________________________________________ 

3. य=द तपाg अXाहम हुनहुु�छ भने, परमेYवरको =दमागमा ;य�तो समावेश गनु�ले 

तपाgको ला%ग क�तो अथ� राeछ? 

_______________________________________________________________ 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   
ती दईुजना मा$नस फGक� ए र सदोमको ला%ग आbनो या�ा जार4 राखे।   

• पद 22: तर हामी अXाहमको बारेमा के �सNछI? “अXाहम 

__________________________________________________________________   

• पद  23-25 ले अXाहमको साहस #कट गद�छ GकनGक उसले #भकुो साम ुआbनो केस 

राeछ। प=हले, उसले तीन #Yनह8 सोWछ: 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

अXाहमलाई #भ ुदवु ैधम� र “सारा पmृवीका �यायकता�” हुनहुु�छ भनेर जा�नहुु�mयो (पद  

25). उसले ईYवरको धा�म�कता र �याय दबुलैाई �वीकार गद�छ GकनGक उसले आbनो केस 

जार4 राeछ। 

o "यो तपाg बाट हुन सNछ 

________________________________________________________, 
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________________________________________________________ 

यो तपाgबाट टाढा होस!् ” 

o "छैन 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

/.न:   
• अXाहाम सदोमको बारेमा Gकन य$त %चि�तत भए? उ;पि;त 13: 10-13 लाई समी7ा 

गनु�होस।् 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:् 
• पद 26 मा #भलेु धम� �यायकता�को 8पमा अXाहमलाई जवाफ =दनहुु�छ। उसले के 

भ�छ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 27 मा हामी अXाहामलाई सदोमको नरा9ो अव�थादे{ख डराउँछI र अझै आbना 

भ$तजा लतूको ला%ग मायाल ु%च�ता गछ�। अXाहमको �वन9 cि�टकोणलाई #भकुो 

साम ुहेनु�होस ्जब उनी भ�छन,् “अब म साहसी भएको छु  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• अब मा उनको #Yनहa के छन ्पद 28?  

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

अ$न #भलेु जवाफ =दनहुु�छ, "य=द मलेै भेटे भने 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 29: कुराकानी जार4 छ र #भलेु सदोमलाई न�ट नगनK #$त\ा गनु�भएको छ य=द 

;यहाँ ____________ मा� पाइ�छ भने। 

• पद 30: जो आफूलाई न9 भई आफूलाई धूलो र खरानी ज�तो दे{ख�छ फेOर #भलेु 

आbनो Hोधलाई रोNनहुु�छ भ�ने 1ब�ती गदw बोuनहुु�छ र भ�छ, ";यसोभए, ;यहाँ 

____________ मा� पाउन सGक�छ भने?" 
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• पद 31: अXाहमले सोधे, "य=द ;यहाँ ____________ मा� भे=टयो भने के हु�छ? 

• पद 32: ;यसप$छ अXाहमले फेOर एक पटक मा� बोuन आyह गरे। “के हु�छ य=द 

मा� ___________________________ पाउन सGक�छ? अ$न #भलेु #$त\ा गनु�हु�छ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• $तनीह8को कुराकानी पद 33 मा समा}त भयो। #भ ुजानहुु�छ र अXाहाम घर 

फक� �छन।् 
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पाठ चार – भाग 3  

हामी भगवानबारे के �सNछI:   
हामीले भख�र सदोमको मिुNत वा �वनाशको सUब�धमा अXाहमको #भसँुगको कुराकानीको बारेमा 

तmयह8 टु . �याएका छन।् ;यसोभए, हामी #Yन सोWछI: यस कथाबाट हामी परमेYवरबारे के 

�सNछI? अXाहामले उहाँ को हुनहुु�छ भनेर हामीलाई बताउँछन।् पनु: उ;पि;त  18: 25. उसले 

भगवानलाई �यायाधीश भनेर %चनाउँछ र जा�दछ Gक उसले जे सह4 छ ;यो गछ�। परमेYवर 

�यायी र धम� हुनहुु�छ। उहाँ मा$नस जसले $नदpष वा दोषी घोषणा गनु�हु�छ। उहाँ मा� एक 

हुनहुु�छ जो गन� सNनहुु�छ। हामी सबलेै पाप गरेका छI र उहाँको प�व�ताले माग गरेको 

�सvताको %च�हको 8पमा छोटो भएका छI (रोमी 3:24). 
 

अXाहमले �वीकार गरे Gक परमेYवर एक �यायकता� हुनहुु�छ र एक /यिNत जसले हा9ो यो�यको 

ला%ग मा$नसमा%थ आbनो Hोध ख�याउन सNनहुु�छ वा अनyुह ख�याउन सNनहुु�छ (भगवानले 

यो�यको कुरा =दनहुु�न) र कृपा (परमेYवर जो यो�य हुनहुु�न उसलाई =दनहुु�न)। अXाहमले 

परमेYवरको धा�म�कतालाई प$न मा�यता =दए र �वYवास गरे Gक परमेYवर केवल सह4 काम गन� 

मा� स7म हुनहुु�छ Gकनभने धा�म�कता र �याय दबु ैउहाँ को हुनहुु�छ, उहाँको डीएनएको एक अशं 

हो। उसले आफूलाई इ�कार गन� सNदैन। 
 

परावत�न:   

एक समयलाई �वचार गनु�होस ्जब तपाg एक सUब�ध �वघटन गनK अ%धकार भएको ि�थ$तमा 

हुनहुु�mयो Gकनभने यसमा सलं�न /यिNतले तपाgलाई धोका =द�छ, वा हुनसNछ तपाgको नामको 

बदनाम गद�छ, वा तपाgलाई कुन ैतOरकाले चोट पiु यायो।  
________________________________________________________________________ 

 

�यायले भ�दछ Gक तपाईसगँ सUब�ध तोqने अ%धकार छ र ;यो /यिNतलाई अदालतमा लजैान 

प$न सNछ। सायद, तथा�प, एक त�ेो प7 यस /यिNतको #$त$न%ध;व गदw तपाgकहाँ आयो र 

$तनीह8को प7मा 1ब�ती ग .यो। यस पाट�ले �वीकायp Gक तपाईसगं सUब�ध तोqने र यस दोषी 

/यिNतलाई अदालतमा लजैाने अ%धकार तपाईसगं छ �यायको ठाउँ।   
 

हामीलाई थाहा छ Gक �यायको आवYयक छ, उदाहरणको ला%ग, जब हामीले काननू भ ग गद�छI। 

हामीलाई यो प$न थाहा छ क=हलेकाँह4 हामी गडबडी गछ�। हामी सUब�धह8 �भ�को भरोसा 

उuलघंन गछ� वा कसलैाई द/ुय�वहार गछ�। य�य�प, हामी सबलेै ;य�तो समय अनभुव गरेका छI 

जुन हा9ा काय�ह8, साथीह8, जीवनसाथी, वा एक सहकम�ले समेत मायाल ुकाय�को साथ #$तGHया 

देखाएको छ। हामीले �वाथ� /यवहार ग यI र �यायका यो�य छI। हामीले $नYचय न ैउनीह8ले 

#दान गरेको #ेम र 7माको यो�य छैनI।     
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जब तपाg आbनो जीवनमा सUब�धह8 �वचार गनु�हु�छ, एक समय सUझनहुोस ्जब तपाgसँग 

कससैँग �यायको साथ /यवहार गनK अ%धकार रहेको %थयो र आफ[ मा #ेम र 7मा मा�दै 

पाउनभुयो। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

/यिNत (ह8) को सलं�न %थए? 

________________________________________________________________________ 

तपाgको कथाको प7 क�तो %थयो र $तनीह8को के %थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाgसँग �याय गनK अ%धकार छ तर तपाgले 7मा =दन रो�नभुयो। कथा कसर4 अ�;य भयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

/ाथ�ना: हे #भ,ु म तपाgलाई ध�यवाद =द�छु Gक तपाg एक धम� परमेYवर हुनुहु�छ। 

तपाg �यायको साथ संसारमा शासन गनु�हु�छ। मलाई सUझना छ Gक तपाgको �यायले 

मलाई दोषी घोषणा गi यो तर तपाgले दया र #ेमको साथ काम गनु�भयो। मलाई माफ 

गनु� भएकोमा र मलाई अ8लाई तपाgको #ेम र 7मा #दान गनK अवसर =दनुभएकोमा 

ध�यवाद। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 4 

आवेदन /.नह*:   

यस कथामा अXाहमको �वशषे भ�ूमका %थयो GकनGक उनले सदोमका मा$नसह8 र �वशषे गर4 

आbना भ$तजा लतूका ला%ग परमेYवरलाई 1ब�ती गरे। अXाहमले अ8को तफ� बाट 1ब�ती चढाए, 

सदोमका मा$नस र लतू र उसको पOरवारका ला%ग। 

� पOरभाषा: अ+तcब�+ती - यो $तनीह8को %च�ताको ला%ग अकp 1बरामीको ला%ग 
परमेYवरसाम ुआउने काम हो। 1 $तमोथी 2: 1 मा हामी सबलैाई मWय�थकता� ब�न 
#ो;सा=हत गOरएको छ, जो अ8को ला%ग परमेYवरसाम ुआउँछन।् 

यस कथाबाट #ा}त अन#ुयोगह8को एउटा बुँदा हामीलाई अ8को ला%ग परमेYवरलाई 1ब�ती गनK 

/यिNत हुन #ो;साहन =द�छ। साथीह8 जो 1बरामी छन,् क=ठन समयबाट गिु�रहेको छ, जा%गर 

गमुाएको छ वा भागेर आएका ब`चाह8सँग सघष� गदw आएका हुन ्- यी सब ैउदाहरणह8 हुन ्जुन 

बेला हामी उनीह8को प7मा #भकुो साम ुuयाउने मWय�थकता� हुन सNछI।   

• मेरो जीवनमा मा$नस को हो जसको ला%ग म 1ब�ती गन� सNछु? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• $तनीह8का ला%ग तपाg #भकुो साम ुuयाउन सNने %च�ता के हो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• यस सरोकारको सUब�धमा म परमेYवरसँग के मा�न चाह�छु? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Zड\गगं डपेर:   
रोमी 8:26-27 मा हामी जा�न सNदछI Gक परमेYवरको आ;मा हा9ा 1ब�तीकता� हुनहुु�छ भ�ने 

कुरा जानेर हामी ठूलो सा�;वना पाउन सNछI। उहाँ हा9ो %च�ता जा�नहुु�छ र हा9ो ला%ग 

परमेYवरको इ`छा जा�नहुु�छ। हा9ो अ�त1ब��तीकता�को 8पमा उहाँ हा9ो ला%ग #ाथ�ना गनु�हु�छ 

हामी #ाथ�नाको लागी जा�दैनI। तपाईको नोटबकुमा परमेYवर हा9ो आ;माले हा9ो प7मा 

मWय�थकता�को 8पमा स�ुनहुु�छ भ�ने कुरा थाहा पाउँदा सा�;वनाको बारेमा �वचारह8 

लेeनहुु�छ?  

 

Dमारक:   
हामीले हा9ो अगाDड $नर�तर �मरण गराउन ुपछ� Gक परमेYवरको आ;माले हा9ो तफ� बाट 1ब�ती 

गOररहेछ। यसले हामीलाई सा�;वना र आYवासन =द�छ। इ�डNेस काड�मा यी दईु पदह8 (रोमी 

8:26-27) लेeन समय �लनहुोस ्र $तनीह8लाई याद गन� स8ु गनु�होस।् 
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वाNय र वाNयांशले यी पदह8लाई अलग पान� स8ु गनु�होस।् पद  26 ले हामीलाई के बताउँछ? 

o जब हामी ब�लयो हु�छI Gक आ;माले हामीलाई सहायता गद�छ? हामीलाई के 

भ$नएको छ? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

o के हामी #ाथ�ना गन� को लागी जा�छI? 

_________________________________________________________ 

o जब हामी घाटामा छI Gक आ;माले हा9ो ला%ग के गछ�? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

o (पद 27) हामी डराउनपुदwन Gकनभने आ;माले मWय�थता गद�छ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

]यि4तगत आवेदन: 
• ;य�तो समयको बारेमा सो`नुहोस ्जब तपाg $नराश वा �वचारले भOरएका 

हुनुहुनेछ जुन Hमबv गन� असUभव दे{ख�छ। 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• तपाg कसर4 महससु गनु�हु�छ भ�ने तmयमा Gक जब परमेYवरको आ;माले तपाgलाई 

तपाgको बारेमा थाहा छ भ�दा बढ4 जा�दछ। 
_______________________________________________________________ 

• गा�ो /यिNतह8, गा�ो अनभुवह8 र तपाgको जीवनको क=ठन समयह8मा जाने 

बाटोमा परमेYवरको आ;माले तपाgको ला%ग मWय�थता गद�छ भ�ने कुरालाई के 

फरक हुन सNछ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• तपाg कसर4 पनी अकp गा�ो समयको ला%ग तयार4 गन� सNनहुु�छ जुन पNकै 

तपाgको माग�मा आउँदछ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 5 

   

;श>ण:    
अकpको तफ� बाट परमेYवरसाम ुआउन ुभनेको ठूलो सअुवसर हो। अXाहामले साहसी भई #भसुाम ु

1ब�ती गरे। उनले �वीकार गरे Gक ऊ धूलो र खरानी बाहेक केह4 %थएन तर उसले दयाको ला%ग 

आbनो 1ब�ती जार4 राeयो। य�य�प सदोम र गमोराको पाप य$त गUभीर %थयो Gक यी शहरह8 

परमेYवरको Hोधले भ�म हुने %थयो तर प$न अXाहमले �वYवास गरे Gक उनले परमेYवरको 

nदयलाई बदuन सNछन ्र उनलाई आbनो मन पOरवत�न गन� सNछन। परमेYवरसगं उनको 

सUब�ध घ$न�ठ %थयो। अXाहमको सUब�ध जो उनलाई न�ट गन� सNmयो उह4सँगको सUव�ध 

%थयो जसले अ8को ला%ग अXाहमको दयाको पकुार स�ुनभुयो। 
 

/ाथ�ना:   

अXाहम साहसी भई परम#भसुाम ुउ�भए। ;यसोभए, $नभ�यता र न9ताका साथ तपाgको #ाथ�नाह8 

उहाँसाम ु�लनहुोस ्तपाgको #शसंा र ध�यवादको शjदह8 उठाउँदै, अनरुोधह8 र सरोकारह8: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

$निYचत /यिNत वा अव�थालाई �वचार गनु�होस ्र ;यस /यिNतको वा अव�थाको प7मा मWय�थ 

हुनहुोस:् 
 

आज, #भु, म ____________________________ को सो%चरहेको छु। म ;यो #ाथ�ना गछु�  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच - भाग 1 

 

पLरचय:   
उ;पि;त १ अWययन गन�का ला%ग एक गा�ो अWयाय हो। यो केह4 /यिNतह8का ला%ग झगडाको 

�ोत हो, तपै$न हामीले यो याद राeनपुद�छ Gक यस अWययनको उ�ेYय कुन ैखास ओहदाको प7मा 

वा यसका 1ब8v तक�  गनु� होइन तर बाइबलमा के ले{खएको हो भ�ने \ान ब�ुन ुहो जुन 

ले{खएको छ भनेर बझुेर। हा9ोला%ग परमेYवरको वचन। 
 

काय�भार: पlनुहोस ्उ;पि;त 19: 1-29 

 

अVयास गनु�होस:्   
उ;पि;त 18 को अ�तमा हामी पlछI Gक उनीह8को कुराकानी समा}त भएप$छ #भ ुजानभुयो र 

अXाहाम घर फकK । #भ ुकहाँ जानभुएको हामीलाई थाहा छैन, तर उ;पि;त 19:1 बाट हामीलाई 

थाहा छ Gक ती दईु �वग�दतूहa सदोममा पगेुका %थए। 

• पद 1: =दनको क$त बजेको %थयो? _______________________________ 

उनीह8ले कसको सामना गरे?  ________________________________________ 

ऊ कहाँ %थयो? __________________________________________________ 

• जब लूतले उनीह8लाई देखे उसले के भयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

शहरको #वेश�वार वा #वेश �वार सहरका मा$नसह8का ला%ग साझा भोज 

%थयो। उ;पि;त 18:1 मा हामीले अXाहामलाई आbनो पालको #वेश�वारमा 

ब�सरहेको भे�ायI। 
• पद 2: लतूले पाएको अ$त%थ स;कार अ$त%थस;कारको समान %थयो। उसले 

मा$नसह8लाई के #�ताव गi यो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

/.नह*:   
• के तपाgलाई ला�छ Gक लतूले उनीह8लाई %चने? तपाgलाई ला�छ Gक उनी वा�तवम ैको 

%थए भनेर उसलाई थाहा %थयो?  

__________________________________________________________________ 

• त8ु�त ऊ $तनीह8लाई दयाल ुआ$तmय #�ताव देखा पद�छ। के तपाgलाई ला�छ Gक लतू 

आbनो घरम ैबसेकोमा उनीह8को िज�ीमा जो�सला दे{ख�छन?् 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• अ$घuलो अWयायमा #भुसँग अXाहमको कुराकानी मनमा राeनुहोस।् के सदोम र 

गमोरा शहरह8 छन ्जहाँ तपाg आbना ब`चाह8लाई हुका�उन चाहनुहु�छ (उ;पि;त 

18:20-22)?  

__________________________________________________________________ 

के=ह यहाँ छैन। सतक�  रहनुहोस ्जब तपाg आbनो अWययन जार4 राeनु हु�छ।  
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पाठ पाँच - भाग 2 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   
दईु /यिNत लतूको घरमा $नम��णा �वीकार गदw उनीह8लाई रात मा वग�मा 1बताउने छन ्भनेर 

बताएर। 

• पद 3: हामीलाई यो कसर4 थाहा छ Gक लतू ;यस �वचारबाट असहज %थयो? उसले के 

#�ताव गछ�? ऊ Gकन य$त िज�ी छ?  

______________________________________________________________ 

• लतूले फेOर �वग�दतूह8#$त अ$त%थ स;कार देखा पi यो। उनले $तनीह8का ला%ग के 

तयार4 गरे?  

_______________________________________________________________ 

के=ह के=ह च�लरहेको सकेंत छ GकनGक हामीलाई भ$नएको छ Gक उहाँले $तनीह8को 

सेवा गनु�भएको रोट4 खमीर 1बना न ैब$नएको %थयो। एउटा य�तो भावना हो Gक लोटा 

जaर4ताको भाव �लएर घर वOरपOर हताOररहेका छन।् खमीर 1बना बनेको रोट4लाई 

खमीरको आवYयकताको साथ रोट4 उठाउनको ला%ग समय चा=ह�छ। उ;पि;त 18:6 र 

$नUन पदह8मा अXाहमले उनीह8लाई तयार पारेको खानासँग तलुना गनु�होस:्  
_______________________________________________________________ 

• पद 4: उनीह8 ओ¡यानमा जान ुभ�दा प=हले को भेzन आयो? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• पद 5: उनीह8 के चाह�छन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• उनीह8लाई के चा=हयो? “uयाउनहुोस ्

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

उ;पि;त 13:13 मा हामीले �सNयI Gक सदोमका मा$नसह8 "द�ुट र #भकुो �वavमा 

ठूलो पाप गदw %थए।" अWयाय १ In मा हामीलाई $तनीह8को महान ्पाप र द�ुटता के 

हो भनेर सचेत गराइएको छ।   
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/.नह*: 

• एउटा य�तो धारणा छ Gक यी मा$नसह8का काय�ह8 सदोमको �वीकृत स�ंकृ$तको भाग 

%थए। र �प�टतः गमोरा सहरभ�दा फरक %थएन। यी मा$नसह8लाई $तनीह8को पापको 

ि�थ$त वण�न गनु�होस।् के यो के=ह नयाँ %थयो? के यो पाOरवाOरक र सामािजक स�ंकृ$त 

मा शा�शत %थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• य=द तपाg कथा मा यस पल मा लतू %थए भने, तपाg के गनु�हु�छ? यी तपाइँका 

अ$त%थह8 हुन।् $तनीह8 तपाgको घरमा खाने र रात 1बताउन आएका छन।् बा=हर 

तपाईलाई थाँहा छ Gक तपाईको घर मा$नससँग घेOरएको छ जो तपाईका पाहुनाहaलाई 

उनीह8को द�ुटता र पापले टा`न चाह�छ। तपाg कसर4 जवाफ =दनहुु�छ? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   
लतू यी मा$नसह8लाई भेzन बा=हर जा�छ। पद ले लतूले गरेको दईु कुरा #कट गद�छ र यसले 

हामीलाई उसको आbन ै/यवहार र काय�ह8मा #Yन गन� लगाउँछ। 

• पद 6: प=हलो, लतू $तनीह8लाई भेzन बा=हर गए र 

“_____________________________.”  ;यो काय�ले तपाgलाई के स केत 

गद�छ? ____________________________________ उहाँ $तनीह8लाई कसर4 

सUबोधन गनु�हु�छ? 

______________________________________________________________ 

• पद 7: लतूले #�ताव गरेको #�ताव के हो?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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/.नह*: 
• लतूले सदोम र गमोराको यस ठाउँमा ब�न रोजे। जब $तनी र अXामले आbनो बगालह8 

छुzयाए लतूले आbनो पOरवार र गाईव�तहु8 �लएर यस भ�ूममा बसाइँ सरे जुन सब 

भ�दा रा9ा र हOरयो घाँस भएको %थयो, जहाँ आbना पशहु8का ला%ग #श�त खाना 

उपलjध %थयो। �प�टतया, पद र बाट हामीलाई थाहा छ लतूलाई साथीको 8पमा सUबोधन 

गनK मा$नसह8सँग पOर%चत भइसकेको छ। यसबाहेक, हामी यो प$न ब�ुन सNदछI Gक 

उहाँ उनीह8का द�ुट चालह8सँग रा9र4 पOर%चत हुनहुु�छ GकनGक उहाँ आफ[  प$छ ढोका 

ब�द गनु�भयो जब उहाँ उनीह8सँग कुराकानी गन� जानहुु�mयो र कुराकानी र वाता�लाप 

आbना पाहुनाह8ले सनेुको भ�दा रोNनभुयो। तपाgको �वचार र लोटको चOर�को बारेमा 

केह4 अवलोकनह8 के हुन सNछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• क�तो ला�नेछ Gक एक बबुाले आbना छोर4ह8लाई यी /यिNतह8लाई #�ताव राeछन ्र 

उनीह8लाई उनीह8ले पाउँन सNछन ्भनेर बताउँदछन ्र "तपाgलाई उनीह8ले मन 

पराउँछन ्के गनु�होस?्" सह4 कुरा गनK बबुाले आbना छोर4हaलाई सरु7ा #दान गद�छ लतूले 

आbना छोर4ह8को खच�मा घरमा पाहुनाह8लाई सरु7ा #दान गरे। तपाgको �वचार र 

लोटको चOर�को बारेमा अवलोकनह8 के के हुन सNछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 3 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   

;यस प$छ लोटको घर बा=हर पaुषह8को आHामक काय� आउँदछ। उनीह8को काय�नी$तमा Wयान 

=दनहुोस।् 

• पद 9: "हा9ो बाटो ला�नहुोस,्" $तनीह8ले जवाफ =दए। र उनीह8ले भने, 'यो मा�छे 

_________________________________________________ को 8पमा आएको 

%थयो, र अब ऊ _____________________________________________ खेuन 

चाह�छ! हामी _______________________ _______________________ उनीह8 

भ�दा ____________। ”"   

• पद 9 मा अझ भ$नएको छ Gक उनीह8ले लतूलाई दबाब =दए र "ढोका भ;काउन अ$घ 

बढे।" 

• पद 9 मा उनीह8 कुन बाटोमा =हqंछन ्भनेर कुन यिुNतह8 #योग गछ�न?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

$तनीह8 लतूलाई उनीह8को �यायाधीशको 8पमा अ�भनय गरेको आरोप लगाउँदछन ्र 

बझुाउँछन ्Gक उनले "तपाg भ�दा रा9ो" मनोविृ;त #दश�न गOररहेछन।् शहरका 

मा$नसह8ले लतू र उसको पOरवारलाई �वागत गरे प$न उनी उनीह8को ला%ग एक 

�वदेशी %थए। अब $तनीह8ले उनलाई उनीह8को सां�कृ$तक �म�ल लाई yहण नगरेको 

र आbना पाहुनाह8लाई बा=हर $नकाuने $तनीह8को $नदKशनलाई �वीकार नगरेको 

देखेर लतूले सनुाए Gक उनीह8ले गOररहेको कुरा गलत हो। के $तनीह8ले उहाँलाई 

"दईुमखुी, एक कुरा भ�दै र अकp गदw गरेको" भनेर सUझ?े 

• पद 10 र 11 लतूको घर �भ�का मा$नसह8ले अब चाज� �ल�छन।् उनीहa के गछ�न?् 

o बा=हर पु�यो 
_________________________________________________________ 

o पुuट धेरै 

_________________________________________________________ 

o ब�द 

_________________________________________________________ 

o ;यसप$छ उनीह8 

_________________________________________________________ 

• पद 12: उनीह8ले लूतलाई के सोWछन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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$तनीह8ले लूतलाई के गन� �सकाउँछन?् 

_______________________________________________________________ 

उनीह8ले लतूलाई के गन� लागेका छन ्बताउँछन:्  

_______________________________________  र पद13 मा $तनीह8 Gकन यसलाई 

न�ट गन� लागेका छन?्  

_______________________________________________________________ 

• पद 14: ;यसोभए, लतूले आbनो भावी बहुार4ह8 फेला पान� थाuछ। उसले के भ�छ?  

_______________________________________________________________ 
$तनीह8को #$तGHया क�तो छ? 

_______________________________________________________________ 

• पद 15: 1बहान आइपुगेको छ र �वग�दतूह8ले जोडतोडले /यवहार गरे। 

लूतलाई उनीह8का $नदKशनह8 के हुन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 16: लूतले के गछ�? 

_______________________________________________________________ 

उहाँलाई र उसको पOरवारलाई जवाफ =दन �वग�दतूह8ले अ�तमा के गनु� पछ�? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• �वग�दतूह8ले $तनीह8लाई शहर बा=हर सरु67त बा=हर uयाए र ;यसप$छ $तनीह8लाई 

धेरै �प�ट, ज8र4 $नदKशनह8 =दए। उनीह8ले के भने? 1) 
____________________________________, 

2) __________________________________, 

 3) __________________________________,र 4) 

______________________________________________________________. 

• पद 18:22 जे प$न कारणका ला%ग लतूले �वग�दतूह8लाई उनीह8लाई सोअरको सानो 

शहरमा सरु7ा पाउन अनमु$त =दन अपील गरे। एकले य�तो महससु गछ� Gक उसको 

�वा�mय वा उमेरले उनलाई #कोप हqताल भ�दा प=हले पहाडमा जान अनमु$त 

=दँदैन। �वग�दतूले के =द�छ?  

_______________________________________________________________ 

• पद 23: 1बहान छ। लोट सुर67त 8पमा जोआरमा पुगेको छ र ;यसप$छ 

#कोप ��ाइकह8। तपाgको त;काल #$तGHया के हुन सNछ?  

_______________________________________________________________ 
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पद 24: सदोम र गमोराका बा�स�दाह8लाई परमेYवरको �याय र Hोध 

ख�याइयो। के $तनीह8मा वषा� भए? 

 ______________________________________________________________ 

Wयान =दनहुोस ्Gक यो एकदम सावधानीपवू�क भ$नएको छ Gक #भलेु ;यसो गनु�भयो। 

#भलेु यो बनाउन ुभयो। 

• �वनाश कुल %थयो। ती शहरह8लाई परम#भलेु Wवशं पानु� भयो। �वनाश सUपणू� 

मदैानमा %थयो। ;यस भ�ूममा भएका सब ैचीजह8 र वन�प$तह8 ख;तम भए। 

उ;पि;त 18:32 मा परमेYवरले अXाहमलाई गनु�भएको #$त\ा कसर4 परूा गनु�भयो?  

_______________________________________________________________

___________________________________ 

• ;यसप$छ पद 26 आउँदछ। लतूक	 �वा�नीले के गOरन ्र के भयो? पद 17 मा 

�वग�दतूको $नदKशन के %थयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद  27-28 मा हामी अXाहमलाई ;यो ठाउँमा पाउँछI जहाँ उनले धम�ह8का 

ला%ग #भु�सत सUझौता गरेका %थए। उनले सदोम र गमोरालाई हेदा� के देखे? 

_______________________________________________________________ 

• धेरै सरल शjदह8मा, पद 29 ले अWयायलाई सारांशमा #�तुत गद�छ 

.  1)  भगवानले न�ट गनु�भयो 

_______________________________________________________________ 

2) भगवान याद आयो 
_____________________________________________, 

3) भगवान बा=हर uयाए 

_______________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 4 
 

हामी भगवानबारे के ;स4छb:   
पद 16 को मह;वपूण� शjदह8को अ�;य हु�छ: "#भुको ला%ग 

____________________________.”  दयाल ुशjदले हा9ो ला%ग गहन अथ� राeदछ। ज�तो 

तपाईलाई सUझना छ, कृपाको अथ� भनेको यो�य हुन ुहँुदैन। लतू आbनो पOरवारको साथ ब�ने 

ठाउँमा स�ंकृ$तमा मो=हत भइसकेका %थए। हामी ब�ुछI Gक य�य�प उसले मा$नसह8को द�ुटतामा 

भाग न�लएको हुन सNछ ज�तो Gक ऊ ब=हरा कानमा पOरणत भएको छ वा उसले आफू बसेको 

समदुायको �वीकाय� यौन /यवहारमा अ�धा आखँाले हेरेको दे{ख�छ। उनले यी अ¢यासह8 आbनो 

ला%ग नभई अ8को ला%ग �वीकारे। भगवानले लोट र उसको पOरवारका ला%ग उहाकँो कृपामा 

ह�त7ेप गनु�भयो न� उहाँ आफै सामेल हुनहुुनेछ र अ�ततः यस जीवन शलै4को वGकल र र7क 

ब�नहुुनेछ। थप स�दभ�ह8को ला%ग रोमी 1:32 र रोमी 2:14 पlनहुोस।् 
 

हामी देeछI Gक परमेYवरको �याय काया��वयन भएको छ GकनGक उसको Hोधको पाखुरा द�ुटतामा 

तल झछ�। हामी परमेYवरको अनyुहलाई उहाँको असीम #ेमको 8पमा देeछI। जो मा$नस उहाँ सगं 

#ेमको सUब�ध मा बाँ`दछ उहाँको अनyुह ख�याइएको छ। उहाँसँगको घ$न�ठ सUब�धबाट टाढा 

टाढा भएका /यिNतह8मा समेत उहाँको अनyुह ख�याइ�छ। परमेYवरले आbना #$त\ाह8लाई 

सUझनहुु�छ। र, हामी उहाँको कृपा देखीरहेका छI जब उहाँ मा$नसजा$तलाई म;ृयबुाट बचाउन 

यो�य हुनहुु�छ र छुटकारा #दान गनु�हु�छ। 
 

आवेदन /.न: 

• भगवान दयाल ुहुनहुु�छ। ;य�तो समय क=हले भयो जब तपाgले भगवान ्को कृपा 

अनभुव गनु�भयो?  

_______________________________________________________________ 

• अ8ह8 माफ� त #ाय: जसो परमेYवरले हामीमा%थ दया देखाउनहुु�छ। तपाgको अनभुव 

के भएको छ? एक समय �वचार गनु�होस ्जब तपाgसँग कसलैाई ईYवरको कृपा 

देखाउन अवसर छ Gक ती /यिNतले यो�य हुन सNने कुरालाई होuड गरेर र उसलाई / 

उनलाई / उनलाई यो�य छैन के हो भनेर #दान गरेर। 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• तपाइँले के=ह 1बचारह8 र भावनाह8 अनभुव गनु� भएको छ जब तपाइँले 

पOरि�थ$तलाई याद गनु� हु�छ? 

_______________________________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 5 

 

Zड\गगं डपेर:   
उ;पि;त 19:30-38 मा हामी लतू र $तनका दईु छोर4ह8को बाँक	 कहानी पlन सNछI। कथा 

लोटको जीवनको सखुद =ट}पणी होइन। आbना बबुाले माि;तएको कारण छोर4ह8 गभ�वती हु�छन ्

र $तनीह8का स�तानह8 मोआबीह8 र अUमोनीह8का �पता हु�छन,् दईु गो�ह8 जनु 

शतािjदयIप$छ $तनीह8 #$त\ा गOरएको भ�ूममा या�ा गदा� परमेYवरका जनह8का ला%ग एक 

$नम��णा ब�छन।्   
 

उ;पि;त 19 को द�ुटतालाई सUबोधन गनK अकp बाइबल पढाइ रोमी 1:18 बाट रोमी 2:16 सUम 

पाइ�छ। यो खBड सकारा;मक, रमाईलो, रमाईलो सामyी Gक त छैन तर यो छ। यसले अXाहम र 

लतूको समयका मा$नसह8लाई बोuछ; यो से�ट पलको समयको प=हलो शताjद4का /यिNतसगँ 

बोuदछ; र यसले हामीलाई 19 औ ंशताjद4को यो वष�मा प$न बोuदछ। उ;पि;त 21 मा सदोम र 

गमोराको कथा र रोमी 1 र 2 मा �लइएको यौन दरुाचार4को बारेमा �वशषे चचा� गOरएको छ। 

रोमीह8ले सUबोधन गरेको पाप चH यौन पापको ला%ग मा� सी�मत छैन, तर सब ै#कारका 

पापह8। के तपाg बा�क	लाई प=हचान गन� सNनहुुनेछ जुन चH उदासीनता र स=ह�णुताबाट 

�वीकृ$तमा जा�छ र अ�ततः अ�य न$ैतक मा�मलाह8को बारेमा वकालत गन� जा�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाgको आbन ैशjदह8मा, उ;पि;त 19 र रोमी 1 र 2 #योग गरेर तपाgको नोटबकुमा तपाgको 

आbन ै�या$यक �वचारह8 लेeनहुोस ्जुन तपाg बाइबल4य समयमा र वत�मान समयमा प$न 

परमेYवरको �याय र कृपा दबु ैदेeनहुु�छ। के तपाइँ �वYवास गनु�हु�छ Gक यो तपाइँको ला%ग 

परमेYवरको वचनको वचन हो? 

 

/ाथ�ना:   
हे परमेYवर, तपाgले आbनो #ेम #दश�न गनु�भयो जब तपाgले लतू र उनको पOरवारलाई सदोम र 

गमोरामा भएको �वनाशबाट बचाउन ुभयो। क=हलेका=हँ म द�ुटताको शिNतशाल4 पलु र हठ� #ेमको 

बीचमा छु=�ँदैछु ज�तो तपाईले मलाई छुटकारा =दनहुु�छ, मेरो हात समा;नहुु�छ र मलाई $नuन 

खो�ने सब ैकुराबाट हटाउनहुु�छ। तपाgको दयाको ला%ग ध�यवाद। तपाgको स;यको वचनको 

ला%ग ध�यवाद। ध�यबाद, तपाgले मलाई #दान गनु� भएको सअुवसरको ला%ग ध�यबाद जसले 

तपाgलाई अ=हलेसUम %च�दैनन।् $तनीह8#$त दयाल ुहुनहुोस ्र उनीह8लाई म�त गनु�होस।् म 

�वशषे गर4 सो`दछु 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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पाठ ;स4स - भाग 1 

 

पLरचय:  
अब हामी अXाहाम र साराको कथा �लएर अ$घ बlछI। परम#भलेु उनीह8लाई स�तान ज�माउने 

#$त\ा मा� गनु�भएन तर एक वष��भ� सारा गभ�वती हुनेछन ्र एउटा छोरो ज�माउने$छन।् कथा 

उ;पि;त 21 मा फेOर सaु हु�छ। पाठको यस खBडमा हामी उ;पि;त 21:1-7 र उ;पि;त 22:1-19 

मा केि��त हुनेछI। यी दईु भागहa सUपणू� मा पlनहुोस।् केह4 #Yनह8 सोWन थाuनहुोस,् 

उदाहरणका ला%ग, पा�ह8 को हुन ्र उनीह8 के गOररहेछन।् को, के, क=हले, कहा,ँ र Gकन #Yनह8 

सोWनहुोस।् उनीह8ले कथालाई जीव�त बनाउन म�त गछ�न।्   
 

�श7ण:   
हामीले उ;पि;त 21:1 का शjदह8 स�ुन अXाहाम र सारासँग लामो समय पeय�। परम#भलेु 

सारालाई आbनो वचन परूा गन�लाई अनyुह गनु�भयो। उनले जे गरे ;यह4 गरे।   

• अनसुार परमेYवरले वा�तवम ैके गनु�भयो पद 2? 

_______________________________________________________________ 

• पद 3 मा अXाहमले उनको नाम के राखे? _____________________________ 

• अXाहमसँग ैबाँ%धएको करार अ�तग�त बाँ`न सNने सबकैो ला%ग अXाहम #भकुो आ\ा 

पालन गi यो। उ;पि;त 17:12 मा के भ$नएको %थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

खतना पaुषह8को ला%ग �वकuप %थएन जो अXाहामको पOरवारको भाग %थए। ;यसकारण 

जब इसहाक आठ =दनको %थए उनको खतना गOरयो (पद 4). 

• यो कथा पlने सबलेै अXाहाम बढुो भइसकेका %थए भनेर भगवानले $निYचत गन� 

चाहनभुयो। साराले उ;पि;त  18:12 मा उuलेख गरेझ[ उनी थGकत र अXाहाम वvृ 

भइसकेका %थए। अकp शjदमा, मानव पOर#े£यमा परमेYवरको #$त\ा असUभव %थयो। 

उ;पि;त 21:5 मा हामीलाई बताइएको छ Gक इसहाकको ज�म हँुदा अXाहाम 100 

वष�का %थए! सारा 90  वष�क	 %थइन! 

• इसहाकको अथ� __________________________ हो। फुटनोटह8मा तपाgको बाइबलले 

इसहाकको अथ� के =द�छ? यी हाँसोह8 �वचार गनु�होस ्जुन यी धेरै बष�ह8को अव%धमा 

चलेको %थयो जब उनीह8ले पवूा�नमुान गरेको #$त\ा परूा गरे: 

o उ;पि;त 17: 17 - कसले हासेँ? _________________________ उसले के भने?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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o उ;पि;त 18:12 - को हाँ�नभुयो? _________________________ $तनले के 

भ$नन?्  _________________________________________________________ 

o उ;पि;त 21:6 – कसले हाँसे? __________________________ $तनले के 

भ$नन?्  

__________________________________________________________ 

• दईुवटा चीजलाई हेनु� चाखला�दो छ:   

1. हाँसो को 1ब�भ�न #कार के %थए? उ;पि;त  17 र  18 स�दभ�मा हाँसो 

अ�वYवासमा %थयो। एक मा आbनो $नराशा को भावना छ। उ;पि;त 21 को 

सदंभ�मा एक /यिNत $न�स�देह $तनीह8को हाँसोलाई उ;सव र ध�यवादको 

8पमा स�ुछन,् राहतको कुरा जुन एक पटक =दइएको #$त\ा अ�तमा परूा 

भयो।  

2. $तनीह8को Wयान के %थयो जसले गदा� उनीह8 अ�वYवासमा हाँ�न थाले? 

उनीह8ले ;यो #$त\ा परूा भएको देखाउँदै उनीह8को Wयान के %थयो? शaुमा 

$तनीह8 आफ[ मा मा� दे{ख�थे। आज हामी भ�दछI, $तनीह8का "समय 

घडीह8" सGकसकेका %थए। $तनीह8को शर4र बढूो र थGकत %थयो। जब 

उनीह8 खुशी मनाउँदै हाँसे उनीह8 #भलुाई हेOररहेका %थए र $तनीह8को 

$नराश अव�थाको बाबजुद उहाँले के गनु�भयो। उ;पि;त 18: 14 सUझनहुोस।्  
________________________________________________ 

 

]यि4तगत आवेदन:   
मानव =दमाग को #विृ;त प=हलो �भ�ी हेराई र एक को आbन ैसUभा/यता र 7मताहa लाई तौल 

गन� को लागी हो। हामी आफ[ मा कामकुरा गन�का ला%ग बा=हर $न�NयI र #ाय: हामी हा9ोला%ग 

#यास गOररहेका कुरा असUभव छ भ�ने तmयलाई �वीकार नगरेसUम भगवानले #दान गनK म�त 

र $नदKशनको ला%ग हामीलाई हेराउन असफल हु�छI। क=हलेकाँह4 हा9ो म�त अ�य /यिNतह8 

माफ� त आउँछ। 

• तपाgले क=हले असUभव कुराको अनभुव गनु�भएको छ? के=ह य�तो चीज जसले 

तपाइँलाई तपाइँको आbनो 7मताहa भ�दा पर पाद�छ? के यो कमजोर4को 7े�मा 

तपाgको cि�टकोणबाट हो? अवसरमा तपाइँको #$तGHया क�तो %थयो? तपाg 

हाँ�नभुयो? के तपाgले आफ[ लाई भ�नभुएको %थयो, “म को हँु? तपाg ठ�ा गदw 

हुनहुु�छ। म ;यो गन� सिNदन! ”? #ाय: यी =ट}पणीह8 गOर�छ Gकनभने हामी केवल 

आफ[ लाई हेद�छI। #ाय: अ8ले तपाईमा ;य�तो 7मता देखेका छन ्जुन तपाईले 

प=हuय ैप=हचान गन� नसNन ुभएको छ। के=ह चीजह8 सचूीबv गनु�होस ्जुन 

तपाgलाई गन� लगाइएको हुन सNछ र तपाgले आफूलाई अ�वYवासमा हाँ�दै फेला 
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पानु�भयो तर फेर4 उ;सव र #शसंामा ज�त ैहा�ँनहुोस।् तपाgको के=ह अ�तरcि�ट नोट 

गनु�होस:् 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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पाठ ;स4स - भाग 2 

 

;श>ण:   
उ;पि;त 22 मा बताइएको एउटा सबभै�दा नाटक	य कथा सUबि�धत छ। यो अ�वYवसनीय 

दे{ख�छ। परमेYवरले Gकन ;य�तो गनु�हुने %थयो? Gकन अXाहमको जाचँको आवYयकता छ? के यी 

मा�छेह8को ला%ग छोराको ला%ग लामो #ती7ा %थएन? य=द तपाg माया गनु�हुने र तपाgले �सज�ना 

गनु�हुने मा$नसह8#$त दयाल ुहुनहुु�छ भने, तपाg $तनीह8लाई Gकन क=हले पर47ण गनु�हु�छ? 

हामी एक नजर हेरI। यो उ;पि;त 22: 1-19 फेOर पlन सहयोगी हुनेछ। 
 

अVयास गनु�होस:्  
केह4 समय प$छ परमेYवरले अXाहामलाई जाँच गनK $नण�य गनु�भयो। पद २ मा अXाहमलाई 

परमेY वरले क�तो $नदKशन =दनभुयो? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ;यहाँ कुन ैगuती भएको %थएन जसलाई परमेYवरले स केत गदw हुनहुु�mयो जब उनले 

भने, "$त9ो छोरो, $त9ो एक मा� छोरो, इसहाकलाई, जसलाई $तमी माया गछ¥।" 

• उनीह8 मोOरयाको इलाकामा जानपुनK %थयो। मोOरयाह पव�त ;यो पव�त %थयो जसमा 

य8शलेम $नमा�ण गOरने %थयो र ;यहाँ प$छ राजा सलेुमानको ठूलो मि�दर $नमा�ण 

हुनेछ (2 इ$तहास 3:1)। प$छ मोOरयाह पव�तलाई �सयोन पव�त भ$न�mयो। 

• अXाहमले आbनो छोरालाई होमब�लको 8पमा ब�लदान चढाउन ुभनेको कुन ैअनौठो 

कुरा %थएन। ;यस भ�ूममा ब�ने मा$नसह8ले आbना देवताह8लाई होमब�ल अप�ण 

गरे। ;य�ता ब�लदानह8 सUमानजनक हु�थ ेर देवताह8ले उनीह8को माग राeदछन।् 

कुन अनौठो कुरा यो %थयो Gक अXाहमका परमेYवरले मानव ब�लदानको ला%ग मागे। 

याद गनु�होस,् आदम र ह/वालाई उनीह8को अना\ाकाOरताको पापले गदा� माOरएको 

%थएन। क$यनलाई उसको भाईको ह;याको कारणले परमेYवर मानु�भएन। नहू, अXाहम, 

हागार, र सारा प$न $तनीह8का पापको ला%ग न�ट गOरएको %थएन। अXाहमका 

परमेYवरले उनलाई भ�नभुएको %थयो Gक उनी जा$तह8का �पता हुनेछन।् यो 

परमेYवरले अXाहमलाई उनको परमेYवर ब�न बाचा गनु�भयो र अXाहम र उनका 

स�तानह8 उनका मा$नसह8 हुनेछन।् अXाहमलाई उनको छोरो इसहाकलाई ब�ल 

चढाउन भ$नएको %थयो भनेर Gकन भ$नएको %थयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 3: के तपाgले कuपना गन� सNनहुु�छ अXाहामले आbनो nदयमा क�तो धैय� 

धारण गOररहेछन?् भो�लपuट 1बहान उनले काठ� पठाए, काठ काटे, बोNने सामान बनाए 
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र इसहाक र उनका दईुजना नोकरह8 �लएर गए। तपाg सारा को अल�वदा कuपना 

गन� सNनहुु�छ? के उनले उनलाई #भलेु भ�नभुएको %थयो? उनीलाई थाहा %थयो Gक 

उनले फेOर क=हuय ैआbनो छोरालाई भेzने छैन। धेरै चीजह8 हामी वा�त�वक 8पमा 

थाहा छैन; हामी केवल कuपना गन� सNछI। तपाgको कuपनाशिNत को के के हुन 

सNछ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• पद 4: या�ालाई तीन =दन ला�यो र तब अXाहमलाई थाहा %थयो Gक इसहाकलाई 

ब�ल चढाउने समय आउँदैछ। र पद 5 मा $तनीह8 दईु जना नोकरह8दे{ख अलग भए 

Gक उनीह8 पजूा गन� डाँडामा जा�छन ्र फGक� नेछन।् अXाहमको ला%ग आराधनाको 

ला%ग वेद4ह8 बनाउन ुकुन ैअनौठो कुरा %थएन। हामी $निYचतको ला%ग थाँहा छैनI र 

केवल हामी ब�ुन सNछI Gक इसहाकले पजूा र माOरएका पशहु8को ब�लदानको 

अनभुव गरेका %थए।   

• पद 6: ले बताउँछ Gक अXाहमले उनलाई बोNन uयाउन उनले काठ राखेका %थए र 

उनले आगो (सUभवतः तातो कोइलाको बािuटन) र चNकुलाई बोके। ब�लदानको 

�थानको बाटोमा अ$घ बढेको कुराकानीको कuपना गनु�होस।् इसहाकलाई थाहा %थयो 

Gक के=ह हराएको छु। $तनीह8�सत काठ र दाउरा %थए तर होमब�लको $निUत भेडा 

%थएन। 
 

Dमारक:   
अXाहमले आbनो छोरालाई भनेका शjदह8 तपाईको मन र =दमागको �म$ृत प�ुतकालयमा 

रा{ख�छन।् पद in मा उसले के भ�छ? शjदह8 लेeनहुोस:् "परमेYवर आफ[… 

______________________________________________________________________  

फेOर तपाईलाई यी शjदह8 इ�डNेस काड�मा लेeन #ो;सा=हत गOरयो। पदको थपमा, काड� �वचारह8 

र तपाgको मनमा आउन सNने #ाथ�नामा प$न लेeनहुोस।् ;यसप$छका =दनह8मा यस पदलाई 

जा�नहुोस ्ताGक यी शjदह8 तपाईबाट क=हले प$न �लन सGकन। 
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पाठ ;स4स - भाग 3 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   
• दईु नोकरह8 पछाDड छोDडयो कuपना गनु�होस।् $तनीह8 स�ुन नसNने दरू4मा 

नसकेका हुन सNछन ्उनीह8ले देखकेा सब ैबबुा र उनको छोरो पजूा गन� सँग ै

=हDंडरहेका छन।् 

• पद 9 र 10 यथाथ�को =हसाबले ले{खएको दे{ख�छ। अXाहामले के गरे? 

o $न�म�त ____________________________________ 

o /यवि�थत __________________________________ 

o बाउ�ड _____________________________________ 

o रा{खएको _____________________________________ 

o पु�यो _______________________________________ 

o �लइयो _____________________________________ 

• एकले म�त गन� सNदैन तर #Yन सोWन: इसहाकको बारेमा के हु�छ? आफू ब�लदान 

हँुदो रहेछ भनेर बझुेप$छ उनले के गरे? उनले आbनो बबुा र उनको बबुाको �वYवासको 

बारेमा के �सके? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यस 7ण भ�दा बाबकुो ला%ग के=ह गा�ो हुन सNछ? र, यह4 7ण हो जब परमेYवर 

बीचमा प�ुनहुु�छ। पद 11 लाई सानो सानो शjद "तर" बाट स8ु गOरएको छ। #भकुो 

दतूले अXाहमलाई बोलाउँदछन।् पद 12 मा उसले अXाहमलाई के भ�छ? Gकन पर47ा? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

परमेYवर जा�नहुु�mयो, अXाहमलाई थाहा %थयो, र इसहाकलाई प$न थाहा %थयो। अXाहामले 

परमेYवर�सत डराए। 

� पOरभाषा: डरको �व�भ�न अथ�ह8 छन।् यस खBडमा यसको #योगमा डराउन ुभनेको 

डराउनकुो मतलब होइन तर #ेम र �vा, सUमान, सUमान, भयानक सUमानमा राeन ुहो। 

अXाहमले आbनो छोरा#$तको #ेमभ�दा प$न परमेYवरको डर राeथे। 
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Zड\गगं डपेर:   
पद 12 को अ�;यमा छोरा भ�ने शjद अनसुरण गदा� Hस-रेफर�स सचूक हो। %च¦ी नोट गनु�होस ्र 

पद स�दभ� र प�ृठको गटर वा के��को Hस-स�दभ�मा प� फेला पानु�होस।् एउटा स�दभ� उ;पि;त 

22 को पद 2 मा हुनेछ जहाँ भगवानले Wयानपवू�क �प�ट पानु�भयो Gक अXाहमको एक मा� छोरो 

ब�लदान हुन ुपनK %थयो। अकp स�दभ� यहू�ना 3:16 हो। यो पद लेeनहुोस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

यो खBडमा बबुा को हुन?् _________________एक मा� छोरा को हो? _______________यी 

स�दभ�ह8बाट हामीले �सNयI Gक उ;पि;त 22 मा भएको घटना घटनाको पवू�वत� हो जुन धेरै वष� 

प$छ हुनेवाला %थयो, माउंटमा प$न। मोOरया, माउंट �सयोन, जब परमेYवरले हामी सबलैाई आbनो 

महान ्#ेमबाट बा=हर $नकाuनभुयो, तब उहाँ हा9ो एक मा� प�ु, येश,ू हा9ो सब ैपाप र सारा 

ससंारका पापह8को ला%ग अि�तम ब�लदानको 8पमा =दनहुुनेछ।   
 

पापको ब�लदानको ला%ग �वग�य �पताले Hूसको वेद4मा आbनो प�ुको ब�लदान रोNन सNनहुु�न। 

य=द मानवता अन�त म;ृयबुाट बचाउन ुपनK हो भने उसले ब�ललाई रोNन सNदैन। =टकटमा कुन ै

भेडा भे=टएन। अa कुन ैब�लदान भे=टएन! केवल उहाकँो �सv प�ुको म;ृयलेु गनK %थयो। ;यसोभए, 

उहाँ अनसुरण गनु�भयो र येशकूो बगाएको रगतको कारणले, सब ैमानवजा$तको पाप 7मा गOरएको 

छ। येशकूो ब�लदान माफ� त सब ैमानवजा$तले पापको 7मा पाउन सNछन। 
 

उ;सकु �व�याथ�का ला%ग ;यहाँ एक अकp Hस-स�दभ� छ। यहू�ना 3:16 को अ$तOरNत 1 यहू�ना 

4:9 लाई �वचार गनु�होस।् फेOर हामी देeन सNछI Gक दवु ैपरुानो र नयाँ करार यी Hस-स�दभ�को 

साथ बाँ%धएका छन।् ससंारको पापको ला%ग परमेYवरले गनु�भएको ;यागको बारेमा यस अWयायले 

के बझुाउँदछ?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Dमारक:   
उ;पि;त 22:12 "अब मलाई थाहा छ ..." र यहू�ना 3:16 र 1 यहू�ना 4:9 भ�ने शjदह8को 

साथ स8ु गरेर थप पदह8 छन ्जुन तपाgलाई सUझन #ो;सा=हत गOरएको छ। अनHुम{णका 

काड�ह8मा रा{खएको $तनीह8 तपाgको साथमा र तपाgको आbन ैबहुमuूय वचन ब�न सNछन।् 

तपाgले यी स�दभ�ह8को वOरपOर पदह8 प$न हेनु�हुनेछ, �वशषे गर4 नयाँ $नयमका पदह8। 

उनीह8ले तपाgको च�लरहेको अWययनलाई थप \ान र अ�तc�ि�ट =द�छ। तपाgको खजानाको 

खोजी गनु�होस,् तपाgको बहुमuूय वचनको ला%ग खोजी गनु�होस!् र, उदारताका साथ अ8सँग आbनो 

बहुमuूय प�ुतकालयको धन साझा गन� न1बस�नहुोस।् 
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पाठ ;स4स - भाग 4 

 

अVयास जारQ राRनहुोस:्   

• बबुा र छोराको ला%ग भावना;मक उ;साह अ;य%धक भएको हुनपुछ�। उसको छोरो 

जसलाई उसले ब�लदान चढाएको %थयो म;ृयबुाट जो%गयो! पद 13 मा, इसहाकको रगत 

बहाउनकुो स�ा, ब�लदान होमब�ल के हु�छ? ________________ फेOर प$न, हामीलाई 

याद आयो Gक बगेको रगत परमेYवरलाई �वीकाय� ब�लदान %थयो। 

• अXाहमले ;यस ठाउँलाई “यहोवा” भ�ने नाम =दए _______________.”  जब हामी 

यहू�ना 3:16 लाई फेOर �वचार गद�छI तब हामी जा�दछI Gक परमेYवरले आbनो 

प�ुलाई मिुNतदाताको 8पमा #दान गनु�भयो।   

• पद 15-18  धेरै पOर%चत ला�न सNछ। तपाgको आbन ैशjदमा परमेYवरले 

अXाहामलाई के भ�नहुु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• अ�तमा, पद 19 मा हामीलाई भ$नएको छ Gक अXाहाम र इसहाक ;यहाँ ब�थ े

_______________________________________________________________ 

हामी भगवानबारे के ;स4छb:  

सUभवतः एक शjदले हामीलाई मा$नसजा$त#$त ईYवरको महान ्#ेमको सUझना गराउँदछ भ�ने 

शjद उ;पि;त 21: 1 मा #योग गOरएको छ, "अब #भ ुहुनहुु�mयो ____________...”  यस पाठमा 

हामी हा9ा भगवानलाई अनyुह4 ईYवरको 8पमा देeछI। अनyुहले हामीलाई परमेYवरको अनyुहको 

खBडन गराउँदछ। कुन ैचीज यो�य छैन र कुन ैमuूयवा�ता हामीमा फेला पदwन, केवल उहाँको 

अनyुह हा9ो ला%ग। उहाँ अनyुह4 हुनहुु�छ र आbना #$त\ाह8 परूा गनु�हु�छ। उहा ँअनyुह4 

हुनहुु�छ र हामीलाई आbनो एक मा� प�ु =दएर हा9ो पापी अव�थाबाट बचाउनहुु�छ। उहाँ 

अनyुह4 हुनहुु�छ र हा9ो शर4र र आ;माको हरेक आवYयकताको ला%ग #दान गनु�हु�छ। 
 

]यि4तगत आवेदन:   
हामी परमेYवरबारे ज$त धेरै �सNछI ;य$त गन� सNदैनI भनेर हामी महससु गछ�। हामी 

अXाहमलाई अवलोकन गदा� हामी यस पाठको ला%ग आवेदन =दन सNछI। उनको त;काल 

#$तGHया परमेYवरको अनyुहमा %थयो #भकुो पजूा गन�। उनले आराधना गरे जब उनले भेडाको 

ब�ल चढाए। हा9ो ;याग, आराधना वा आराधना के प$न हुन सNछ? भजन 51:17 ले बताउँछ Gक 

भगवानले के ब�लदानह8 चढाउँछन।् पद लेeनहुोस:् "ब�लदानह8 
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________________________________________________________________________

___________________________________________________ तपाg घणृा छैन.” 

तपाईको nदयको ;याग के हो जब तपाईले उहाँसाम ुभाचँेको आ;मा, टुटेको र पY चाताप गनK 

nदयले आbना पाप र लाजको पाप �वीकार गनु�हु�छ? #भसँुग यी कुराहa साझा गन� समय 

�लनहुोस।् तपाgको नोटबकुमा इमानदार4 र Nया�डरको साथ लेeनहुोस।् 
 

भगवान हा9ो शjद र ध�यवादको अ�भ/यिNतमा #स�न हु�छन।् भजन 51:15  पlनहुोस।् “मेरो 

मखुले तपाgको #शसंा घोषणा गनKछ।” ;यसोभए, हामी कसर4 परमेYवरको #शसंा गछ�? ;यसको 

मतलब के हो? य=द हामी यो गन� चाह�छI भने हामी के भ�छI? हामी उहाँलाई ध�यवादको साथ 

हा9ा शjदह8 साझा गरेर उहाँको #शसंा गद�छI। उहाँ को हुनहुु�छ भनेर उहाँलाई ध�यवाद? 

अ$घuलो पाठह8का केह4 भागह8 "हामी परमेYवरबारे के �सNछI" समी7ा गनु�होस।् उसले गरेको 

कामका ला%ग उहाँलाई ध�यबाद। उहाँलाई #दान गरेकोमा उहाँलाई ध�यवाद। हामी सबलेै हामीले 

भनेका वा गरेका %थयI भनेर कृत\ताका शjदह8 #शसंा गद�छI। जब हामी मा�छेले हा9ो चOर� 

वा /यिNत;वको बारेमा उनीह8ले %चनेको के=ह चीजह8 �वीकाछ�न हामी कृत\ छI। उहाँलाई 

#शसंा र ध�यवादको शjदह8 उहाँमा लकुाउनहुोस।्  
 

/ाथ�ना:   

ध�यवाद र #शसंाको ब�लदानको मजा �लनको ला%ग यो समय हुन =दनहुोस:् 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ ;स4स - भाग 5 

हामी अXाहामको कथा समेzन ला�यI। उ;पि;त 23 मा हामीलाई भ$नएको छ Gक सारा 127 वष�को 

उमेरमा बाँच े र ;यसप$छ हेXोनमा उनको म;ृय ु भयो। यस अWयायले अXाहमले उनको %चहान 

�थलको ला%ग कसर4 जमीन ज�गा #ा}त गयp भनेर प$न वण�न गद�छ। अ=हलेको ला%ग उ;पि;त 

25 मा जानहुोस।्   
 

असाइनमे+ट: पlनुहोस ्उ;पि;त 25:7-12 

अVयास गनु�होस:्   
• पद 7: अXाहाम क$त�जेल बाँच?े  _________________________________ 

• पद ले अXाहमको म;ृयु भएको बारेमा के बताउँछ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 9: कसले उसलाई गाड?े  

_______________________________________________________________ 

• पद 9-10 उसलाई कहाँ दफन गOरयो? 

_______________________________________________________________ 

यो उह4 Gफuड हो जुन उसले =ह;तीबाट उ;पि;त  23 मा Gकनेको %थयो।   

• अXाहाम को�सत गाDडएका %थए?  ___________________________________ 

• परमेYवरले इसहाकलाई उसको बुबाको म;ृयु प$छ आशीवा�द =दनुभयो। इसहाक 

कहाँ ब�थे? 

_______________________________________________________________ 

नोट: यस पाठको अकp प7 तपाgलाई Hस-रेफर�सको साथ अ¢यास गन� Dडजाइन गOरएको 
हो। य=द तपाईले #योग गOररहन ुभएको बाइबलमा कुन ैHस-रेफरे�सन स केत गOरएको 
छैन भने, /यायाममा =दइएका स�दभ�ह8 मा� पालना गनु�होस।् 

रोई प$छ Hस-स�दभ� नोट गनु�होस।् पद र स�दभ� �तUभमा सकेंत गनु�होस।् हेनु�होस ्

र उ;पि;त  16: 7-14- पlनहुोस।् इसहाक, अXाहमको छोरो, 1बयर लहै रोई निजकै 

ब�ने छनौट गरे। हागारलाई सUझनहुोस,् अXाहमको अकp छोरो इYमाएलक	 आमा, 

1बयर लाहै रोईमा %थए जब उनी साराईबाट भा%गन।् पाठ 1 - भाग 2 हेनु�होस।् 
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परावत�न /.न:   
म;ृय ुभनेको ;य�तो चीज होइन जुन हामी #ायः सो`दछI, �वशषे गर4 जब हामी जवान छI। तर, 

तपाईको बढेुसकालको #GHयालाई �वचार गन� यो उपयNुत समय हो र एक =दन अXाहम र सारा 

ज�ता तपाईको प$न उमेर ढuनेछ र मनKछ भ�ने तmयलाई।   

o के तपाg %चहान कहाँ छ मन पराउनुहु�छ? 

o तपाई कोसँग गाqन चाहानुहु�छ? 

o तपाgको �वा�म;वमा रहेका चीजह8 कोसँग हुनेछ? 

o के तपाईलाई उपहार =दनुहु�छ जो तपाई पछाDड बाँ`नेछन?् 

o तपाg मन� ला�दा अ8ले तपाgको बारेमा के भ�न चाहानुहु�छ? 

o तपाइँ आbना ब`चाह8 र वंशजह8का ला%ग �वरासतको 8पमा के छोqन 

चाहनुहु�छ? 

o यी चीजह8 हुनको ला%ग तपाg अब के कदमह8 चाuदै हुनुहु�छ? 

 

/ाथ�ना:   
हे परम#भ ुपरमेYवर, तपाgले अXाहम र सारालाई द4घा�य ु#दान गनु�भयो। तपाg �वYवासयो�य 

हुनहुु�mयो र तपाgले आbनो भ�ूम र छोराको $निUत आbनो वचन परूा गनु�भयो। तपाgले 

$तनीह8लाई रा��ह8को बबुा र आमाको 8पमा �था�पत गनु�भयो तर $तनीह8 केवल $तनीह8का 

#$त\ा गOरएको छोरा, इसहाकलाई जा�दछन।् जसर4 तपाg $तनीह8 #$त �वYवासी हुनहुु�mयो 

मसँग तपाg �वYवासी हुनहुु�छ। तपाgको महान #ेम को लागी ध�यवाद म र ती सब ैमा मेरो #ेम 

ख�याइएको। मेरो �वचार छ Gक मेरो जीवन प$न म;ृयमुा अ�त हुनेछ, म #ाथ�ना गछु�  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

;श>ण:  
भगवा�को योजनामा, हा9ो छनौटमा हा1बल र नहू ज�ता पा�ह8को अWययन गi यI। हामीले =हX ू

11 लाई �वYवासको अWयायमा उuलेख गरेका छI। जब हामी अXाहमको कथालाई ब�द गछ� हामी 

फेOर =हXहू8तफ�  फक� �छI। यस अWयायमा अXाहमलाई चारवटा स�दभ�ह8 =दइएका छन ्र ती सब ै

"�वYवास�वारा…" भ�ने शjदह8बाट स8ु हु�छन ्=हX ू11: 8-19 पlनहुोस ्र तपाइँको हाइलाइटर 

#योग गरेर यी स�दभ�ह8लाई %चि�हत गनु�होस।् अब उ;पि;त 12-25 मा अXाहम र साराको 

अWययन पछाDड यो परैू सेNसन तपाgलाई पOर%चत छ।   
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अVयास गनु�होस:् 
• =हX ू11: 8  मा दईु Hस स�दभ�ह8 =दइएका छन।् तपाg �तु 8पमा प;ता लगाउन 

सNनहुुनेछ जहाँ अXाहमको यो कहानी यी Hस-स�दभ�ह8बाट बताइएको छ।   

o कथा भनेको के हो? _____________________________________________________ 

o Hस-सदंभ�ह8 के =दइ�छ? _________________________________________________ 

o उ;पि;तको कुन अWयाय कुन हो जहाँ अXाहमलाई बोलाइएको %थयो, एक #$त\ा =दइयो, 

र आ\ाकार4 भई छोDडयो तर आफू कहाँ जादैँछु थाहा छैन? उ;पि;त 

______________________________________________________________ 

नोट: य=द तपाgले #योग गOररहन ुभएको बाइबलमा कुन ैHस-रेफरे�स =दइएको छैन भने 
उ;पि;त 12: 1--4 र उ;पि;त 12:7 प;ता लगाउनहुोस।् 
• =हX ू11:9 मा हामीलाई भ$नएको छ Gक “�वYवास�वारा” अXाहामले #$त\ा गOरएको 

भ�ूममा आbनो घर बनाए। ऊ यस �वदेशी भ�ूममा 1बरानो मा$नस ज�तो गर4 पालमा 

ब�mयो।   

o Hस-स�दभ�ह8 के के हुन ्जुन शjद पाल प$छ =दइ�छ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

o उ;पि;तमा कुन अWयायह8 भे=टए जहाँ यो पाइ�छ? उ;पि;त _______________________ 

नोट: य=द तपाgले #योग गOररहन ुभएको बाइबलमा कुन ैHस-रेफरे�स =दइएको छैन भने 
उ;पि;त 12: 8 र उ;पि;त प;ता लगाउनहुोस ्18:1,9.  

• =हX ू11:11 मा धेरै Hस-स�दभ�ह8 =दइएका छन।्   

o कथा भनेको के हो? _____________________________________________________ 

o �पता भ�ने शjद अनसुरण गदा� Hस-स�दभ� के हो? ____________________________ 

o उ;पि;तको कुन अWयायमा परमेYवरले अXाहमलाई गनु�भएको #$त\ा परूा भएको 

%थयो? उ;पि;त _______________________________________________________ 

नोट: य=द तपाgले #योग गOररहनु भएको बाइबलमा कुनै Hस-रेफरे�स =दइएको 
छैन भने उ;पि;त 21:2 प;ता लगाउनुहोस।् 
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• =हXूमा 11:12… 

o सम�ु4 Gकनारे श/दलाई अनसुरण गदw Hस-स�दभ� के हो? 

______________________________________________________________ 

o उ;पि;तको कुन अWयायले परमेYवरले अXाहमलाई गनु�भएको करारको नवीकरणको 

बारेमा बताउँछ? उ;पि;त ____________________________________________ 

o यो करारको #$त\ा के हो? ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

नोट: य=द तपाईले #योग गOररहन ुभएको बाइबलमा कुन ैHस-रेफर�स =दइएको छैन 
भने उ;पि;त 22: 17 प;ता लगाउनहुोस।् 

• =हXू 11: 17-19 मा अकp कथा उuलेख गOरएको छ जुन पOर%चत हुनेछ। 
o कथा भनेको के हो? _______________________________________________ 

o Hस-स�दभ� के हो जुन तपाg यो कथा कहाँ फेला पi यो $नधा�रण गन� #योग 

गनु�हु�छ? ___________________________________________ Hस-स�दभ� सUभवतः 

ब�लदान भ�ने श/दमा भएको हुन सNछ। 

o उ;पि;तको कुन अWयाय कुन हो जहाँ परमेYवरले अXाहमको पर47ा गनु�भयो जो 

आ\ापवू�क इसहाकलाई ब�ल चढाउन गए? उ;पि;त __________________________ 

नोट: य=द तपाgले #योग गOररहन ुभएको बाइबलमा कुन ैHस-रेफर�स =दइएको छैन भने 
उ;पि;त 22: 1-10 प;ता लगाउनहुोस।् 

 

उ;पि;तमा धेरै अWयायह8मा अXाहमको बारेमा कथाह8 छन।् =हX ू11 का धेरै पदह8ले हामीलाई 

यी कथाह8को सUझना =दलाउँछन ्र हा9ो जीवनको या�ामा कथाह8 थ�पए प$छ �वYवासमा काय� 

गन� #ो;सा=हत गद�छन।् अXाहमका कथाह8ले हामीलाई परमेYवरकै अनyुह, उहाँको $नःसत� #ेम, 

उहाँसँग सUब�ध राeनेह8का ला%ग सचंार गछ�न।् ;य=ह समयमा, अXाहमको जीवन कथाह8ले प$न 

परमेYवर �यायी हुनहुु�छ भनेर सUझाउँछन।् उहाँमा%थ �वYवास गनKह8मा उहाँ कृपाल ु/यवहार 

गनु�हु�छ। उहाँको �यायले पापको ला%ग दBडको माग गद�छ र अझै उसले हा9ो आ;माले हा9ो 

ला%ग 1ब�ती गOररहेको स�ुछ। भगवानको हा9ो परमेYवर ब�ने वाचा भनेको साँ`चै न ैहा9ो 

आ�शष ्हो! 
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समी>ा:   
यो �वशषे अ¢यास तपाgको व�ृv र अXाहम र सारा नामको परुानो $नयम चOर�को \ान पिु�ट 

गन� को उ�ेYयका ला%ग Dडजाइन गOरएको %थयो। हामी �लइएका चरणह8 समी7ा गन� समय 

�लनहुोस:् 

1. हामीले /यिNतगत कथा पlयI र घटनासँग सUबि�धत तmयह8 नोट गi यI। पाठ 3-6 

मा हामीले अWययन गरेका चार कथाह8 के %थए? 

पाठ 3: 

पाठ 4: 

पाठ 5:  

पाठ 6: 

2. हामीले परमेYवर र मानवताको बारेमा 1ब�भ�न कुराहa �सNयI। "परमेYवरबारे हामी के 

�सNछI?" भ�ने #;येक भागको अ�तग�त हामीले के �सNयI? 

पाठ 3: 

पाठ 4: 

पाठ 5: 

पाठ 6: 

3. हामीले कथाको पाठलाई लाग ूगनK माWयमह8 खो�यI जुन लामो समय अ$घ भएको 

%थयो र आज हा9ो जीवनको ला%ग अथ� र /यिNतगत अन#ुयोग फेला पाद�छ। हामीले #;येक 

भागमा प;ता लगाएको अन#ुयोग के हो? 

पाठ 3: 

पाठ 4: 

पाठ 5: 

पाठ 6: 

• अ�तमा, हामीले =हX ू11 मा हेरे हामीले ब�ुयI Gक Hस-रेफरे�स #योग गरेर हामी �तु 

8पमा नयाँ $नयमको स�दभ�बाट परुानो $नयमको कहानी फेला पान� स7म हु�छI। 

हामीले नयाँबाट परुानो $नयममा उuटो सदw अनभुव गरेका छI। य=द तपाg =हX ू11 

को गहन अWययन गदw हुनहुु�mयो र यी मWये एउटा कथा समी7ा गन� चाहानहुु�छ 

तर यो कहाँ ले{खएको हो थाहा छैन भने, Hस-स�दभ� अ;य�त ैसहयोगी हुनेछ। 
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भगवानको वचनको निजक, हा�ो आशीवा�द 

 

तपाईलाई तपाईको अWययनको साथ जोqन #ो;सा=हत गOरयो। तपाई धेरै �सNदै हुनहुु�छ। तपाg 

बाइबल माफ� त बढ4 आरामसँग ने�भगेट गदw हुनहुु�छ। तपाgले परमेYवरको वचनले तपाgलाई के 

भ�छ भनेर तपाgको अWययनको प$छ तपाg एक हदसUम आरामको �वकास गदw हुनहुु�छ। 
 

/ाथ�ना:  

हे #भ,ु तपाgको वचनको ला%ग ध�यवाद छ जुन मलाई अXाहम ज�ता �वYवास भएका 

मा$नसह8का बारेमा बताउँछ। य�य�प उनले तपाईले वाचा गरेको सब ैअनभुव गरेनन,् तपाgले 

उनलाई भ�व�यमा �वYवासको आखँाले हेन� स7म पानु�भयो। उसले देeयो के #$त\ा गOरएको 

%थयो। मलाई य�तो �वYवास =दनहुोस,् �वYवास गनु�होस ्Gक तपाg म#$त कृपाल ुर कृपाल ु

हुनहुु�छ, �वYवास यो हो Gक येश ूमेरो आशा हुनहुु�छ। र मलाई �वYवासको आखँा =दनहुोस ्Gक म 

तपाgसँग �वग�मा अन�त जीवनको #$त\ा गछु�। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


