
GODS’ FAITHFULNESS, OUR HOPE 

 

  

 

 

 
 
 
 

भगवानको 	व
वास, 

हाो आशा 
 

 

 

�वारा �याक� बाल    
 

 

 

ई�वर र �दय इसहाक र याकूबको  

जीवनमा देखा प� यो 
 

 

 

 

 

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

भजन 119:74 

 

 

 

 

 

 

प�व� बाइबल प�व� बाइबल, नया ँअ�तरा ि"#य सं%करण बाट (लइएको हो. +,त(ल�प अ-धकार © 1973 ,1978,1984  

अ�तरा ि"#य बाइबल समाज 5वारा. 6यथ  8बना को अनुम,त 5वारा +योग गर;एको. सबै अ-धकार सुर=>त. 

        



पाठ 1 

1. अ&ाहामले इसहाकको ला'ग प(नी खो�छ  

2. अ&ाहमको नोकर हारान पठाइयो 

3. +रबेका इसहाकक� ,ीमती ब-न चाहि-छन ्

4. +रबेका नोकरको साथ फ2क3 -छ 

5. अ&ाहमको ला'ग परमे
वर 	व
वासयो4य हुनुहु-छ 

 

पाठ 2 

1. +रबेका जु56याहा ब7चाह8लाई ज-म :दि-छन ्

2. एसाव आ=नो ज-म>स? अ'धकार बे7छ 

3. भगवानको जेठो छोराले आ=नो ज-म अ'धकार Aवीकार गद3छ 

4. इसहाकले एसावलाई आ>शष ्:दनको ला'ग तयारC गरे 

5. याकूबले इसहाकलाई धोका :द-छ  

 

पाठ 3 

1. बाइबलले छलको स5ब-धमा के >सकाउँछ 

2. इसहाक धोकामा छ र एसाव हताश छ 

3. Fदयको धोकालाई 'च-नु 

4. याकूब आ=नो जीवनको ला'ग भा4छ 

5. जोGखममा एक प+रवार 

 

पाठ 4 

1. याकूबको सपना 

2. याकूबको टIनJग Kवाइ-ट एक वचनको साथ सुL हु-छ 

3. हारानमा आफ-तह8सँग भेट 

4. याकूबले आ=नी ,ीमतीको ला'ग राहेल रा�छ 

5. एक पटक धोका छ, याकूब धोका छ 

 

 



पाठ 5 

1. छोराह8 याकूब र लेआलाई ज-माइन ्

2. थप बेटा जि-मएका हु-छन ् 

3. राहेल बाँझी छ 

4. राहेलले छोरालाई ज-म :द-छ 

5. ब:हनीह8 बीच ईNया3 

पाठ 6 

1. याकूब एसावलाई भेOन तयार हु-छन ्

2. याकूबको कारवाँले याPबोक नदC पार गयQ 

3. याकूबले भगवानसँग कु
ती गद3छ जसले याकूबको नाम इRायलमा प+रवत3न गद3छ 

4. भाइह8 पुन>म3लन हु-छन ्

5. पुनAथा3पना याकूब र एसावको बीचमा बनाइएको छ 

 

समीSा 



GODS’ FAITHFULNESS, OUR HOPE 

   

प+रचय 

स?य के हो? प@Aटयस �पलातसले येशलूाई Cूसमा टाँDन ुअ,घ उहाँलाई सोधेका +�नहG, जुन आज 

ससंारभरका मा,नसहGले अ�य +�नहGको उ?तर खोिजरहेका छन ्भ�ने धेरै +�नहGको पछाLड छ: 

यस ससंारमा मेरो जीवनको उOे�य के हो? म यस ससंारमा मेरो जीवन िजउने 8बि?तकै मेरो ला-ग 

के आशा छ र म?ृय ुप,छ जीवन को +?याशा गछु ? सब ैमानवजा,त उOे�य र आशाको सQब�धमा 

स?य उ?तरहGको ला-ग चाहा�छन ्SकनSक उOे�य र आशाले हाTो वत मानलाई अथ  र मUूय 

Aद�छ। 
 

ई�वरको �व�वासयोDयता, हाTो आशा इसहाक र उसको पWरवारका कथाहGमा केि�Xत छ। यस 

अYययनभWर यो %प"ट हु�छ Sक उसको पWरवारले एक अका +,त छलपणू  6यवहार गरे। छलले 

पWरवारमा �वभाजन Uयायो। धोकाले यसको जगाएको खZडमा छोLडएको सQब�ध, डर, Cोध, र 

बदलाको भावनाहG, र आरोप र झुटो को ,नशान। य5य�प यी सब ैनकारा?मक झकुावहGको 

बाबजुद प,न, परमे�वर उनीहGको परमे�वर हुने आ\नो +,त]ा+,त वफादार रहनभुयो। 
 

जीवनको र म?ृयकुो लडाई जुन समयको सGुदे_ख न ैच(लरहेको छ असल र खराबको बीचमा हो, 

स?य र झूटको बीचमा, +काश र अ�धकारको बीचमा। यो लडाई सु̀  भएको छ जब सप को धूत  र 

धूत ताले जब पAहलो पटक अदनको बगaचामा आइमाईलाई धोका Aदयो। मOुा आज ?यो उह; मOुा 

हो जुन ?यसबेला -थयो। यो +�नले परमे�वरको वचनको अ-धकारलाई केि�Xत गद छ। सप ले 

ह6वालाई सोYयो। “के भगवानले भने?” र “के परमे�वर वा%तवम ैभ�नभुएको छ?” छलले स?यको 

ठcा गछ । छल +�नह` स?य। छलको बोट8ब`वाको मनमा शकंा र शकंाको बीउ छछ न ्र 

स?यलाई कमजोर बनाउँदछ। छलले स?यलाई चुनौती Aद�छ र स?य प,न छ भनेर अ%वीकार 

गद छ। यो यeु परमे�वर र शतैानको बीचमा छ। +?येक मानव जा,तको +ाणको ला-ग लLडरहेको 

छ। 
 

छल ससंारमा पाप Uयाउन +योग गWरएको शतैानको माYयम हो र स?य यो हो Sक यसलाई 

,नकाUनको ला-ग परमे�वरले +योग गनु हु�छ। पापले सब ै6यिfतको �दय छोएको छ। अब धोका 

हामी सबमैा फेला पानg �वनाशकार;, प,तत �दय अव%था हो। धोकाले आशालाई न"ट गद छ र 

हामी सबलैाई यस जीवनमा मह??वपणू  उOे�य र अथ को ला-ग (शकार राhछ। मा,नसजा,तको 

आ?मा आराम र शा�तको ला-ग चाहा�छ तर छल;ले आ?मालाई चचंल भाँडा बनाएको छ।   
 

बाइबल भWर नै परमे�वरले हामीलाई उहाँसंग एक सQब�धमा, आशा र उOे�य +दान गनg 

सQब�धमा बोलाउनुहु�छ। उहाँ हामी सबलैाई स?यको ]ानमा आऊन ्भ�ने चाहनहुु�छ (1 

,तमोथी 2:4)। स?य चाAहएको स?य हामीले जा�नपुद छ भनेर उहाँ हामीलाई %वत�� 

तUुयाउनहुु�छ (यहू�ना 8:32-35)। उहाँको वचन स?य छ SकनSक उहाँ स?यवाद; हुनहुु�छ (यहू�ना 

3:33)। धोका Aदने झटू र छलले आउँछ जसले हामीलाई अ�धकारमा राhछ। जो स?यमा िजउँछ 



?यो oयो,तमा आउँदछ, ताSक यो %प"ट पानु होस ्Sक उसले (येश)ू ज ेगनु भयो ?यसले 

परमे�वर5वारा गWरसकेको -थयो (यहू�ना 3:21)। "ससंारलाई य%तो +ेम गनु भयो Sक उहाँले आ\ना 

एक मा� प�ुलाई Aदनभुयो, उहाँमा �व�वास गनg कोह; प,न नाश नहोस ्तर उसले अन�त जीवन 

पाउनेछ।" SकनSक परमे�वरले आ\ना प�ुलाई ससंारलाई दोषी ठहराउन ससंारमा पठाउनभुएको 

होइन, तर उहाँ माफ त ससंारलाई बचाउनलाई पठाउनभुयो "(यहू�ना 3:16-17).  

 

जब तपाs इसहाक र Wरबेका, एसाव र याकूबको अYययन थाUनहुु�छ, तपाsले (सfनहुुनेछ Sक 

भगवानको वफादार; उनीहGको 6यवहारमा ,नभ र हँुदैन तर उनीहG+,त उहाँको �व�वासी +ेममा 

,नभ र छ। ?य%त ैगर; हामी जा�दछt Sक हामीमा उनको �व�वासयोDयता हाTो आचरणमा होइन 

तर हामी+,त उहाँको +ेममा भर पद छ। इसहाक र उसको पWरवारका ला-ग परमे�वर(सत वाचा 

बाँ-धएको -थयो। तपाs र मेरो ला-ग परमे�वरको वचन हाTो बिuत%मामा हामीलाई Aदइ�छ जब 

उहाँ हामीलाई उहाँको आ\न ैभनेर दावी गनु हु�छ र हामीलाई पापहGको >मा र अन�त जीवन 

Aदनहुु�छ। 
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सLु गदT 

जब तपाs भगवानको �व�वास, हाTो आशाको साथ बाइबलको अYययन जार; राhनहुु�छ, तपाs 

एक साह(सक काय को साथ अ,घ बvनहुुनेछ जुन तपाsको बाँकw जीवनलाई आकार Aदन Lडजाइन 

गWरएको हो। तपाsको या�ा तपाsको ला-ग अनtठो हुनेछ र बाइबलको ]ान र केह; नयाँ पा�हG, 

ज%त,ै इसहाक, Wरबेका, याकूब, र एसावको तपाsको ]ानमा बvनको ला-ग तपाsको उ?सकु र 

उ?साह; जोश5वारा ,नधा Wरत हुनेछ। अYययनको +,त तपाsको +,तबeताले तपाsको जीवनलाई 

समeृ तUुयाउने +,त]ा गद छ SकनSक तपाsले उहाकँो वचन माफ त बोUनहुु�छ। 
  

तपाइँसँग हातमा पाँच आप,ूत   गन  +ो?साAहत गWरएको छ। यी आईटमहG अYययन भर +योग 

गWर�छ। तपाs +?येक Aदनको अYययनको साथ +योग गनु हु�छ तपाsको (श>ा अनभुवलाई समeृ 

बनाउन। 

1. यो बाइबल अYययन: भगवानको �व�वास, हाTो आशा 

2. प�व� बाइबलको नयाँ अ�तरा ि"#य सं%करण नोट: यAद तपाs नयाँ खर;द 

गदx हुनुहु�छ भने, एउटा बाइबल खोoनुहोस ्जुनसँग: 

सूचीबe बाइबलको 6यिfतगत पु%तकहGको साथ सामyीहGको 

ता(लका, 

+?येक प"ृठको बीचमा Cस-संदभ  %तQभ +ाथ(मकताका साथ। 

बाइबलको पछाLड एउटा अनुकुलता, र 

केह; आधारभूत नfशा प,न पछाLड भेAटए। 

3. पेन वा पेि�सल र हाइलाइटर 

4. नोटबुक वा zया{लेट 

5. 3x5 वा 4x6 अनुCम_णका काड हG 

 

मा सचूीबe चार # 2 स�ुवधाहGसँग तपाs पया uत तपाsको अYययनको ला-ग तयार हुनहुु�छ र 

प�व� शा%� माफ त सफलतापवू क ने(भगेट गन  तयार हुनहुु�छ। जब तपाइँको बाइबल खर;द 

गनु हु�छ तपाइँको छनौटमा सहयोगको ला-ग �वCेतालाई सोYन AहचSकचाउनहुोस।् ,नदgशनका 

ला-ग सोYनहुोस ्�वशषे गर; जब सचूीबe Cस-स�दभ  +कारको खोजी गदx। 
  

तपाईलाई थाहा पाउन ुपनg कुरा: बाइबलका �व(भ�न अनवुादहG दबु ैबाइबल प%ुतक पसलहG र 

बानgस र नोबल-+कारका %टोरहG देशभWर उपल{ध छन।् यस अYययनको ला-ग सझुाव गWरएको 

अनवुाद नयाँ अ�तरा ि"#य स%ंकरण हो, को Gपमा प,न -च,न�छ। यस बाइबल अYययनमा 

स�दभ हG एनआईभी अनवुादबाट आएको हो। यो स%ंकरण मलू पाठबाट अनवुाद गWरएको छ र 

�व5वानहG यो सहमत छन ्Sक यो अनवुाद असाधारण Gपमा सAह छ र आजको भाषा +योग 

गद छ। अ�य थु+ ैराTा अनवुादहG उपल{ध छन ्र कAहलेकाँह; %प"ट पान  र बाइबलको कुन ै



�वशषे अशंलाई बझुाउन सहयोग गद छ। �व(भ�न अनवुादहG बाहेक केह; बाइबल +काशकहGले 

“अYययन बाइबल” वा “+ेरक अYययन बाइबल” वा “लाइफ एिuलकेसन बाइबल” को Gपमा +%ताव 

राhछन।् यी बाइबलहGले �व%ततृ नोट र अ�य �व%ताWरत स�ुवधाहG +दान गद छ। 
  

तपाsको बाइबल माक  गन  नAहचSकचाउनहुोस।् तपाsसँग अनमु,त छ! यसलेै पेन र हाइलाइटर 

समावेश गWरयो। यो तपाइँको बाइबल पvन हो। यसलाई तपाsको नोटहG, तपाsको रेखांकन, 

हाइलाइAटगं, सक ल र एरोको साथ तपाsको आ\न ैबनाउनहुोस!् �वचार, +�न, र अYययन माफ त 

आ\नो या�ा }याक गन  रेकड  गन को ला-ग तपाईलाई तपाइँको नोटबकु वा zया{लेट +योग गन  

+ो?साAहत गWरएको छ। 
  

+?येक छवटा पाठ पाँच भागमा बाँLडएको छ। यी सेगमे�टहG तपाsलाई समयम ैअYययनको 

माYयम5वारा लजैान सहयोगको ला-ग केवल माग ,नदgशनहG हुन।् तपाsको अYययनको ला-ग 

ग,त तपाsमा ,नभ र गद छ। कAहलेकाँह; पाठले तपाइँसँग भ�दा बढ; समयको माग गन  सfछ र 

तपाइँले पाठ एक भ�दा बढ; बठैकमा परूा गनु पनgछ। अ�य समयमा तपाs एक पाठ भाग परूा 

गन  सfनहुु�छ र अक�मा दायाँ जानको ला-ग छनौट गन  सfनहुु�छ। 
  

यAद बाइबल अYययन गनg यो तपाsको पAहलो +यास हो भने, तपाsलाई बाइबलको Sकताब 

बनाउने भ�ने शीष कबाट अYययन सु̀  गन  +ो?साहन Aदइ�छ। यो अYययन हो जसले ने�वगेसनल 

उपकरणहG +दान गद छ तपाईको अYययनलाई मOत प�ु याउन र तपाइँलाई बाइबलको चारै,तर 

कुशलतापवू क चलाउन। तपाsको बाइबल बनाउने www.FullValue.org  मा डाउनलोड गन  सSक�छ। 

थप एकाइहG कुन ैशUुकमा डाउनलोड गन  प,न सSक�छ। उदाहरण को लागी, भगवानको योजना, 

हाTो �वकUप उ?पि?त को पAहलो एघार अYयाय को एक अYययन हो। परमे�वर +,त]ा गनु होस,् 

हाTो आ(शष अ�ाहामको कथा उ?पि?त 12-25 मा पाइ�छ। य5य�प यी अYययनहG (सफाWरस 

गWरए प,न, यी चौथो एकाईको ई�वरको �व�वास, हाTो आशाको अYययन गन  सफलताको ला-ग 

आव�यक छैन। 
  

अ�तमा, तपाईले यो ब�ुन ुआव�यक छ Sक यो अYययन तपाई आफैले (सfनको ला-ग ले_खएको 

हो। यो +योगकता -अनकूुल हुन Lडजाइन गWरएको हो। आ?म-अनशुासन को एक Lडyी सगं तपाs 

थोरै वा कुन ैकAठनाई को साथ सामyी कभर हुनेछ। एकै समयमा, अYययन उ?साहजनक हुनेछ। 

तपाsले नयाँ जानकार; +ाuत गनु हुनेछ। तपाs नयाँ (सfने र अ�यसँग अ�त� ि"ट साझदेार; गन  

चाहानहुु�छ। र, तपाइँले केह; चुनौतीपणू  +�नहG सोYनहुुनेछ जुन उ?तरहGको ला-ग माDनेछ। 
  

यो +,तSCयाको पवूा नमुान गदx तपाईलाई अYययन गन  केह; साथीहGलाई आमि��त गन  

गQभीरतासाथ �वचार गन  +ो?साहन Aदनहुु�छ। हुनसfछ तपाई र तपाईको प,त / प?नीले दईु वा 

तीन अ�य जोडीलाई तपाईसँग सामेल हुनको ला-ग सोYन ुहोला। हुनसfछ तपाई एउटा अपाट मे�ट 

कQuलेfसमा ब%नहुु�छ र साथी छ Sक तपाइँ सगं अYययन गन  आमि��त गन  चाहानहुु�छ। 



हुनसfछ काममा कसलैाई परमे�वर बाइबलले के भ�छ भनेर जा�न आमि��त गन  चाह�छ। 

हुनसfछ तपाs कुन ैचच को हुनहुु�छ वा एउटा चच लाई -च�नहुु�छ जहाँ एक fलास +%ताव 

गWरएको छ जसले �व5याथ�हGलाई उनीहG हuताको समयमा उनीहGले (सकेका चीजहGको बारेमा 

कुराकानी गन  अनमु,त Aद�छ। तपाsको पWरि%थ,त ज%तोसकैु भए प,न, हuतामा एक चोAट सानो 

समहूसँग भेला हुन सरु=>त वातावरण (सज ना गनु होस ्अ�त� ि"ट बाँ�न र बाइबलको वरपरका 

साथीहGको Gपमा सँग ैबvन। तपाsको अYययन समहूका 6यिfतहG चाहे ठूला होस ्वा सानो, 

तपाsको अYययनलाई समeृ तUुयाउनेछ SकनSक तपाsले उनीहGलाई समeृ बनाउन मOत 

गनु हु�छ! 
  

यो साह(सक सु̀  गन  को लागी समय हो! उ?पि?त 25 मा तपाइँको बाइबल खोUनहुोस।् सGु गरt। 

पद 19 मा श{दहG लेhनहुोस:् 
_______________________________________________________________________ 
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प+रचय:   
उ?पि?तले हामीलाई अ�ाहम र साराको छोरो इसहाकको बारेमा तलुना?मक Aहसाबले थोरै 

बताउँदछ। हामीले उनीबारे जे (सfछt, उसको �ीमती Wरबेका र दईु छोराहG याकूब र एसावको 

पाWरवाWरक जीवनको कथाहGमा +कट हु�छ। इसहाक +,त]ा गWरएको छोरा र परमे�वरले 

अ�ाहाम(सत बाँधेको करारको उ?तरा-धकार; -थए। ज%तो तपाईले य,ुनट 3 बाट याद गनु भयो, 

भगवानको वचन, हाTो आ(शष, करार भनेको भगवा�को 8बना शत  +,त]ा -थयो र यसमा भ(ूम, 

सQपि?त र स�तानको +,त]ा प,न समावेश -थयो, तर अ�ाहम र साराको कुन ैस�तान -थएन र 

,तनीहG �वदेशी भ(ूममा परदेशीको Gपमा ब%दथे। परमे�वरले अ�ाहमलाई भ�नभुयो Sक उनी 

जा,तह`का �पता हुनेछन।् उनको आशाले परमे�वरलाई -चनेको -थयो र �व�वास गर;रहेको -थयो 

Sक परमे�वरले ज े+,त]ा गनु भएको -थयो ?यो परूा गन  उहाँ �व�वासी हुनहुु�छ। 
 

भगवा�को वचन, हाTो आ(शष ् शीष क भएको बाइबल अYययनले उ?पि?त  25 मा अ�ाहमको 

म?ृयकुो साथ टु . Dयायो। य5य�प अ�ाहमको म?ृय ुहुन ुअ,घ उनको छोरो इसहाकको ला-ग 

%वा%नी राhने इ�छा -थयो। उ?पि?त 24 ले Wरबेकालाई कसर; छनौट गWरएको -थयो भनेर 

बताउँछ। यो अYयाय अ�ाहम र उसको मhुय घरधनीको 8बचको कुराकानीबाट सGु हु�छ। 

हामीलाई नोकरको नाम भ,नएको छैन। उसलाई नोकर वा मा,नस भनेर -च,न�छ। 
 

हामी सु̀  गनु भ�दा पAहले एउटा सQझाउनी ... जब हामी यो र यी पाठहGमा यी कथाहGको 

अYययन गछ� 1) कथाको त�यहG खोoनहुोस,् 2) परमे�वर र हामी मानव जा,तको Gपमा हामीले 

के (सfछt भ�ने स?यको ला-ग सतक  हुनहुोस,् र 3 ) ती मह??वपणू  +�नहG सोYनहुोस ्जुन आज 

हाTो जीवनको ला-ग कहानीको त�यहG र स?यहGको अन+ुयोग प?ता लगाउँदछ। 
 

असाइनमे-ट:  
उ?पि?त 24 पvनहुोस ्र तपाइँको नोटबकु Aटuपणी र वाfयांशहG लेhनहुोस,् पWरि%थ,तहG जुन 

तपाइँ ब�ुनहुु�न। रेकड  गनु होस ्जुनसकैु प,न असामा�य लाDन सfछ तर स%ंकृ,तले तोfदछ 

ज%तो दे_ख�छ। 
 

अXयास गनु3होस:्   
कथाले के भ�छ भ,न हेरेर सु̀  गरt। 

• पद 1: अ�ाहाम अब बढुो भइसकेका छन।् उनी "ब�ृe भइसकेका -थए।" हामीलाई थाहा छ 

Sक सारा 137 वष को उमेरमा मरे र सारा 175 वष को उमेरमा मरे। पदले हामीलाई भ�छ, 



"+भलेु उनलाई सब ैकुरामा आशीवा द Aदनभुयो।" अगाLड हेनु होस ्उ?पि?त 24:35 र यस 

पदमा उUलेख गWरएका चीजहG लेhनहुोस जुन उहाँको जीवनमा +भकुो आशीवा द हो। 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 2-4: अ�ाहामले आ\नो मhुय घरधनीलाई बोलाउँछ। नोकरको काम के हो?  

__________________________________________________________________ 

अ�ाहामले आ\नो नोकरलाई कसम खान ुभनेको -थयो?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

>शSण:   
हामीले यो +�न सोYन ुआव�यक छ: Sकन अ�ाहमलाई य,त मह?वपणू  -थयो Sक उनको छोरो 

कनानी आइमाईलाई �ववाह गन  Aदइएन? कनानीहG को -थए? हामी उनीहGको बारेमा के जा�दछt? 

,तनीहG को -थए भनेर फेWर प?ता लगाउन हामी पद 3 मा Aदएका Cस-रेफरे�सलाई कनानी 

श6दहG प,छको अवलोकन गन  सfछt। स�दभ  के हो?  

_______________________________________________________________________ 

 

हामीलाई उ?पि?त 10:15-19 मा सQझाइ�छ Sक कनानीहG नहूको छोरो हामका स�तान -थए। 

हामका स� तानहG �ा�पत भए Sकनभने हामले आ\नो बबुालाई देखाउँदा लाजमद� अनादर भएको 

-थयो (उ?पि?त 9:25-27)। ?यसोभए पद 4 मा नोकरलाई कहाँ जान भ,नएको छ? 

 _______________________________________________________________________ 

 

हामीले अक� अ?य�त मह??वपणू  कुरा सQझन ुआव�यक छ। परमे�वरले अ�ाहामसँग करार 

बाँYनभुयो। रगत शमेबाट अ�ाहाम र इसहाकसQम पगेु। अन�त करार अ�ाहम र उनका 

स�तानहGसँग पनु: पिु"ट गWरयो (उ?पि?त 17)। यो धा(म क ,नण य -थयो जुन अ�ाहमले गरेका 

-थए। �ाप भएकाहGसँग अ�तर�ववाह गनु को सcा एउटै रगत नलगाएको र करारको वाचाअनGुप 

नभई अ�ाहामले आ\नो नोकरलाई परुानो हारानमा पठाए र इसहाकको ला-ग आ\नी %वा%नी 

खोजे। छोरा वा छोर;को �+आरे�ज �ववाह �ववाह आमाबाब ु5वारा सकुं-चत स%ंकृ,तको %वीकाय  

परQपरा -थयो। 
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अब हामी मhुय घरमा(लकाको भार; िजQमेवार; ब�ुन थाUछt। शपथ (लन ुअ,घ अक� कुरा 

छलफल गनु  आव�यक छ। 
 

अXयास जारC रा�नुहोस:् 
• पद 5-6: मा नोकरको +�न के हो पद 6? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

र, अ�ाहमको +,तSCया क%तो छ? 

__________________________________________________________________ 

• पद 7: अ�ाहमको कारण के -थयो? फेWर उ?पि?त 12: 1-3 समी>ा गनु होस।् 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

>शSण: 
परमे�वरले अ�ाहमलाई हारानको भ(ूमबाट Uयाउन ुभयो र कनानको भ(ूममा Uयाउन ुभयो। जब 

परमे�वरले उनलाई हारानबाट बोलाउनभुयो उनले उहाँलाई भ(ूम, स�तान र सQपि?त Aदने +,त]ा 

गनु भयो। अ�ततः परमे�वरले आ\नो वचन परूा गनु भयो र उसलाई सQप?ती (जDगा), सतंान 

(स�तान), र सम�ृe (धन) Aदनभुयो। परमे�वरले अ�ाहमलाई Aदने +,त]ा गनु भएको सबलैाई +ायः 

करारको 3 पीको Gपमा मा,न�छ। 
 

अ�ाहमले आ\नो नोकरलाई भ�दछन ्Sक उह; परमे�वर जसले उनलाई (अ�ाहम) लाई यस 

देशबाट बाAहर ,नकालेर जानहुु�छ उहाँ (नोकर) प,न जानहुु�छ। तर अ�ाहमलाई हारानबाट 

बोलाइएको हुनाले उसको छोरोचाAहँ सQझौताको एक भागको Gपमा फकg र जान ुहँुदैन�यो। उनलाई 

परुानो देश छोडरे नयाँ भ(ूममा जान भ,नयो। ,तनी र ,तनका स�तानहGलाई परमे�वरले एउटा 

नयाँ +,त]ा Aदनभुयो जुन अन�त करारमा छाप लगाइएको -थयो। उहाँलाई नयाँ सु̀ वात, नयाँ 

उ?पि?त गन  बोलाइएको -थयो। 
 

कथाको यस 8ब�दमुा केह; चीजहG Aदमागमा आउन सfछन।् हामी �व%तारमा जान सfदैनt तर 

तपाsले कUपना गरे अनसुार तपाsको कUपनाशिfत +योग गन  सु̀  गद छt। 

• के तपाsलाई लाDछ Sक अ�ाहमले आ\नो छोरालाई ?य%त ै6यवहार गरे होलान ्ज%तो Sक 

एक राजकुमारले राजकुमारलाई 6यवहार गरे ज%तो? अ�ाहमले आ\नो जीवनमा 

परमे�वरको ग,त�व-ध अनभुव गरेका -थए। इसहाकको माYयमबाट परमे�वरले उनलाई 



आ\नो वचन परूा गनु भयो, जुन उनको बबुादे_ख माउ�टसQमको या�ासQम सब ै-थयो। 

मोWरयाह उनलाई ब(लदान गनु पनg -थयो। अ�ाहमलाई थाहा -थयो Sक परमे�वरको सरु>ा 

र आ(श"को हात इसहाकको साथ सानो छ। र अब बढेुसकालमा अ�ाहमलाई थाहा -थयो 

Sक उह; +भ ुपरमे�वरले उनको छोराको ला-ग एउट; प?नी +दान गनु हु�छ। +,त]ा 

Aदनहुुने उह; परमे�वर "आ\नो दतू पठाउनहुुनेछ  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(उ?पि?त 24:7) र, यAद कुन ैमAहला आ\नो नोकरसँग फक न राजी -थएन भने, नोकरलाई 

शपथबाट मfुत गWरयो (उ?पि?त 24:8)। 

• अक� �वचार ... अ�ाहमको पWरवारको एक सद%यको Gपमा, यस नोकरको खतना गWरयो। 

ऊ प,न उ?पि?त 17 मा भगवान 5वारा %था�पत अन�त करार अ�तग त आयो। 

अ�ाहमसँगको उनको सQब�धको कारण भगवानको अनyुह उहाँकै हो र उसको मा(लकको। 

उनले +भकुो सरु>ा र सरु>ा अनभुव गनgछन ्जुन उनका मा(लक अ�ाहमले गरेका -थए। 

नोकरले यो कुरा जा�दछ SकनSक अ�ाहामले यो य%त ैहो भनेर पिु"ट गरे। नोकरलाई 

थाहा -थयो Sक इसहाक परमे�वरकै +,त]ाको अशं हो। जसर; परमे�वर अ�ाहमसँग 

हुनहुु��यो र अ�ाहमको कारण, परमे�वर उनी+,त वफादार रहनहुुनेछ। र यसलेै उनले 

अ�ाहमलाई यस �वषयमा शपथ खाए (पद 9)। तपाsको �वचार नोट: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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प+रचय: 
नोकरले केह; ऊँटहG र अG सामानहG लजैा�छ जुन अ�ाहामको सQपि?त देखाउँदछ र अरम 

नहाराइम र नाहोरको शहरमा +%थान गद छ। यAद तपाइँ छनौट गनु हु�छ भने, तपाइँ तपाइँको 

बाइबलको पछाLडको पAहलो नfसा मYये एकलाई अराम नहाराम फेला पान  को लागी +यास गन  

सfनहुु�छ। जे होस,् अराम देखाइने छैन। मोआब फेला पानु होस ्र पहाड �ृंखलाको पवू ,तर 

जानहुोस।् यो अनमुा,नत %थान हो। अराम उ?तर पि�चम मेसोपोटा(मयामा अवि%थत छ। 
 

अXयास जारC रा�नुहोस:्   
• अ�ाहमले आ\ नो नोकर र सब ै+कारका राTा चीजहGसमेत दश ऊँटहG पठाए। ?यो 

नोकर अराममा आयो र आफa लाई र ऊँटहGलाई शहर निजकै राhयो। उहाँ आइपDुदा साँझ 

परेको -थयो र +ायः आइमाईहG पानी (लन आई। 

• पद 12-14: तपाsको आ\न ैश{दमा उहाँको +ाथ ना लेhनहुोस:् 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

यस नोकरले +ाथ ना गरे Sक +भलेु उनलाई दया देखाउन ुभयो र उनलाई सफलता +दान 

गनु भयो। इसहाकले कुन कुरालाई सकेंत गनg -थयो जनु नोकरले परम+भलेु इसहाकको 

ला-ग छा�नभुएको -थयो भनेर -चनेकw -थई? 

__________________________________________________________________ 

• पद 15: उसले +ाथ ना गनु  भ�दा पAहले के भयो? 

__________________________________________________________________ 

पद 15 ले Wरबेकाको बारेमा के बताउँछ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

उनी अ�ाहाम(सत कसर; सQबि�धत -थइ? उनको बबुा को -थयो? 

__________________________________________________________________ 

उ?पि?त 11:27-29, 22: 23 प,न हेनु होस।् 

• उनको पद 16 मा कसर; वण न गWरएको छ? 

__________________________________________________________________ 

• उनले वस�तमा उनको भाँडो भWरन।् चाकर हतारमा उनीलाई भेzन आई र पानी �पउन 

आyह गय�। ?यसप,छका पदहGले उनी प,छ के गWरन ्बताउँदछ। सब ैकुरा ठ�क ?य%त ै



भयो ज%तो सेवकाईले +भलुाई सोधे -थयो। उनले उनलाई �पउन Aदइन ्र ऊँटहG पानी 

नपयुा उँ,छन।् जब तपाs यसको बारेमा सो�नहुु�छ, ?यो नोकरको तफ बाट एक �वशाल 

अपे>ा -थयो। दस ऊँटहG! ,तनीहGलाई �पउन समाuत नभएसQम पानी! उनले 

वस�तसQम क,त या�ाहG गनु  प� यो र फेWर भनg जारको साथ फेWर पानीको कुवामा खाल; 

गनु होस!् 

• पद 21 ले यो देखाउँदछ Sक नोकरले सहायताको ला-ग केAह प,न गरेकw -थइनन ्तर 

केवल उनलाई निजकबाट हेनु भयो 
“_______________________________________________________________.” 

अक� पदमा मा,नसले सनुको नाकको औठ� र दईुवटा सनुका �ेसलेटहG ,नकाUदछन।् 

?यसप,छ उनले Wरबेकालाई सोYयो उनी को हुन ्र ऊ कहाँ बि%छन?् ऊ जा�न चाह�छ Sक 

ऊ आ\नो बबुाको घरमा रात 8बताउन सfछ Sक। पद  25 मा उनले नोकरलाई के +%ताव 

गर;? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• नोकरको त?काल +,तSCया के हो? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

पद  27 मा उसले Sकन +भकुो आराधना गद छ र ध�यवाद Aद�छ?  

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
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(श>ण:   
पद 7 र 27 मा हामीलाई उहाँको +,त]ा +,त �व�वासयोDयताको सQझना गराइएको छ। उहाँ 

आ\नो वचन पालन गनु हु�छ। उहाँको वचन स?य छ। भगवानको वचनमा, हाTो आ(शष ् हामीले 

अ�ाहमको जीवनको अYययन ग� यt र भगवानले आ\नो +,त]ा परूा गन लाई प_ख रहेको बेला 

हेWरर�यt। हामीले सतक ता अपनाउनपुद छ Sक उहाँको वचनमा परमे�वरको �व�वासयोDयता हाTो 

समय ता(लकामा आधाWरत छैन। हाTो मानवीय अपे>ाहG र अधीरताले हाTो सोचाइ र हाTो 

आशालाई �वकृत गन  सfदछ। अfसर हामी यो ,नधा रण गन  चाह�छt Sक ई�वरले हामीलाई के 

(सकाउने हो भ�दा �व�वासीपन के हो। जब हामी भगवानलाई जा�न र उहाँसँगको सQब�धमा 

बvदै जा�छt तब उहाँले हामीलाई �व�वासयोDयता ब�ुन र उहाँ वफादार हुनहुु�छ भनेर �व�वास 

गन  आव�यक समझ र ब�ुe Aदनहुु�छ। 
 

हामीले Yयान Aदनपुनg अक� सतक ता भनेको यो हो Sक हाTा +,त]ाहG परमे�वरका +,त]ाहG 

होइनन ्र हामीले हाTा +,त]ाहG हाTा ला-ग राhनपुद छ भनेर हामी माग गन  सfदैनt। हाTा 

+,त]ाहG हाTो हो, उहाँको होइन। उनका +,त]ाहG, तथा�प, हाTो ओभरराइड। उहा ँ�व�वासी 

हुनहुु�छ भनेर +,त]ा गनु हु�छ र उहाँ प,न हुनहुुनेछ। म वफादारको ला-ग वचन Aदन सfछु तर 

मेरो पापी मानव +कृ,तले वफादार नहुन सfछ। म एउटा ब�चासँग मेरो वचन राhनको ला-ग 

वाचा गन  सfछु तर पWरि%थ,तले एक �वकUप +दान गन  सfछ जुन मलेै ?यो ब�चासँग गरेको 

मेरो वाचालाई नकान  सfछु। +ायजसो हाTो मानवीय अव%थाको कारण हामी भगवानलाई अक� 

मा�छेको Gपमा 6यवहार गछ� जहाँ Sक उहाँ वा म हाTो वचनको +,त वफादार हँुदैनt। वफादार;को 

वा%त�वकता यो हो Sक परमे�वर र मा,नस दबुलैाई एउटा वचन Aदन ुभनेको एउटाको वचन राhन ु

हो। य5य�प, यस गणु वा ई�वरको �वशषेता हाTो चWर�को अशं ब�छ जब उहाँ हामीलाई आ\नो 

%वGपमा बनाउनहुु�छ, वा पनु%था �पत गनु हु�छ। यो कुरा मनमा राhनहुोस ्Sक उ?पि?त 1:27 मा 

उहाँ हाTो ला-ग उनको मलू योजना हुनहुु��यो। 
 

अXयास जारC रा�नुहोस:् 
• पद 28--33: Wरबेका घर,तर दौLडन ्जसले आ\नी आमाको पWरवारलाई सब ैबताईAदएकw 

-थई। लाबान, Wरबेकाको भाई, वस�तमा चाकरलाई भेzन हतार ग,छ न।् उनले Wरबेकाको 

नाकको औठ� लगाएको र उनले �ेसलेट लगाएको देखे। लाबानले आ\नी बAहनीको कुरा 

सनेु। उनले नोकरलाई भेcाए र ऊ र ऊँट लगायत या�ा गनg साथीहGलाई आ\नो घरमा 

बोलायो। नोकरले अगाLड रा_खएको खाना खान ुअ,घ उनले Wरबेकाका बबुा बतएूल र 

लाबानलाई उसले के भ�न ुपनg हु�छ भ�ने कुरामा जोड Aदए। 



• पद -4 34--49: नोकरले अ�ाहमको ,नदgशनबाट शGु भएको घटना र उनको Wरबेकालाई 

नाकको औठ� र दईु कंगन वा%तवम ैAदएको समय सQम बतायो। सब ैत�यहG जनु उनले 

सQबि�धत गरे जुन तपाsलाई सबभै�दा मह??वपणू  लाDछ? 

__________________________________________________________________ 

यो एकदम मह??वपणू  -थयो Sक नोकरलाई पद  23 र 47 को +�नको उ?तर थाहा -थयो, 

",तमी कसकw छोर; हौ?" Sकन? 

__________________________________________________________________ 

उ?पि?त 24:4 मा अ�ाहमले केलाई जोड Aदएका -थए? 

__________________________________________________________________ 

सब ैभ�दा मा-थ, +भ ुफेWर एक पटक +दान गरेको -थयो। उ?पि?त 22:13 मा +भलेु भेडा 

+दान गनु भयो र अब उनले इसहाकको ला-ग एउट; �ीमती +दान गरे। फेWर उनले 

अ�ाहमलाई उनको दया र �व�वास देखाए। लाबान र बेतएुलले +भकुो हात +SCयालाई 

,नदg(शत गरेको प,न देखे। पद 50:51 मा उनीहGको +,तSCया क%तो छ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• Wरबेका र उनको पWरवारलाई Aदइएका उपहारहGले ती दईु पWरवारहGको माझमा सQझौता 

%था�पत ग� यो। Wरबेकाको ला-ग नोकरको उपहार के -थयो? 

__________________________________________________________________ 

उनले आ\नो दाइ र आमालाई के Aदए? 

__________________________________________________________________ 

• पद 54-61 मा लाबान र ,तनकw आमाले Wरबेकालाई इसहाककw प?नी हुन Wरबेकालाई 

फका उन पठाउँ,छन।् 8बहान ?यो चाकर तयार हुन तयार भएको -थयो र फकg र मा(लकको 

घरमा फSक यो। उनी आफूले +ाuत गरेको सफलतामा काय  गन  तयार -थए। पद 55 मा 

पWरवारले के अनरुोध गरे? 

__________________________________________________________________ 

तर, नोकरले िजOी गय�। पWरवारले Wरबेकाको सहम,त पाए र उनलाई उनको नस  र 

दासीहGसँग पठाइAदइन।् पद 60 मा उनको ला-ग उनको आशीवा द लेhनहुोस।् 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• पद 62-67 ले Wरबेकालाई भेzदा के हु�छ भनेर बताउँछ। 

o इसहाक कहाँ -थए? ऊ के गदx -थयो? 

____________________________________________________________ 



o Wरबेकाले इसहाकलाई दे_खन ्र सोYयो, 
____________________________________________________________ 

o नोकरले उनलाई भने Sक इसहाक उसको मा(लक हो र Wरबेका के गछg? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o इसहाकले नोकरको Wरपोट  सनेु। इसहाकले के गछ ? 

_______________________________________________________________ 

सQभवतः इसहाक र Wरबेकाको कुन ैउ?सवको उ?सव -थएन। हामीलाई थाहा छ पु̀ ष 

र मAहला बीचको यौन (मलनले �ववाहलाई भ%म पाय�। 

o Wरबेका उनकw %वा%नी भइन ्र हामीलाई थाहा छ Sक इसहाकले उनलाई माया 

गथg। इसहाकले के चाहा��यो? 

_______________________________________________________________ 

प?नीले आ\नो प,तको ला-ग Aदने सा�?वनाले +ेमको ,तस नालाई तuृत पाछ । 
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हामी भगवानबारे के जा-छ]:   
फेWर उ?पि?त 24 पvनहुोस।् जब तपाई पvनहुु�छ, तपाईको हाइलाइटरले कुन ैप,न श{दहG -च�ह 

लगाउनहुोस ्जुन परमे�वरको चWर� वण न गन  +योग गWरएको छ र ती श6दहG र पदहG जहाँ 

पदहG वा पदहG पाइ�छन ्भनेर लेhनहुोस:् 

  पद (ह8)   शPद र वा`यांश 

 _____________________ ________________________________________ 

 _____________________ ________________________________________ 

दया र वफादार; भ�ने श{दहG पद 27 र फेWर पद 49 मा +योग भएको छ। नोकरले 

अ�ाहम+,तको दया र �व�वास देखेका -थए र आ\न ैला-ग प,न यी गणुहG अनभुव गरेका -थए। 
 

आवेदन b
न: 
• �व�वासयोDयता बोल;को वचनको +,तबeतामा फेला पद छ। �व�वासले भरोसालाई बढावा 

Aद�छ। �ववाहले पु̀ ष र मAहलालाई एक अका +,त वफादार रहनको ला-ग आ�वान गछ  र 

यसो गदा  एक अका +,त आ\नो +,तबeता Aद�छ। जब +,तबeता टुSC�छ �व�वास न"ट 

हु�छ। �व�वासले भ�छ Sक एक के भ�छ, एक ले परूा गद छ। तपाsको जीवनमा 

�व�वासको साथ तपाsको अनभुव के भएको छ? स?य,न"ठा (सकाउने को हुन?् ,तमीलाई 

कसले �व�वासघात गरेको छ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• के तपाs भगवा�को वफादार;(सत सघंष  गनु हु�छ? तपाsको अनभुव के भएको छ? उहाँको 

वफादार;को बारेमा तपाsलाई के (सकाइएको छ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• क%ता +,तबeताहG गनु भयो जसले तपाsलाई �व�वासीताको नमनुा बनाउन स>म 

बनाउँछ? अGलाई तपाsको �व�वासयोDयताको सामना गरेको समयलाई �वचार गनु होस ्र 

तपाsको +,तबeता माफ त भरोसा पोषण गWरएको छ। 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

cड'गगं डपेर:  
भगवा�को वफादार;ता उहाँ बाहेक केAह मा ,नभ र छैन। 2 ,तमोथी 2:13 मा हामीलाई आ�वासन 

Aदइएको छ Sक हामी ________________ छt भने प,न ऊ ______________ रहनेछ SकनSक ऊ 

आफैलाई __________________________ सfदैन। उहा ँको हुनहुु�छ परमे�वर! वफादार; भनेको 

ई�वरको गणु हो। गणुले हामीलाई उहाँ को हुनहुु�छ भ�ने सार बताउँदछ। उहाँ वफादार हुनहुु�छ। 

कसलेै भ�न सfछ Sक वफादार; भनेको उनको को एक Aह%सा हो। बाइबलको अक� �वशषेता 

भनेको परमे�वर +ेम हुनहुु�छ भनेर बताउँछ। +ेम भनेको परमे�वरकै गणु हो। +ेम केवल उहाँ को 

हुनहुु�छ। बाइबलले हामीलाई परमे�वरको अक� �वशषेता प,न बताउँदछ Sक उहाँ धम� हुनहुु�छ। 

बाइबल;य स�दभ  १ यहू�ना 1:1:8-10 हो। यी पदहGमा उUलेख गWरएका परमे�वरका दईु गणुहG 

के-के हुन?् ____________ र ______________________________ उहाँ �व�वासयोDय हुनहुु�छ र 

हाTा पापहG >मा गन  सfनहुु�छ। यी पदहGले हामीलाई भ�दछन ्Sक जब हामी हाTो पापलाई 

%वीकार गद छt Sक उहाँले हामीलाई >मा Aदनहुु�छ। उहाँ यो गन  �व�वासी हुनहुु�छ। तर यAद 

हामी आफa मा र परमे�वरसगं हाTो पापी अव%थाको बारेमा झ�ुयाउँदछt भने उहाँको वचनको 

वचनले हाTो जीवनमा कुन ै%थान पाउँदैन SकनSक उहा ँ�यायसगंत प,न हुनहुु�छ। 
 

bाथ3ना:   
हे +भ,ु तपाs अ�ाहाम+,त दयाल ुर �व�वासी हुनहुु��यो। जब तपाsले उसलाई आ\नो वचनहG 

राhनभुयो म तपाsलाई ध�यवाद Aद�छु Sक तपाs म+,त दयाल ुर �व�वासयोDय हुनहुु�छ, तथा�प, 

म दया र �व�वासका साथ सघंष  गद छु। कAहलेकाँह; म अ�व�वासी हु�छु। मेरो टुSCएको श{दले 

अGले मलाई �व�वास नगन  गद छ। मेरो दया को अभाव माफ गनु होस ्र ममा काम गनु होस ्

तपाsको छ�व पनु%था �पत गन । मलाई थाहा छ तपाsको वफादार; मेरो वफादार;मा ,नभ र छैन। 

येशमूा मलाई माया र >मा Aदनभुएकोमा र तपाsको क`णा र वफादार; सधaभWर रAहरह�छ भ�ने 

आ�वासनको ला-ग ध�यबाद .. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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प+रचय:   

जब अ�ाहमको म?ृय ुभयो उसको छोरो इसहाक र इ�माएलले उनलाई उसकw प?नी सारा(सत 

गाड।े इसहाक र ,तनकw प?नी Wरबेका बेर लाहै रोईमा ब%थे। इसहाकको कथा उ?पि?त  25 मा 

जार; छ। अ�ाहमलाई +,त]ा यो -थयो Sक उनका स�तानहG आकाशका तारा र समXुको 

Sकनारका बालवुाका कणहG ज%ता हुनेछन।् अब ऊ मWरसकेको छ र उसको छोरो इसहाक मा� ै

छाडकेो छ जसबाट ?यो +,त]ा परूा भएको -थयो। 
 

असाइनमे-ट:   
उ?पि?त पvनहुोस ्25:19-34. 

 

अXयास गनु3होस:् 

यस अYयायले इसहाकको कथा बताउँछ। पद 19 र 20 मा प"ृठभ(ूम जाँचको आव�यकता छ 

ज%तो दे_ख�छ। ?यसो भए, हामी समी>ा गरt. 

• पद 19: इसहाकका बबुा को -थए? _____________________________________ 

• पद 20: इसहाकको 8बहे हँुदा उसको उमेर क,त -थयो? _______________________ 

• इसहाक कसले �ववाह गरे? ______________________________________________ 

o उनको बबुा को -थयो? _________________________________________ 

o उनको भाइ को -थयो? _________________________________________ 

• पद 21: इसहाकले Wरबेकाको ला-ग 8ब�ती गरे।   

o इसहाकको +ाथ नाको -च�ता के -थयो? 

____________________________________________________________ 

o Sकन य,त ठूलो सौदा भयो? 

____________________________________________________________ 

• यAद इसहाक ?य%त ै6यिfत -थए जस5वारा परमे�वरले +,त]ा परूा गनु हुने -थयो भने के 

हुने -थयो? 

_________________________________________________________________ 

• हामी जा�छt Sक परमे�वरले इसहाकको +ाथ नाको उ?तर Aदनभुयो। के भयो? 

__________________________________________________________________ 

• पद 22: यस पदले Wरबेकाको गभा व%थाको बारेमा के बताउँछ? 

__________________________________________________________________ 



 

>शSण:  
Wरबेका जQुUयाहा गभ वती -थइन ्र %प"टतः यो एक गा�ो गभा व%था -थयो। हामीलाई भ,नएको छ 

Sक (शशहुG "उनी (भ� एक अका लाई हेला गथg।" गभ वती भएकw मAहलाले आफू(भ�को 

आ�दोलनले गदा  भएको अस�ुवधाको बारेमा बोिUछन।् य5य�प, Wरबेकाको असहजता ,न%स�देह 

उनी जुQUयाहा ब�चाहGबाट गभ वती भएको त�यले अझ जोLडएको -थयो र साथ,ै हामीलाई 

भ,नएको छ Sक उनीहG जि�मन ुअ,घ न ैएक अका लाई धकेUदै -थए र शोक गWररहेका -थए। 

उनको अ%व%थताले उनलाई +भलुाई सोYन ुभयो, "मलाई य%तो Sकन भइरहेको छ?" 

 

अXयास जारC रा�नहुोस:् 

• पद 23: आ\न ैश{दमा, +भलेु उनलाई के भ�नभुयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Wरबेकाको जीवन फरक हुने -थयो। उनी जुQUयाहा ब�चाहG -थए। +भलेु उसलाई 

बताउनभुयो Sक जुQUयाहाहG दईुजना मा,नस (भ� छुAcनेछ र छुAcनेछ। यी मYये एउटा 

रा"# अक� जा,त भ�दा शिfतशाल; हुनेछ। र Wरबेकालाई अि�तम कुरा के भ,नयो भने 

वeृले का�छोको सेवा गनgछ जुन सां%कृ,तक +ोटोकलको 8बGe -थयो। 

• पद 24: जब उनको ब�चा ज�माउने समय आयो, उसले जुQUयाहा केटाहGलाई छुटकारा 

Aदयो। पAहलो छोरा कसर; पद  25 मा वण न गWरएको छ? 

__________________________________________________________________ 

,तनीहGले उसलाई के नाम Aदए? _________________________________________ 

• पद 26: उनको भाईलाई वण न गनु होस:् 
__________________________________________________________________ 

उनीहGले दो�ो जुवा नाम के राखे? ___________________________________ 

एसाव र याकूबले इसहाकको �ववाह Wरबेकासँग �ववाह गरेको २० वष  प,छ भएको -थयो। 

ऊ अAहले 60० बष को भयो। 

• पद  27 र 28 मा यी केटाहGको बारेमा बढ; जानकार; Aदईयो उनीहG ठूला भए। एसावको 

बारेमा हामी के अ,तWरfत चीजहG प,न (सfन सfछt? 

__________________________________________________________________ 

याकूबको बारेमा हामी के (सfछt? 

__________________________________________________________________ 

यी केटाहGको %प"ट (भ�नता -थयो। एउटा कcर बाAहर; घर -थयो, उसको बबुाले मन 

पराउन ुभएको -थयो र अक� शा�त गहृ हो। 
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असाइनमे-ट 

हामी यी छोराहGको चWर�को बारेमा अ-धक जा�न सfछt। पद 29-34 पvनहुोस।् 
 

अXयास जारC रा�नहुोस:् 
याकूब पfकै प,न ?य%त ै-थयो जसले खाना पकाउन सहयोग गद �यो र एसाव ती 6यिfत -थए 

जसले कफनको घरको खोजीमा 6य%त -थए। 

• पद 29: घर फकg प,छ एसावको अव%था क%तो -थयो? 

__________________________________________________________________ 

• पद 30: एसावले के मांग गरे? 

__________________________________________________________________ 

• पद 31: याकूबले मोलतोल 8बना एसावको मागलाई Aदने -थएन। याकूबको +%ताव के 

-थयो? 

__________________________________________________________________ 

 

>शSण: 

पद 31 ले एउटा ज�म(सe अ-धकारको बारेमा बताउँछ। ज�म(सe अ-धकार पWरवारको जठेो 

छोराको हो चाहे प?नीको छोरा होस ्या रखौट;। ज�म(सe अ-धकारको मा(लक अ�तत: पWरवारको 

(शर ब�नभुयो। पWरवारको रfतरेखा जो एक ज�म(सe अ-धकार को माYयम बाट जार;। ऊ प,न 

एक हो जसलाई बबुाको सQपि?त र सQप?तीको दोहोरो भाग +ाuत भयो। 
 

याकूबले के सो-धरहेछ ?यो कुन ैसानो कुरा -थएन। एसावको याकूब चाह��यो। +भलेु Wरबेकालाई 

भनेका श{दहG सQझनहुोस ्जब उनले भनेका थोरैले का�छोको सेवा गनgछन।् याकूबले चलाखीपणू  

6यवहार गरे। उसलाई थाहा -थयो Sक एसाव कमजोर -थयो। जे भए प,न, एसावले मा� खानाको 

बारेमा सो�न सfथे। ज�मेको हक राTो हुने -थयो यAद ऊ मरेको -थयो? 

 

अXयास जारC रा�नहुोस:् पद 33 को साथ जार; राhनुहोस ्... 

• याकूबले जोर Aदए Sक एसाव खानु भ�दा पAहले ऊसंग शपथ खायो। ?यसोभए एसावले के गरे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

कसमको काम भनेको याकूबलाई उसको ज�म(सe अ-धकार, उसको अ-धकार 

सQब�धी अ-धकार बे�ने काय  हो। 



• पद 34: तब याकूबले एसावलाई भोजन Aदए। केको ला-ग एसावले आ\नो ज�म(सe 

अ-धकार बेच?े 

__________________________________________________________________ 

एसावको प>मा क%तो मखू  काम! याकूबले चाहेको कुराको मोल एसावले केह; रोट; र 

मसरूको ला-ग 8बगारे। 

पद एसावले खाए र �पए, र फेWर उठेर गयो। “?यसो भए, 

________________________________________________________________.” 
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हामी भगवानबारे के >स`छ]:   

ज�म(सe अ-धकारको बारेमा यो कथा एकदम छोटो छ, केवल 15 पदहG, र अझ ैहामीले इसहाक 

र उनको पWरवारको बारेमा धेरै कुरा (सfयt। हामीलाई पWरवारका सद%यहGको कदर छ, उनीहGले 

कसलाई मन पराउँछन,् र ,तनीहGको +ाकृ,तक झुकाव के हो भनेर हामीलाई (सकाइएको -थयो। 

हामीले प?ता लगायt Sक +?येक छोराले ज�म(सe अ-धकारमा के मUूय राhछ। एउटा य%तो 

भावना हो Sक यस पWरवारले एक पWरवारको सद%यलाई अक�को 8बGe खUेछन ्Sक ,तनीहGले 

प> (लए र मनपनgहG खेले। य5य�प, अ�ाहमलाई गरेको उनको +,त]ाहG+,त परमे�वर 

�व�वासयोDय हुनहुु��यो र यो पWरवार ,तनीहG +,त]ाका उ?तरा-धकार; हुनेछन ्भ�ने -थयो। 
 

हामी आ\नो सोचाइमा �वकृत हुन सfछt र �व�वास गद छt Sक भगवानले हामीलाई +योग गन  

सfनहुु�न SकनSक हामी धेरै खराब छt। हामी सो�छt Sक भगवानका +,त]ाहG हाTो 6यवहारमा 

,नभ र छन।् हामी सो�छt Sक हामीले गनg आचरणले परमे�वरले हामीसँग 6यवहार गनg तWरका 

,नधा रण गद छ। यAद हामी राTो छt भने, तब उसले हामीलाई आ(शष ्Aदनेछ र यAद हामी छैनt 

भने, उहाँ कदा�प हुनहुु�न। यस कथामा हामी देhछt एक जना भाइले अक�को फाइदा (लइरहेका 

-थए। एसाव भोकाएको -थयो र खानाको ला-ग 6याकुल -थयो। याकूबले यो कुरा आ\नो जेठो 

दाइलाई पाएको सअुवसर +ाuत गनg अवसरको Gपमा (लए। ?य%त ैसमयमा हामी प,न पाको 

6यिfतले आ\नो पेटको भोकोपनालाई आ\नो आचरण ,नय��ण गनg अनमु,त पाउँदछt र यसर; 

एसावले त�ुछ 6यवहार गरे र आ\नो जठेो छोरोको Gपमा सQपदालाई त�ुछ ठा�थ।े याकूबले यो 

अवसरको सदपुयोग गद छ र छलले आफूले चाहेको चीजलाई क{जामा (ल�छ। 
 

भगवानका काय हG हाTो 6यवहारमा आधाWरत छैनन।् परमे�वर काय  गनु हु�छ SकनSक उहाँ 

हामी(सत वाचा बाँYन ुभएको छ। उहाँले हामीलाई एउटा +,त]ा गनु भएको छ। परमे�वरले +,त]ा 

गनु भयो Sक अन�त करार अ�ाहाम र उनका स�तानहG, उनका स�तानहGका ला-ग हुनेछ। "यो 

पया uत छ भने" वा "यAद उनीहGले मलेै भनेको कुरा गछ न ्भने" वा "यAद उनीहGले उनीहGको 

वचन पालन गछ न ्भने" भ�ने श{द बोलेर उसले यसलाई fवा(लफाइड तUुयाएन। होईन, Sकनभने 

परमे�वरले आ\नो वचन Aदनभुएर ई�वर काय  गनु हु�छ। उनले अ�ाहम, इसहाक र उनका 

छोराहGलाई आ\नो वचन Aदए र ?यसलाई पालन गरे! सब ैचीज उहाँको सब ैमा,नसहGका ला-ग 

महान ्+ेमको कारणले हो। हामी सब ैबिuत%मामा यस ै+,त]ाको अ�तग त आउँछt। हामी उहाँको 

+,त]ालाई पणू  Gपमा परमे�वरमा ,नभ र छt। जब हामी छल; र बेइमान भएर 6यवहार गछ� र 

अGको फाइदा उठाउँदछt, उहाँ इमा�दार;पवू क, इमा�दार;पवू क र स?यतामा आ\नो वचन पालन गन  

काय  गनु हु�छ।  
 



हाTो मानव अव%थाको बाबजुद प,न, परमे�वरले मा,नसजा,तलाई आफूले सु̀ मा राhन ुभएको 

उOे�यको ला-ग पनु%था �पत गनg आ\नो योजनामा मा,नसहGलाई समावेश गनु हु�छ। उहाँले हामी 

सबलैाई हाTो पापबाट छुटकारा Aदन र %वत�� र >मा Aदन स>म पानg छनौट गनु भयो। हामी 

सबकैो ला-ग छुटकारा परमे�वरमा ,नभ र छ। भगवान प,न एक जठेो छोरा -थयो। उसको नाम 

येश ू-थयो। उनले जेठो छोराको Gपमा आ\नो िजQमेवार;लाई धेरै गQभीरताका साथ (लए। यहू�ना 

3:16-17 ले हामीलाई सQझना गराउँछ। यी पदहG लेhनहुोस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

हामी ध�य छौ Sकनभने येश ूआ\नो ज�म(सe अ-धकारलाई त�ुछ ठा�नहुु�न। उहाँ जेठो प�ु, एक 

मा� प�ुको Gपमा आउनभुयो, उहाँमा �व�वास गनgहGका ला-ग अन�त जीवन +दान गन  इ�छुक। 

�पताले सब ैमा,नसहGलाई पनु%था पना गन  र सबलैाई आ\नो प�ुको राoयमा Uयाउनको ,निQत 

रोoनभुएको माYयम येश ूहुनहुु��यो। 
 

bाथ3ना:   

हे भगवान, याकूबले झa, मलेै चाहेको कुरा हा(सल गन  अGसँग छलपणू  6यवहार गर�। मेरो -चि�तत 

र बेइमान 6यवहार पWरवारका सद%यहG, साथीहG, र सहकम�हGले सQब�ध 8ब�छेद गरेको छ। 

+ायः म सब ैएfलो महससु गछु  र आशाको कारणले मलाई आ\नो अपराधको साथ ?या-गयो। 

येश,ू मलाई मेरो पाप %वीकान  र यसलाई %वीकार गन  साहस Aदनहुोस।् म �व�वास गद छु Sक 

तपाs एक हुनहुु�छ जसले मलाई स?यवाद; र इमा�दार हुन शिfत Aदनहुु�छ र मलाई ,न"ठाको 

साथ काय  गनg बनाउनहुु�छ। म तपाsलाई >े� मा �वशषे गर; म सगं काम गन  आyह गद छ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

म कृत] छु Sक ,तमी जेठो छोराको Gपमा येशलेू तपाईको ज�म(सe अ-धकारलाई त�ुछ 

ठा�नभुएन ब` मन  छनौट गनु भयो ताSक %वग मा ब%नहुुने �पताले हामी सबकैा उ?तरा-धकार; हुन 

सकोस।्   
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प+रचय:  

हामीले कQपनहG +ाuत गन  शGु गय� जुन सब ैचीजहG इसहाकको घरमा भइरहेको छैन। 

जुQUयाहा दईु देश हुनेछन ्भनेर +भलेु Wरबेकालाई भ�नभुएको -थयो। एउटा छोराको नाम याकूब 

रा_खयो जसको अथ  हो उसले धोका Aद�छ र छल; गछ  उसले के गछ ! यस अक� केह; 

अYयायहGमा हामी हेनgछt Sक याकूब, धोकामा परेको 6यिfत, या त छलछामको काममा छ वा एक 

धोकामा परेको छ। हामीले भख रै पाठ 2 - भाग 4 मा (सकेका छt Sक याकूबले कसर; एसावलाई 

छलपवू क एसावलाई धोका Aदए र उनको ज�म(सe अ-धकार +ाuत गरे। यस काय मा हामीले यो 

प,न (सfयt Sक एसावले जठेो छोरोको ज%तो 6यवहार गरेनन।् वा%तवमा हामीलाई भ,नएको छ 

Sक उसले यसको घणृा ग� यो। उनले आ\ना बाबआुमाका परमे�वरबाट मखु फका ए, Aह?ती 

%�ीहGसँग �ववाह गन  रोज े(उ?पि?त 26: 34 34--35), र आ\न ैजीवन 8बताउनको ला-ग �ढ 

सकंUप गरे। यी काय हGले उनको बबुाको ला-ग अनादर देखायो र उनका बबुा खडा भएका सबलैाई 

बेवा%ता गरे। जब हामी सQझ�छt Sक इसहाकले आ\नो �पता अ�ाहमलाई Aदएको आ(शषलाई 

बोकेका -थए। अ�ाहमलाई गWरएको +,त]ा र इसहाकलाई Aदएको सब ैकुरा अब याकूबको हो।   
 

>शSण:   
दबु ैज�म अ-धकार र आ(शष ्वरदान �पताले जेठो छोरालाई Aदएका -थए। ज�म(सe अ-धकारले 

छोरालाई बबुाको उ?तरा-धकार Aदयो। तथा�प, आ(शष ्ले बबुाको भनाइलाई छोरालाई घोषणा ग� यो 

जसले जीवनभर छोरालाई डोयाउने र शासन गनg -थयो। उ?पि?त 25:27-34 मा हामीले (सfयt 

Sक याकूबले कसर; एसावको ज�म(सe अ-धकार +ाuत गरे। अब हामी उ?पि?त  27 मा (सfछt, 

उसले कसर; एसावको आ(शष ् पाउँछ। 
 

असाइनमे-ट: उ?पि?त पvनुहोस ्27:1-29. 

अXयास गनु3होस:् हामी यी पदहG हेरt र कथा कसर; दे_ख�छ। 

• इसहाकको %वा%�यको अव%था के -थयो? 

__________________________________________________________________ 

• इसहाकले प�ृवीमा उसको AदनहG ग�ती भएको कुरा %वीकाछ । ऊ बढुा, कमजोर र अ�धा 

हो। उसलाई थाहा छ यो समय एसावलाई उसको आ(शष Aदने हो ?यसकारण एसावलाई 

बोलाएर +SCया शGु गद छ। पद 3 र 4 मा एसावलाई उनको ,नदgशन के हो? 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 



• इसहाकले म�चमा सेट गWरसकेका छन "Sक मेरो म?ृय ुहुनभु�दा अ,घ म ,तमीलाई 

आ(शष Aदन सfछु।" 

 

>शSण:  
इसहाकलाई एसावको बारेमा जे-ज,त थाहा -थयो, तपै,न ,तनी उनलाई आ(शष ् Aदन कAटबe -थए। 

एसाव उसको मन पनg छोरा -थयो। बबुा र छोराको Gपमा उनीहGले खुला देशमा (शकार गन  मन 

पराउँथे र व�य खेलको %वादको आन�द उठाउँथ े(उ?पि?त 25:27-28)। तर, एसावले आ\ना 

बाबकुो ई�वरलाई अ%वीकार गरे र ई�माएलको पWरवारमा �ववाह गनg छनौटसAहतको आ\न ै

माग हG अनसुरण गनg छनौट गरे र उनीहGलाई प�याए जो परमे�वरसँगको वाचा वाचाको Aह%सा 

-थएनन।् 
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अXयास गनु3होस:् 

Wरबेकाको मन पनg छोरा याकूब -थए। उनले इसहाकको कुरा स,ुनन ्जब उनले एसावलाई भने। 

अब, उनी प,न, इसहाकको आ(शष ्पाउन, आ\नो ला-ग होईन, बेशक, तर याकूबलाई जसलाई उनी 

मन पराउँ,छन।्  

• जब एसावले Wरबेकालाई के गछ न ्(उ?पि?त 27:6-7)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• उनको पद 8 मा याकूबलाई क%तो ,नदgशन Aदइ�छ? 

__________________________________________________________________ 

o पद 9: _______________________________________________________ 

o पद 10:_ ____________________________________________________ 

उनले प,न "मन  अ,घ उसले ,तमीलाई आ(शष Aदन सfछ" भ�ने चरण राखेको छ 

(उ?पि?त 27:10)। 

• जेकबले यस योजनासँग केAह सम%याहG देhछन।् उसको -च�ता के हो (पद 11, 12)?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

%प"ट Gपमा, उनको सबभै�दा ठूलो -च�ता यो छ Sक ऊ छलछामको यस काय मा फ%नेछ 

र आशीवा दको सcामा उसको बबुाले सराuनेछ। 

• Wरबेका याकूबको ला-ग आ(शष ् पाउन य,त �ढ सकंिUपत दे_ख�छ Sक यAद उनी योजना 

असफल भए भने उनी उनीमा-थ �ाप (लन राजी भइन।् पद 13 मा Wरबेकाले पाठकलाई 

गोuयता र ज`र;ताको भाव Aद�छ। उनी के भि�छन? 

__________________________________________________________________ 

• ?यसोभए, याकूबले आ]ा पालन गद छ र आमा र छोरा बबुा र भाइलाई धोका Aदने योजना 

अ,घ बvछन।् इसहाक छल गWरएको छ भनेर ,नि�चत गन  ,तनीहG गएका क,त लामो 

लQबाइहG याद गनु होस।् 

o पद 14: _________________________________________________________ 

o पद 15: _________________________________________________________ 

o पद 16: _________________________________________________________ 

 



• ?यसप,छ याकूब आ\नो बबुाकोमा जा�छ। पद 18 मा इसहाकको पAहलो +�न के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 19: याकूबको +,तSCया क%तो छ? 

__________________________________________________________________ 

• पद 20: इसहाक छfक पछ न ्Sक एसाव य,त चाँड ैफSक यो। उसले सोYछ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• याकूबको +,तSCया: 

__________________________________________________________________ 

• पद 21: इसहाकले यो स,ुनि�चत गन  चाहा�छ Sक यो एसाव हो ?यसलेै उसले उसलाई 

निजक आउन भ�यो ताSक उसले उसलाई छोए। इसहाकलाई धोका नAदईकन यो Sकन 

एसाव हो भनेर उसलाई श का गनg? वा धोका छ? ,तTो 8बचार के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

इसहाक छलको घरमा ब%थ।े उनको आ\नी �ीमतीले याकूबलाई +ाuत गन को ला-ग 

आ\नो प,तलाई धोका Aदन छाि�छन ्जुन उनलाई चाAहएको -थयो Sक ?यो प,न ठ�क 

छैन। इसहाकको आ\न ैछोरा याकूबले आफूले चाहेको कुरा पाउनको ला-ग आ\नो भाइलाई 

धोका Aदएका -थए, अथा त ्एसावको ज�म(सe अ-धकार। र अब, आमा र छोरा बबुाको 

आशीवा द प,छ -थए र थाहा -थयो Sक यो धोखा 5वारा केवल याकूबको हुन सfछ। 

• य5य�प उनको आवाज याकूबको ज%तो लाDयो, उसको हात कपाल -थए र छलले काम 

गय�। 24 पदमा इसहाकले अक� पटक सोधे: 
__________________________________________________________________ 

• र याकूबले जवाफ Aदए: 

__________________________________________________________________ 

• इसहाकले उनलाई तयार पारेको खाना Uयाउने आदेश Aदए। उनले खाना खाए र दाखरस 

�पए। ?यसप,छ उनले याकूबलाई चुQबन गन  आउन भने। पद  27 मा अ�ततः इसहाक 

आफू एसाव न ैहो भनेर �व�व%त Sकन भयो? 

__________________________________________________________________ 

• अ�तमा, आशीवा द Aदइएको छ। कुन आ(शष -थयो (पद 28-29)? 

1. “भगवान 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



2. “रा"#हG 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. “छोरा हो 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. “उनीहGलाई 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

gयि`तगत आवेदन:  

इसहाकले आ\नो छोरो याकूबलाई कि?त ठूलो आ(शष ् Aदयो! के तपाsले कAहUय ैकसबैाट आ(शष ्

पाउनभुएको छ? एक अ(भभावक? एउटा साथी? पा%टर, पजुार; वा अG कुन ैचच का कामदार? धेरै 

स%ंकृ,तका आ(शष ्मा सामा�य छैन। तर एउटा आ(शष ्ले उसलाई बल Aद�छ जसलाई यो 

Aदइएको छ। के तपाs आ\नो जीवनमा भगवानको आशीवा द स�ुन स>म हुनहुु�छ? 

 

• उहाँलाई के भ�न ुभएको तपाs स�ुन चाहानहुु�छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• तपाs ब�चा, जीवनसाथी, साथी वा सहकम�लाई Aदन चाहेको आ(शष ् के हुन सfछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ब�चाले घर छो�दा आमा बबुाको आ(शष ्पाउन सfछ, "याद गनु होस,् म ,तमीलाई माया 

गछु !" 

• उ?पि?त 12 मा सQझनहुोस ्अ�ाहमलाई अGले आ(शष Aदनलाई आ(शष Aदएका -थए। 

तपाइँको जीवनले अG कसकैो जीवनलाई कसर; आ(शष ्Aदन सfछ �वचार गन  समय 

(लनहुोस।् ?यो 6यिfत को हुन सfछ? 

_______________________________________________________________ 

?यस 6यिfतको जीवनलाई आ(शष Aदन तपाs के भ�न वा गन  सfनहुु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

    



bाथ3ना:  
हे मेरो %वामी, तपाsले मेरो जीवनलाई स�चाइले आशीवा द Aदन ुभएको छ। मलाई कAहले प,न 

डराउन ुपदxन Sक तपाsले मलाई धोका Aदनहुुनेछ। तपाs केवल मेरो ला-ग तपाsको उ?तम 

चाहनहुु�छ। मलाई तपाईको आशीवा दको वचन बोलेको स�ुन मलाई स>म बनाउनहुोस:् आशाको 

परमे�वर तपाईमा भरोसा राhदै तपाईलाई सब ैखुशी र शाि�तले भनु हु�छ, ताSक तपाई प�व� 

आ?माको शिfतले आशाले ओत+ोत हुन सfनहुु�छ (रोमी १ 15:13 )। अGको जीवनलाई आ(शष ्

Aदन अवसरहGमा मलाई Yयान Aदनहुोस।् म जे गद छु ती सब ैतपाईलाई मAहमा र सQमान 

Aद�छन ्

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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असाइनमे-ट: पvनुहोस ्उ?पि?त लाई 27. 

>शSण:   
छलछाम यो कथा र ?यसप,छका अG कथाहGको एउटा अशं हो, ?यसलेै केह; समय (लन ुर 

बाइबलका अG ठाउँहG प,न हेनु  उ-चत दे_ख�छ जसले छलको बारेमा कुरा गछ न।् छल भनेको के 

हो? धोका AदनेहGका ला-ग न,तजा के हु�छ? मलू सम%या के हो? यी र अ�य +�नहGको जवाफ 

Aदन हामी उ?पि?त 27 छो�दै अ�य स�दभ हG खोoनेछt। यसले बाइबलको �व(भ�न प%ुतकहGमा 

पदहG प?ता लगाउने अ�यास गद छ र परमे�वरको वचनले हामीलाई (सकाउने अवसर Aद�छ। 

• म?ती 13:22-23 - हामीलाई के कुराले धोका Aद�छ? 

_______________________________________________________________ 

• य(म या 17:9- छल कपटबाट कहाँ आउँछ? 

_______________________________________________________________ 

• माक  7: 20-21- �दयले यस (भ� के राhछ? 

_______________________________________________________________ 

• लेवी 19:11 - परमे�वरको आ]ा के हो? 

_______________________________________________________________ 

Qयाथू धनको साथ आउने छलको कुरा गछ न।् हामीसँग एक पटक वा अक�मा धनको छलको 

अनभुव भएको छ। यो अfसर य%तो हु�छ SकनSक "यो ?य%तो चीज हो जुन हामी �व�वास गछ� 

जुन हामीसगं हुनपुद छ!" एक पटक खर;द गWरसकेप,छ वा सQप?तीको Lडyी +ाuत गदा  हामीले 

महससु ग�  यt Sक यसले स�तिु"ट, खुशी, स�तिु"ट वा (म�ता वा जेसकैु भए प,न Uयाउँछ भ�ने 

�व�वासमा हामी धोकामा परेका -थयt। �व�वास गन  छनौट गनु होस।् स?य यो हो Sक हामी 

झूटलाई �व�वास गन  धोका खाई रहेका छt। 
 

य(म याले हामीलाई बताउँछ Sक हामीले मटुुको सम%या पायt र यो Sफfस गन  सSकदैन। उनी 

भ�छन Sक �दय छल; छ र ईलामी भ�दा पर छ। पापले मटुु जाल; गर;सकेको छ र पापको सार 

छल; छ। अदनको बगaचामा भएको घटनालाई सQझनहुोस ्जब सप ले उfत आइमाईसँग कुरा गय�। 

उनले भनेका सब ैकुरा छल; -थयो। र, अब माक ले बताउँछ Sक मटुुले यसमा कपट गद छ। यो 

हामी को पापी मा,नसह` को को भाग को एक Aह%सा हो।    
 

लेवीको प%ुतकमा परमे�वरको आ]ा यो छ Sक हामीले एक अका लाई धोका नAदन।ु यो हाTो 

भलाईको ला-ग हो Sक उहाँले यो आ]ा Aदनहुु�छ। याद गनु होस ्याकूब धोकामा परेको बेला झूट 

बोUन ुपरेको -थयो। उसले एक पटक होइन तर धेरै चोAट आ\नो बबुालाई ढाzँयो। सब ैछल कपट 



झूट हो। बाइबलले (सकाउँछ Sक ?यो द"ुट झूट हो र झटूको बबुा हो। उहाँमा कुन ैस?यता छैन 

(यहू�ना 8:44) 

छलको �वपर;त स?य हो। अब यी +?येक अशंहG हेनु होस ्र स?यको बारेमा (सfनहुोस:् 

• Aहतोपदेश 14:5 - एक साँचो गवाह;को �वशषेता के हो? 

_______________________________________________________________ 

• एSफसी 4:21-24- स?य कहाँबाट आउँदछ? 

_______________________________________________________________ 

• 1 कोWर�थी 3:18 - हामीले के गन  छो�नपुद छ? 

_______________________________________________________________ 

• 1 यहू�ना 1:8-9- यो खZड लेhनहुोस:् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• 1 प�सु 2: 21-22- हामीले अनसुरण गनु पनg �ी"टको उदाहरण के हो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• यहू�ना 14:6 येश ूआ\न ैबारेमा के भ�नहुु�छ? 

_______________________________________________________________ 

 

स?य छल; छैन। स?यलाई भरोसा गन  सSक�छ। इसहाकले क,त पUट +माण खोजे Sक उसको 

अ,घ उसलाई आशीवा द Aदन लागेको -थयो उसको छोरो एसाव? यसभ�दा पAहले उसको घरमा 

धोका -थयो। आफूले देhन नसfने कुरामा उसले �व�वास गरेन। स?य र छल एकसाथ रहन 

सfदैन। एक स?यवाद; सा>ी हो वा छल; गवाह;। 
 

स?य येशबूाट आउँदछ। स?य उहाँ को हुनहुु�छ भ�ने सार हो। उहाँ भ�नहुु�छ Sक उहाँ बाटो, स?य 

र जीवन हुनहुु�छ। शतैानले हामीलाई झूटले धोका Aदन चाह�छ जब हामी स?यको ला-ग उहाँलाई 

�व�वास गन  सfछt। सबभै�दा मह??वपणू  कुरा, हामीले आफूलाई धोका Aदन ुहँुदैन। हामी आफa मा 

�व�वास गन  सfछt Sक हामी केAह छt जब हामी वा%तवम ैकेAह प,न छैनt। हामी सो�न सfछt 

हामी मह?वपणू  वा ब�ुeमान छt वा जे हामी अGलाई भ�दा �े"ठ महससु गराउँछ। धोकामा 

नपनु होस।् भगवानको ठcा गWरएको छैन। से�ट पलले हामीलाई गलाती 6: 7-8 मा भ�छ Sक हामी 

जे रोuछt ?यसको कटनी गनgछt। यो फा(म�गको (सeा�त हो। यAद हामी गहँुको बीउ रोuछt भने 

हामी गहँुको बाल; काzने छt। ?यसोभए, यAद हामीले हाTो जीवनमा कपट र झूट ज%ता चीजहG 

रोuयt भने, हामी आफa लाई मा� धोका Aद�छt यAद हामीलाई लाDछ Sक हाTो जीवनले स?य र 

�व�वास उ{जाउनेछ। 
 



से�ट जोन हामीलाई नराTो खबर र राTो खबर Aदन चाह�छन। खराब समाचार यो हो Sक यAद 

हामी दावी गद छt Sक हामी पाप 8बनाका छt भने हामी आफa लाई धोका Aदइरहेका छt। हामी 

आफa लाई स?य बताइरहेका छैनt। उहाँ भ�नहुु�छ Sक स?य हामीमा छैन। य5य�प शभु समाचार 

भनेको यो हो Sक यAद हामी हाTा पापहG %वीकार गछ� भने उहाँ �व�वासयोDय र धम� हुनहुु�छ 

र हाTा पापहG >मा गनु हुनेछ। जसर; उहाँ अ�ाहम, इसहाक र याकूब+,त वफादार हुनहुु��यो उहाँ 

हाTो ,निQत �व�वासी हुनहुु�छ र येशकूो कारणले हाTा सब ैपापहG >मा गनु हु�छ। परमे�वर 

हामी र हामी दवु ैउहाँमा स?य बोलेको चाहानहुु�छ। 
 

हामी सब ैछलको पापको दोषी छt। हाTा काय हG याकूब र Wरबेकाको भ�दा फरक हुन सfछन ्तर 

छल कपट छ यो कुन ैफरक पदxन Sक यसले आफa  कसर; खेUदछ। येश ूहामीलाई धोका Aदन 

सfने सब कुराबाट %वत�� हुन आउनभुएको छ। हाTो �दयले हामीलाई धोका Aद�छ। शतैानले 

हामीलाई धोका Aद�छ। हाTो वरपरको ससंार यसको �व]ापन र चालबाजीको साथ, र (म� र 

पWरवारले हामीलाई धोका Aदनेछन।् तर येश ू?य%त ैहुनहुु��यो जसमा कुन ैछल -थएन। शभु 

समाचार यो हो Sक यसमा उसको जीवन खच  भएको भए प,न हामी अब उहाँ5वारा %वत�� भएर 

उहाँको पाइलामा Aह�न शिfत पाउँदछt SकनSक ?यसले हामीलाई सिजल ैसिजल ै?यसको द"ुट 

पासोमा फसाउने छललाई उ�मलून गद छ। उहाकँो अनyुह र कृपाको स?यले हामीलाई उहाँको 

स�तान र उहाँको राoयका उ?तरा-धकार;हGको Gपमा बाँ�न %वत�� बनाउँदछ।   



पाठ तीन ~ भाग 2 

अXयास गनु3होस:्  

याकूबले आ(शष ्पाए र आ\नो बबुाको उपि%थ,त छाड।े एसाव अब घर आइपगेुको छ।   

• पद 31: एसावले के गछ ? 

_______________________________________________________________ 

• इसहाकले के सोYछ? 

_______________________________________________________________ 

• एसावको +,तSCया के हो? 

_______________________________________________________________ 

• याकूबको छलको पदा फास भयो। +?येक 6यिfतको Aहसंा?मक भावना?मक +,तSCया 

नोट गनु होस:् 

o पद: 33: इसहाकको +,तSCया 

_________________________________________________________ 

o पद: 34: एसावको +,तSCया 

_________________________________________________________ 

• दबु ैमा,नस धोकामा परेका -थए। याकूबले गरेको काममा ,तनीहG �व�वास गन  

सfदैनन।् पद 36 मा एसावले याकूबको बारेमा के भ�छ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 36: एसावले आ\नो बबुालाई 8ब�ती गरे, "हे बबुा, मलाई प,न आशीवा द Aदनहुोस,् 

मेरा बबुा!" "तपाsले मेरो ,निQत कुन ैआ(शष ् राhनभुएन?" पद: 37: इसहाकले 

एसावलाई सब ैकुरा याकूबलाई Aद�छ भनी सोYयो र सोYयो, "के गन  सfछौ? म 

सQभवतः तपाईको ला-ग गदxछु, हे मेरो छोरो? "यो बाब ुकि?त ,नराश भए। पद  38 

मा एसावले उनलाई के भनेर सोधे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ?यसो भए, इसहाकले एसावलाई आशीवा द Aद�छ। पद 39 र 40 मा उसले के भ�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



के यो आवाज तपाsलाई आ(शष ् ज%तो लाDछ? इसहाकका श{दहG एसावसँग याकूबको 

ला-ग आशीवा दको श{दसँग तलुना गनु होस।् 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

+र=ले`सन 	वचारहL:  

हामी यस कथाको अ�?य,तर आक�ष त हु�छt। ?यहाँ अझ धेरै आउन बाँकw छ, तथा�प, आशीवा द 

Aदइएको छ। यस पWरवार (भ� छलछामको बाटो रहेको छ। जब परमे�वरले Wरबेकालाई भ�नभुएको 

-थयो Sक ठूलाले का�छोको सेवा गनgछन,् के उनको यो Aदमागमा -थयो? यAद Wरबेका र याकूबले 

उनीहGको हात नखोजेको भए कथा कसर; फरक हुन सf�यो? 

 

कसलेै सहयोग गन  सfदैन तर बबुाको +,तSCयामा द:ु ख महससु गद छ। तर, कसलेै 

आ�चय चSकत हुन सfदछ Sक एसावलाई Sकन अचानक आशीवा दको आव�यकता प� यो जब 

ज�म(सe अ-धकारलाई त�ुछ ठा,न��यो र इसहाकको तWरका अ%वीकृत गWरयो। उसको ला-ग 

उfत आ(शषको के अथ  -थयो? ?यसोभए ?यो आशीवा द8बना अAहले बाँ�न क%तो हु�छ? 

 

%वग�य �पताले हाTो ,निQत के आ(शष ् हुन सfनहुुनेछ जसलाई उहाँले आ\नो %वGपमा सिृ"ट 

गनु भयो र अब पनु%था पना गन  चाहा�नहुु�छ र उहाँसँग मायाल ुसQब�ध Uयाउन चाहानहुु�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

एसाव आ\नो बबुाको आशीवा द +ाuत गन  को लागी भावकु -थए। के हामी %वग मा हुनहुुने हाTो 

�पताको आ(शष ्पाउने बारेमा यि?तको उ?कट छt Sक जसर; एसाव आ\नो बबुाबाट आ(शष ् पाउने 

-थए? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

हाTो जीवनमा परमे�वर �पताको आ(शष ् +ाuत गनg हाTो चाहनालाई हामी कसर; +दश न गछ�? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

तपाsको नोटबकुमा तपाsको केAह �वचारहG रेकड  गन  समय (लनहुोस।् याद गनु होस,् +?येक 

+�नको उ?तर हँुदैन तर हाTा +�नहGको उ?तरलाई परमे�वरको �ि"टकोणबाट �वचार गनु पद छ।   



पाठ तीन ~ भाग 3 

Aमारक:   

यस पाठको ला-ग ठूलो मह??व भएको एउटा खZड 1 यहू�ना 1:8-9  हो। यस पाठको अगाLड यी 

पदहGमा स�दभ  गWरएको -थयो। फेWर एकचोAट तपाईलाई अनCुम_णका काड मा uयासेज लेhन 

+ो?साAहत गWर�छ र केAह AदनहG यी श{दहGको स?यताको आन�द (लनमा खच  गनु होस।् यी 

श{दहGले तपाsलाई ध�यबाद Aदऊन ्जब तपाs %वीकार गनु हु�छ र परमे�वर �व�वासयोDय र 

�यायी हुनहुु�छ भ�ने कुरा जा�नहुु�छ भ�ने कुरा जा�न पाउँदा आनि�दत हुनहुुनेछ र तपाsको 

सब ैपापहG >मा गनु हुनेछ र तपाsलाई उहाँको प�ु, येशमूा धम� बनाउनहुुनेछ। 
 

gयि`तगत आवेदन:  

छलको �वनाश हाTो वWरपWर छ। पWरवारहG सQब�धको साथ सघंष  गछ न।् 6यवसाय ,नराशा 

y%त। राजनी,तक 6यिfत?वहG (सकार हु�छन ्र न"ट +,त"ठाको साथ समाuत हु�छन।् तपाs 

बहकाउनभुएको हुनाले वा के तपाs धोका Aदईएकोले तपाs क%तो 6यवहार गदx हुनहुु�छ पWरणाम 

के हुन सfछ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

के धोका -थयो? 

________________________________________________________________________ 

यस छलकपटले कुन सQब�धहG तो�यो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

दोषीको क%तो +वेश हुनुपद छ? >माको क%तो घोषणा भयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

हाTो दोष %वीकान  र उहाँमा हाTा गUतीहG %वीकार गन  उहाँसाम ुउपि%थत हुन परमे�वर 

हामीलाई +ो?साAहत गनु हु�छ। उहाँ स?य हाTो जीवनको एक Aह%सा हुन चाहानहुु�छ, स?य जसले 

%वीकार गद छ र गलत र स?यलाई %वीकार गद छ जसले उसको +ेम र >मा पाउँछ। 



bाथ3ना:   
हे मेरो परमे�वर, म %वीकार गछु  Sक मलेै मेरो �दयमा छल गWररहेको छु। यो मटुुको अव%था हो 

र म (भ� कुन ैउपचार छैन। म (भ�बाट आएको झूटले मलाई धोका Aदएको छ SकनSक म पापी 

मा,नस हँु। तर, तपाs स?य हुनहुु�छ। तपाsको वचन स?य छ। तपाs मलाई भ�नहुोस ्Sक तपाs 

मेरो पाप %वीकार गर; तपाs �व�वासयोDय र धम� हुनहुु�छ र मेरा सब ैपापहG >मा गनु हुनेछ। 

तपाsको छोरा येश ूमेरो मटुुको अव%थाको ला-ग ,नको हुनहुु�छ भनेर �व�वास गनु भ�दा अ,घ म 

तपाsको अगाLड आएको हँु। उहाँ म(भ� उहाँको बाटो पाउन सfनहुु�छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



पाठ तीन ~ भाग 4 

प+रचय:  

याकूबले आ\नो बबुा र भाइलाई धोका Aदए र आ\नो बबुाको आ(शष ्+ाuत गरे जनु उसको जठेो 

छोरोको ला-ग -थयो। जब याकूबले आ(शष ् पाए भनेर एसावलाई थाहा भयो तब उनले आ\नो 

बबुालाई आशीवा दको ला-ग मागे। तर, ?यहाँ Aदईएको कुन ैआ(शष ्-थएन। इसहाकले याकूबलाई 

+भ?ुव Aदएका -थए आ\नो भाइमा-थ र एसावका सब ैनातदेारहGलाई उसको नोकर बनाए। उनको 

आशीवा दले प,न उनलाई अ�न र नयाँ दाखम5यले सहेको -थयो। पाठ 3- भाग 4  मा कथा जार; 

छ। एसाव द:ु खी छ Sक उसले आ\नो बाबबुाट जठेो छोरोको आशीवा द पाएनन।् 
 

असाइनमे-ट:  

उ?पि?त 27:41 लाई उ?पि?त 28:9 पvनहुोस।् 

>शSण:   

भाग 3 मा हामीले अगमवfता य(म याबाट (सfयt Sक “�दय सब ैकुराभ�दा उ?तम छ र ,नको 

पादxन।” (य(म या 17:9) सप ले बगaचामा पापको �वनाशकार; शिfत देखाउँदा सप ले आइमाईलाई 

धोका Aदई र उसले फल खायो (उ?पि?त)3:13)। छलले �दयको पापी अव%था +कट गद छ। छलले 

हामी सबलैाई सQझाउँदछ Sक परमे�वरको %वGप पापले 8बगारेको छ। हामी उहालँाई सिृ"ट 

+,त8बिQबत गन  असमथ  छt जसर; उसले ई�छा गरे 
 

अXयास गनु3होस:् एसावले चीजहG आराम गनg -थएन। उ?पि?त 27:41 मा कथा पनुः सु̀  

गनु होस।् 

• पद 41 अनसुार एसावको Aदमागमा के 8बचारहG भइरहेको छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• एसावको सम%याको जडमा के -थयो? य%तो सम%या Sकन? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• उसले के गनg योजना गरेको छ? 

_______________________________________________________________ 

 यसले दईु अ�य भाइहGलाई Aदमागमा Uयाउन सfछ? क,यन नाम गरेका एक भाइले 

आ\नो भाइ हा8बललाई मानg �वचार गरे (उ?पि?त 4:8)? 

• yी�स ब�दरगाह खराब। पापी �वचारहG र द"ुट ई�छाले ,नर�तर पोhने गइरहँदा 

ह?या प,न हुन सfछ। एSफसी 4: 26 मा से�ट पलले हामीलाई के भ�छन?् 



 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Sकन छैन? ,नXाले द"ुटलाई एक खुcा (एफेसी 4:27) +ाuत गनg अवसर +दान गद छ र 

हाTो अवचेतन Aदमागमा खराब �वचारहGलाई पोषण Aदन। 

• Wरबेका एसावको योजनाको बारेमा बताउँछन ्र याकूबलाई चाँड ैसचूना Aद�छन।् पद 

42 मा उनले याकूबलाई के भ�छे? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

एसावले यो प?ता लगाए। उसको योजना छ। उसले आ\नो बुबाको म?ृयु 

नहोउ�जेल कुनु  पछ । 
• पद:43 त�ेो पटक अYयाय 27 मा Wरबेकाले याकूबलाई के गन  अ�ाउँ,छन?् 

_______________________________________________________________ 

अ�य दईु स�दभ  फेला पानु होस ्र उनीहG कहाँ पाइ�छ नोट गनु होस:् 

_____________________________ र ______________________________ 

• Wरबेकाको ,नदgशनहG "म ज ेभ�छु ?यह; गनु होस।्" यसले उनको चWर�मा क%तो 

अ�त� ि"ट Aद�छ? 

_______________________________________________________________ 

याकूबसँग उनको सQब�धमा? 

_______________________________________________________________ 

• पद43-45 अनसुार Wरबेकाको योजना के हो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद: 46: Wरबेकाले इसहाकलाई याकूबको हतारमा 8बदा हुनकुो कारण के -थयो? उ?पि?त 

26:34-35 ले केह; अ�त� ि"ट Aद�छ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• उ?पि?त 28:1-2 मा इसहाकले याकूबलाई आ\नी %वा%नी (लन याकूबलाई याकूबको 

बबुाको घरमा पठाउन Wरबेकाको योजनालाई ,छटो तUुयाउन खोजे। न8बस नहुोस,् 

इसहाकको ला-ग %वा%नी पाउनको ला-ग उनका बबुा अ�ाहमले आ\नो नोकरलाई 

हारानमा पदन अराममा पठाएका -थए। याकूबलाई उनको (श>ा के -थयो? 



__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• इसहाकले याकूबलाई आ\नो बाटोमा पठाउन ुभ�दा अ,घ उनले क%तो आ(शष पाए 

(उ?पि?त २ 28: 3-4)? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• यी मYये कुन श{दहG याकूबका हजुरआमा अ�ाहम र उनका �पता इसहाकलाई 

Aदइएका श{दहG ज%तै छन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• उ?पि?त 28:5 मा याकूब आ\नो काकासँग ैगइरहेका छन ्_________________  को 

-थयो _____________________________________ भाई उनीहGका बुबा -थए 

________________________  फेWर हामी यो देhछt Sक येशूको रगतका ला-ग 

वंशलाई सीधा राhनु मह?वपूण  छ। यो करार अ�ाहाम र उनका स�तानहGका 

ला-ग -थयो। 



पाठ तीन ~ भाग 5 

cड'गगं डपेर: 

• जब याकूब आ\ना काका लाबानको घर,तर -थए, हामी एसावको बारेमा के (सfछt 

(पद 6-9)? 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

एसावको काय ले हामीलाई के भ�छ? उसलाई के भइरहेको छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

• इ�माएल को हो? इ�माएल एसाव काका हुन,् आ\ना बबुा इसहाकको सौतनेी भाइ। के 

उनी आ\नो बबुालाई खुशी पान  चाहा�छन ्Sक ऊ इ�माएलको पWरवारमा अक� 8बहे 

गन  आए? जे होस,् याकूब आ\नी आमाको भाइको घरमा गयो। एसाव इ�माएलको 

घरमा जान के गलत हु�छ? उ?पि?त 15: 11:12 मा परम+भकुा %वग दतूले हागारलाई 

इ�माएलको बारेमा के भने सQझनहुोस।् उ?पि?त 25:18 प,न हेनु होस ्

 

+र=ले`शन b
न:   

कथाले अक� मोड (लनेछ। तर याकूबसँग हारानमा जानभु�दा पAहले हामीले के भइरहेको छ 

?यसबारे हाTा केह; भावनाहG र मनोविृ?तहGमा Yयान Aदन समय (लनपुद छ। एउटा घर 

�वभािजत छ। भाइहG आपसमा झगडा गWररहेका हु�छन।् बाबआुमाले आ\ना छोरालाई साथ 

Aदइरहेछन।् बबुाले परमे�वरसँग गरेको +,त]ालाई समा,तन ्जुन उनलाई उनको �पता अ�ाहमबाट 

Aदइयो। गभ मा हँुदा न ै+भलेु Wरबेकालाई भ�नभुएको -थयो Sक ती दाoयहूG अलग हुनेछन ्र 

जेठोले का�छोको सेवा गनgछ। %प"ट Gपमा, ?य%त ैभइरहेको छ। 
  

याकूबले ज�मेको अ-धकार र जेठो छोरोको आशीवा द दवु ैराhयो। यी एसावका हुन ्तर अब 

एसावले ,तनीहGलाई र ,तनका बबुा र भाइलाई त�ुछ ठा�थे। आज +ायजसो हामी य%त ैकथाहG 

स�ुछt। जेसकैु कारणले गदा  भाइहG अब एक अका सँग कुरा गदxनन ्र बAहनीहG एकदम टाढा 

बढेका छन।् अस�तोष र पीडा बढेको छ, सQब�ध टुSCएको छ र +ेम हराएको छ। 
 

के यो �वशषे पWरवारको भ�व"य जो_खममा छ? के वाचाको बाँ�न जो_खममा छ? इसहाक एक मा� 

उ?तरा-धकार; हो। उनका दईु छोराहG मा� छन ्र ती छोराहGमYये एकले बबुा खडा भएको सब ै

कुराबाट ?यागेको छ। अक� छोरो उसको भाईले मानgछ Sक भनेर डराउँछ। यी सबमैा परमे�वर कहाँ 

हुनहुु�छ? के उनले यस पWरवारलाई ?यागे? के उनले अ�ाहम र उनका स�तानहG(सत गरेको 

करारको बारेमा आ\नो मन पWरवत न गरेका छन? य%तो दे_ख�छ Sक यस पWरवार (भ�को छलले 

परमे�वरको सQपणू  योजनालाई जो_खममा पारेको छ।   
 



परावत नशील +�नहGको उ?तरहG आव�यक न ैहँुदैन तर ,तनीहGले हामीलाई सQभावनाहG के हुन 

सfछन ्भनेर सो�न अनमु,त Aद�छ। उनीहGले हामीलाई अG कसकैो जु?तामा ब%न क%तो लाDन 

सfछ भनेर कUपना गनg अवसर Aद�छन।् -च�ताजनक +�नहGले हामीलाई गा�ो +�नहG सोYन 

अनमु,त Aद�छ। यी सबमैा परमे�वर कहाँ हुनहुु�छ? ऊ के सो-चरहेको छ? के उसले केAह गन  

गइरहेको छ? ऊ पागल छ? एक जना भाइले अक�लाई मान  खोिजरहेकोले यस पWरवारले स घष  

गWररहेका देhनपुदा , उहाँलाई क%तो लाDन सfछ? के सब ैछलहG के परमे�वर %वीकार गनु हु�छ? 

सब ैसQब�ध 8बyेको सQब�धको बाबजदू प,न के उसले आ\नो उOे�यह` परुा गन  सfछ? 

 

कथाको यस 8ब�दमुा आउँदा तपाsको केAह झुकाव के हुन सfछ? तपाsले सोYन सfने कAठन 

+�न के हो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

bाथ3ना:   

+भ,ु म अ(ल अu�यारो महससु गन  थालेको छु। म इसहाक र उसको पWरवारको बारेमा ज,त धेरै 

(सfछु मलाई के हँुदैछ भनेर पAहचान गन  सfछु। कAठन चीजहG मेरो पWरवारमा टाँ(सएका छन।् 

हामीले एक अका को उपचार गनg तWरकाले घाउहGलाई चोट प�ु याएको छ र घाउहG ,नको भएको 

दे_खदैँन। म तपाsलाई �व�छेद सQब�धह` को उपचार को लागी सोYछु। चोट र द:ु खमा तपाइँको 

+ेम Uयाउनहुोस।् हामीलाई आनि�दत जीवनमा फका उन हामीलाई तपाsको शाि�तको हात 

चाAह�छ। म तपाs अ,घ मेरो Aदल मा एक �वशषे -च�ता Uयाउँछन ्

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



पाठ चार - भाग 1 

>शSण:   

कुलप,त श{द तपाईलाई पWर-चत श{द हुन सfछ। परुानो ,नयमका तीन +मखु +hयात 

कुलप,तहG अ�ाहम, इसहाक र याकूब हुन।् कुलप,त श{द UयाAटन श{द देशभfत वा बबुाबाट 

आएको हो। यी मा,नसहGलाई यहूद; मा,नसहGका पखुा हG, Aह� ूरा"#का Gपमा मा,न�छ। उ?पि?त 

28:10-22 मा हामी (सfछt Sक परमे�वरले याकूबलाई अन�त करारको +,त]ा परूा गन  

रोoनभुएको छ। 
 

अXयास गनु3होस:्  

हामी याकूबसँग ैया�ा गदx जाँदा कथा जार; राखt। याकूबले बेशgबा छोडकेा छ जहाँ उसको आमा 

बबुा ब%छन ्र हारान, जसलाई पOन अराम प,न भ,न�छ, उसको काका लाबानको घरमा जा�छ 

(उ?पि?त 28:10). 

• पद 11: ऊ कहाँ छ? उहाँले के गनु हु�छ? 

_______________________________________________________________ 

• पद 12 मा उनको सपना वण न गनु होस:् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o पद अनुसार भया ?मा सबैभ�दा मा-थ को -थए? 

____________________________________________________________ 

o उहाँ को हुनुहु�छ भनेर उसले कसलाई भ�यो? 

____________________________________________________________ 

o उसले के Aद�छ भनेर उसले भनेको -थयो? 

____________________________________________________________ 

o पद मा उनले याकूबका स�तानहGलाई के गनg वाचा गरे? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o याकूब र उसको स�तान माफ त कसले आ(शष ् पाउनेछ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o पद मा उसले के +,त]ा गय�? 

• म हो _________________________________________________ 



• र हुनेछ _______________________________________________ 

• म गछु  ________________________________________________ 

• म गद�न ______________________________________________ 

• फेWर जDगा र वशंको +,त]ा छ। अ�ाहाम र इसहाकलाई प,न यह; +,त]ा याकूबलाई 

गWरएको -थयो। उहाँ +भकुो उपि%थ,त को जागGकता को लागी जागतृ। पद 17 मा 

उनको +,तSCया क%तो छ? 

 ____________________________________________________________________ 

 उसले के भ�छ?  

____________________________________________________________________ 

• %प"ट Gपमा, यो सपना 18 को रातको बीचमा भएको -थयो भ�ने छ Sक "अक� 8बहान 

सबेरै ..." याकूबले 8बहान के गरे? 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• उनले ठाउँको नाम के राखे? ______________________ तपाsको बाइबलको 

फुटनोटहG हेनु होस।् तपाsसँग एउटा नोट हुन सfछ जसले बेतेल श6दको अथ  

Aद�छ। यसको अथ  हो ___________________________________________ 

 ______________________________.  बेथेल भ�ने श{द दईु श{दबाट आएको हो: 

बेथको अथ  घर र एलको अथ  हु�छ परमे�वर.   

• पद 20-22 मा याकूबले भाकल गरे। भाँडा दबु ै(मलेको हु�छ र ?यसप,छ। 

o ?यसो भए के हु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ?यसोभए के हु�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

याकूब भ�छन ्Sक यAद परमे�वर 1) उहाँसँग रहनभुयो र उनलाई हेनु भयो, 2) उसलाई 

खाना र लगुा Aदनहुोस,् र 3) उसलाई आ\नो बबुाको घरमा सरु=>त फका उनहुोस ्तब 1) 

+भ ुउनका परमे�वर हुनहुुनेछ, 2) ढु गा, वा खQबा, परमे�वरको घर हुनेछ, र 3) परमे�वरले 

उसलाई Aदनहुुने सब ैकुरा, उसले परमे�वरलाई दशांश Sफता  Aदनेछ। 



• भगवानलाई दशांश Aदने पAहलो बाइबल;य स�दभ  उ?पि?त 28:22 हो। याकूबले आफूले 

मागेको सब ैचीजको दशt भागमा Aदने ,नण य गरे। दशाशं उनको दशांश -थयो। बाइबलमा 

अ�य %थानहGले एक 6यिfतको सQप?तीको दशांश Aद�छ। दसt Aदनको अ�यास आजको 

AदनसQम गइसकेको छ। चच  (भ� याकूबको उदाहरण अनसुरण गWरयो। दशांश दशांश 

Aदशा,नदgश हो। दसt अशंले हामीलाई यो याद राhछ Sक हामीसँग जे छ ?यो +भबुाट 

आएको हो। उहाँ एक हुनहुु�छ जसले हामीलाई जीवन र आव�यकता सब ैथोक +दान 

गनु हु�छ। 



पाठ चौथा ~ भाग 2 

परावत3न:  

फेWर हामीले हाTो अYययनमा पज गन  आव�यक छ र के भइरहेको छ भनेर सो�न समय (लन ु

पछ । याकूब आ\नो मामा लाबानको घर भागेको छ। ऊ आ\नो जीवनको ला-ग भा-गरहेको छ। 

बाटोमा ऊ रातमा ताराहG म,ुन चcानमा आराम गदx 8बताउँछ। उसको सपना छ, तर यो केवल 

कुन ैपरुानो सपना मा� होइन। यो एउटा य%तो सपना हो जसमा परमे�वर अ�ाहम र इसहाकलाई 

Aदनहुु�छ भनेर केAह ,नि�चत +,त]ाहG उनीसँग ैआउँदछन।् ?यो भ(ूम उसका सब ैछोरा-छोर;हG 

हुनेछन।् उसका स�तानहG प�ृवीको धूलो झa फै(लनेछन।् सबभै�दा मा-थ, प�ृवीमा सब ैमा,नसहG 

उहाँ र उनका स�तान5वारा आ(शष ्पाउनेछन।् याकूबले यस ठाउँमा +भकुो उपि%थ,तलाई -चनेका 

-थए र ढु गाको +योगले उनको ,निQत %मारक बनाउँछ ढु गाको तलेमा ?यसलाई प�व� +योगका 

ला-ग छुzयाउँछन।् उसले आइएफएस र ?यसप,छ गय� र उसले Aदने सबकैो दशt (दशांश) को 

+,त]ा प,न समावेश गद छ। स>ंेपमा यो कथा हो। 
 

यो याकूबको ला-ग नयाँ सGुवात हो, एउटा मोड़ हो। के याकूबले आ\ ना बबुाको ला-ग यो समय 

अ,घन ै+ाu त गरेका -थए? ई�वरले उसलाई के भ�न खोoदै हुनहुु��यो? केAह? %प"ट Gपमा, 

परमे�वरको उपि%थ,त यस ठाउँमा -थयो। याकूब डराए। उनले मा�यता Aदए Sक यो कुन ैसाधारण 

ठाउँ मा� होइन तर यसलाई गजबको मा�दछ, %वग को ढोकाबाहेक परमे�वरको घरबाहेक अG केह; 

छैन। एक बोध हु�छ Sक याकूब र रातको अक� 8बहान सबकैो जीवन फरक दे_ख��यो। ऊ 

परमे�वरलाई जाँ�नको ला-ग तयार -थयो। तपाs मलाई हेनु हु�छ Sकनभने म डराउँछु Sक म मान  

सfछु। मसँग केAह छैन ?यसलेै तपाs मेरो ला-ग खाना र लगुा +दान गनु हु�छ। म मेरो घर, मेरो 

पWरवार, सब ैकुरा -च�ने र मलाई माया गनg सबबैाट भाDदैछु। तपाs मलाई सरु=>त Gपले घर 

फका उन ुहु�छ। भगवानले उहाँको ला-ग यी सब ैगWरAदनहुोस ्भनेर माDन, सोYनपुनg क,त %नायहुG 

छन!् के म कAहUय ैआ\नो मटुुको खाँचोको ला-ग परमे�वरलाई सोYन यि?तको साहसी भएको छु? 

य%तो समय कAहले भएको हुन सfछ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

यAद म पAहले सोYन यि?तको साहसी भएन भने, मेरो �दयमा के ?य%तो भार; हुन सfछ जुन म 

माDन चाह�छु Sक ?यसले मलाई आ�वासन Aद�छ Sक उहाँ मेरो +ेम गनु हु�छ र मेरो hयाल 

राhनहुु�छ, Sक उहाँ मेरा परमे�वर ब�न चाहानहुु�छ र म उसको ब�चा ब�न चाह�छु? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



याकूबले यो प,न +,त]ा गरेको छ Sक परम+भ ुउसका परमे�वर हुनहुुनेछ, Sक उहाँले यस ठाउँलाई 

परमे�वरको घर मा�नहुुनेछ र उसले उहाँलाई Aदनहुुने सबकैो दशt भाग उहाँ +भलुाई Aदनहुुनेछ। के 

यो उह; +भ ुतपाsको परमे�वर हुनहुु�छ? के तपाsले उहाँलाई आ\नो �दयको आव�यकताहG परूा 

गनg 6यिfतको Gपमा %वीकानु भयो? याकूबले आफूलाई परमे�वरसँगको सQब�धको गवाह; Aदँदै दशt 

अशं Aदए। उहाँसँगको सQव�धलाई आफुलाई कसर; सा>ी Aदनहुु�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

bाथ3ना:  

हे मेरो परमे�वर, तपाs याकूबको जीवनमा थोरै समयमा देखा पनु भयो। ऊ भाDदै -थयो। ऊ ,नराश 

हुनपु� यो र उसलाई -चनेको कुन ैप,न कुराबाट टाढा -थयो। उहाँ एfलोपनमा तपाs आउनभुयो र 

तपाs आ\नो उपि%थ,त आ�वासन Aदनभुयो र तपाs आ\नो हजुरबबुा र बबुा सगं गरेको करार 

प,न उहाँलाई Aदइएको -थयो भनेर घोषणा गनु भयो। तपाs पWरवत न भएको -थएन। तपाsको वचन 

पWरवत न भएको -थएन। म तपाईलाई मेरो एfलोपनमा आउन भ�दछु। तपाईलाई मेरो �दयको 

आव�यकता थाहा छ। म तपाsलाई मेरो भगवान हुन र सदाको ला-ग तपाsको ब�चाको Gपमा 

मलाई सोYछु। म तपाs र तपाsको छोरो, येश ूको कारण हाTो सQब�ध हो Sक गवाह; Aदन साहसी 

हुन सfछ। म तपाsलाई ध�यवाद Aद�छु र +शसंा गन  सfछु ज%तो तपाईले मलाई Aदनभुयो। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



पाठ चार - भाग 3 

प+रचय:   

याकूब आ\नो सपनाको बेतले छोडरे हारानको या�ामा अ,घ बvछ। उनी पवू� देशको भ(ूममा 

आइपDुछन।् इनार मदैानमा -थयो। निजकै भेडाका बथानहG -थए। यसले भेडाहGलाई राTोसँग 

पानी उपल{ध गरायो। इनारको मखुमा एउटा ठूलो ढु गा रा_खएको -थयो। जब सब ैबगाल भेला 

हु�छन ्गोठालाहGले ढु गा हटाउँथे। इनारबाट पानी ,नकालेर भेडाहGले पानी खा�थे। जब ती 

समाuत हु�छन ्गोठालाहGले ?यो ढंुगा इनारको मखुमा राhछन।् 
 

असाइनमे-ट:   

उ?पि?त 29:10-30 पvनहुोस।् यी पदहGमा हामीलाई लाबान, लेआ र राहेलको पWरचय Aदइएको 

छ। याद गनु होस,् लाबान Wरबेकाका दाइ, याकूबका काका हुन।् 
 

अXयास गनु3होस:् याकूब केह; गोठालाहGसँग कुराकानीमा संलDन हु�छन।् 

• मा याकूबले के पाउँछ पद 4? 

_______________________________________________________________ 

• मा उसले के सोYछ पद 5? 

_______________________________________________________________ 

• पद In मा उनले थाहा पाए Sक लाबान ठ�कठाक छ र लाबानकw छोर; राहेलको पWरचय भयो। 

पद याकूबले छेउछाउमा रहेका भेडाहGलाई पानी हालेर गोठालामा लजैानलाई सकेंत गद छ। पद 

in मा के सम%या छ? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• राहेल आ\ना बबुाका भेडाहG (लएर कुवामा आए। राहेल ए 

_______________________________________________________________ 

• पद 10: राहेललाई देखेप,छ याकूबले के ग� यो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 11 र 12 मा याकूबले राहेललाई ऊ को हो भ�छे र उनी आ\नो बुबालाई बताउन 

घर भा-गन।् याकूबको खबर सुनेप,छ लाबानले के गछ ? 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



र याकूबले उनलाई के भएको -थयो सबै बताए प,छ पद 14 मा लाबानको +,तSCया 

क%तो छ? 

 _____________________________________________________________________ 

 

>शSण:   

याकूबको जीवनमा सब ै?य%त ैभयो, उनले शरण %थान फेला पारे। उनको आमाको पWरवार 

जसलाई उनले कAहUय ैभेटेका छैनन ्उनले उनको काका लाबानको पWरवारको सद%यको `पमा 

अगँालेका छन ्"तपाई मेरो आ\न ैमास ुर रगत हुनहुु�छ" भ�ने श{दले। तर याकूबले आ\नो शर;र 

र रगतको अथ  के हो भनेर प?ता लगाउँदैछन । पWरवार को �वशषेताह` गAहरो चलेको।   
 

असाइनमे-ट:  

पद 14:30 पvनहुोस।् यस सेfसनमा एउटा श{द रेखांSकत गनु होस ्जुन लाबान र Wरबेकाको 

पWरवारको ल>ण दे_ख�छ। श{द के हो? 

________________________________________________________________________ 



पाठ चार - भाग 4 

अXयास गनु3होस:् 14 पदमा लाबान र याकूबले oयालादार;को बारेमा चचा  गरे। 

• याकूब एक मAहनाको ला-ग लाबानसँग ब%छन ्र लाबानलाई य%तो लाDदैन Sक केवल आफ�त 

हो Sक याकूबले कुन ैचीजको ला-ग काम गनु  हँुदैन। पद १ 15 मा लाबानले के सोYछ? 

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• पद 16 र 17 मा हामी लाबानका दईु छोर;का बारे (सfछt। जेठ� छोर; हो 

_______________________ र का�छ� एक छ ___________________________ लेआलाई 

कसर; वण न गWरएको छ? _________________________________________________ 

राहेललाई कसर; वण न गWरएको छ? ____________________________________________ 

• पद 18 ले बताउँछ Sक याकूबले राहेललाई माया ग�य�। याकूबले लाबानलाई oयालाको बारेमा 

के +%ताव गरे? 

 _____________________________________________________________________

लाबानले �व�वास गरे Sक आ\नी छोर; याकूबलाई अG मा,नस(सत �ववाह गनु  भ�दा राTो 

छ। पद 20 अनसुार राहेलले आ\नी प?नी हुन ुपछ  भनेर थाहा पाएप,छ याकूबले लाबानको 

सेवालाई कसर; हेरे? 

 _____________________________________________________________________ 

• सात वष  8ब,तसकेप,छ याकूब लाबान गए र भने Sक उनले सारांशमा आफूले करारको आ\नो 

अशं परूा गWरसकेका -थए र उनकw प?नी (राहेल) उनी(सत स?ुन चाह�छन।् लाबान सहमत 

भए र मनाए। उसले के गरे (पद 22)? 

 _____________________________________________________________________ 

• जब 8बहान आयो, स?य +कट भयो। लेआ उसको छेउमा सुते। याकूब लाबान गए भनेर 

भ�नु आव�यक छैन। पद 25 मा उसले लाबानलाई के सोYछ? 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 याकूबले उसलाई भने, “मलेै ,तTो राहेलको सेवा गर�, होइन र?” र ?यसप,छ य%तो +�न 

आउँदछ जुन अव%थाको स?यतालाई उजागर गद छ:
 __________________________________________________________________



याकूबलाई धोका Aदइसकेप,छ पद 26 मा लाबानले उसलाई के भ�छ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 चलनले आदेश Aदए Sक जठे� छोर;ले पAहले 8बहे गनु पद छ। लाबानले याकूबलाई राहेललाई 

अक� सात बष को काय को ला-ग राजी गरे। पद 28 मा भ,नएको छ, “अ,न याकूबले ?यसो 

गय�।” याकूबले लेआ(सत �ववाह-भोजको काम (सYयायो र राहेललाई आ\नी प?नीको Gपमा 

yहण गय�। थप Gपमा, लाबानले राहेललाई उनको दासीको Gपमा Aदए (पद 29)। 

•     पद 30 ले याकूबको दईु प?नीहGसँगको सQब�धको बारेमा बताउँछ। ऊ एउटा घरमा हुSक एको 

-थयो जहाँ बाबआुमाले मनपराउँदछन ्र अब उनी आ\न ैघरमा ब%छन ्र एक �ीमतीलाई 

अक� भ�दा बढ; माया गछ न।् उसले लाबानको ला-ग अक� _______ बष सQम काम गय�। 
 

परावत3न:  

यस 8ब�दमुा हामीले �वचार गन का ला-ग केह; �वचारहG Aदमागमा आउँछन।् एउटा �वचार लेआमा 

केि�Xत छ, जसलाई उनको बबुाले उनको लोDनेमा�छेलाई धोका Aदन +योग गWरन ्जुन अब उनको 

लोDनेमा�छे हो, उनीलाई माया नगनg मा,नस। लेआ हुन ुक%तो हु��यो होला? उनी स�ुदर -थइनन।् 

बाइबलले उनलाई कमजोर आँखा भएको 6यिfतको Gपमा वण न गरेको छ। ऊ बढु; र 8बहे 

नगरेको -थयो। उनको बAहनी राहेल पfकै प,न एक जना हो जसलाई प,छ खोिजएको -थयो। 

लेआलाई ,तनका लोDने +चलनहG थाहा छ। के उनले सात वष को अव-धमा याकूबलाई धोका 

Aदएर �ववाह गनg ,नण य गWरसकेकw -थइन? के उनलाई थाहा -थयो Sक उनलाई �ववाहको अवसर 

Aदइनेछ र +काशको >ण र डरलाDदो ,नराशाको अनभुवले उनी याकूबको साथ हुनेछे भनेर 

डराउँ,छन?् 

 

एक >णको ला-ग �वचार गनु होस ्जुन तपाs लेआलाई अ�तवा ता को ला-ग खटाइएको प�कार 

हुनहुु�छ। तपाईलाई सोYन ुपनg +�नहG के हु�छ? क%ता +�नहG तपाsको पाठकहGको ला-ग `-च 

हु�छन ्जुन सब ैभख रै भएको के हो भनेर अ�त� ि"ट Aद�छ? के लेआ �ामक षडय��को एक 

Aह%सा -थयो? के उनी ,नद�ष पीLडत -थइन? यो अZडरडग हुन क%तो दे_ख��यो जब यो ��य र 

आकष णको ला-ग आयो? तपाईलाई सँधै आ\नो का�छ� बAहनी वा ठूला भाईसँग दाँoदा तपाईलाई 

क%तो लाDन सfछ? 

 

तपाइँको अ�तवा ता का केAह +�नहG लेhन समय (लनहुोस:् 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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आवेदन +�नहG:   
हुनसfछ तपाइँसँग मा�यताको ला-ग +,त%पधा  गनg अनभुव भएको छ, हुनसfछ +ेमको ला-ग 

प,न। तपाsको +,त%पध� को हो �वचार गनु होस।् के यो दाइ वा भाई -थयो? ?य%तो 6यिfतले के 

गनु भयो जुन तपाs आफूलाई उसको भ�दा कम सQझन थाUनभुयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

के तपाs आफूले सँध ैचाहेको कुरा के -थयो वा अGको ला-ग आफूलाई बढ; मUूयवान 

तUुयाउनहुु�छ ज%तो लाD�यो? 

________________________________________________________________________ 

अGले तपाईलाई क%तो 6यवहार गरे? तपाsको अनभुव क%तो -थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाsले उनीहGको उपचारलाई कसर; महससु गराउनहुु�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

bाथ3ना:  

हे मेरो परमे�वर, अGले भ�दा थोरै महससु गरेको कारणले गदा  म (भ� रहेको पीडा तपाईलाई 

थाहा छ। अG सबसँैग सब ैहेराईहG, सब ै>मता, सब ैमि%त"क, सब ै+,तभा, सब ै6यिfत?व छ 

ज%तो दे_ख�छ Sक उनीहG अGलाई य,त आकष क बनाउँदछन।् मलाई ध�यवाद Aदन स>म 

गनु होस ्Sक तपाsले मलाई ज%तो बनाउन ुभयो। म तपाईलाई माया गछु  र तपाईको वफादार;को 

साथ मेरो जीवनलाई ध�यबाद Aदन को लागी ध�यवाद छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

परावत3न:   

�वचारको ला-ग अक� �वचार याकूब(सत सQबि�धत छ। ऊ छलको अ�?यमा -थयो। उसको र 

लाबान बीच एउटा सQझौता -थयो। उनले सात वष सQम राहेललाई आ\नी �ीमतीको ला-ग काम 

गनg छ जुन उनले गरे। अब समय सSकएको छ र ऊ उसलाई आ\नो पालमा लगेर उ(सत स?ुन 



तयार छ। घQुटो र अ�धकारले %प"ट Gपमा लाबानलाई यस छलकपट हटाउन सQभव तUुयायो 

तर 8बहान उoयालो स?य +कट भयो। स?यको ?यो >ण क%तो हुने -थयो?   

 

जब एक जनाको आँखा स?यको ला-ग खो(ल�छ तब के हु�छ? हामी बगaचामा आदम र ह6वालाई 

फेWर फक न सfदछt, जब यो उ?पि?त 3:7 मा भ�छ Sक ती दवुकैो आखँा खो(लयो। क%तो मखू  

महससु हु�छ! हामी पदा फास र कमजोर महससु गद छt र हामी सिजल ैब�ुछt Sक हामी सिजल ै

कसकैो 5वारा कसर; छल गन  सfछt। हामी आफैलाई सोYछt: म कसर; ?य%तो मखू  हुन सfछु? 

पापले हामीलाई हाTो कमजोर;बाट सबलैाई सचते गराएको छ र ?यसलेै हामी आफa ले हामीलाई 

धोका Aदन सfने सब ैकुराबाट आफूलाई बचाउनको ला-ग आ\नो बचावको +यास गनg +यास 

गछ�। तर हामी प,न जेकबज%त ै+ायः स?यको 8ब�वासमा भ�दा हाTो स?यमा केि�Xत हु�छt। 
 

gयि`तगत आवेदन:   
एक ?य%तो समयलाई �वचार गनु होस ्जब तपाs भरोसायोDय 6यिfत 5वारा धोकामा पनु भयो। 

?यो 6यिfत को -थयो? पWरि%थ,त के -थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

छलले हामीलाई एसावले ज%त ैझगडा ,नQ?याउन सfछ। तपाsले अनभुव गनु भएको छल+,त 

तपाsको +,तSCया क%तो रहेको छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यAद धोकाले तपाsलाई कसकैो �व`eमा बोझ Uयाएको छ भने, +भ ुतपाsलाई ,नQतो Aदनहुु�छ 

यसको बोझबाट %वत�� हुनको ला-ग जसले तपाsलाई तौल गद छ र जीवनलाई पणू  र ,नःशUुक 

बाट बाँ�न Aद�छ। तपाsलाई ,नम��णा गWरएको छ Sक उहाँ तपाsको बोझलाई आ\ना काँधबाट 

उठाउनहुोस ्र तपाsको ला-ग बोfनहुोस।् 
 

bाथ3ना:  
हे परमे�वर, +ाय: म धोकामा परेको हँु र तपाsको वचनको स?यता भ�दा द"ुटको झूटलाई �व�वास 

गछु । म गलत �व]ापन, सामान र सेवाहGको गलत {यबहार, नेताहG र साथीहG र पWरवारका 

सद%यहGले समेत धोखा खाँदछु। म कAहलेकाँह; झटू र झूटलाई �व�वास गरेर आफूलाई धोका 

Aदन प,न छा�छु। मलाई माफ गर। म स?यमा बाँ�न चाह�छु। म स?य जा�न चाह�छु। म 

तपाsलाई जा�न र �व�वास गन  चाह�छु जो साँचो हो। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



पाठ पाँच - भाग 1 

प+रचय:  

याकूबको �ववाह भएको छ। लेआ र राहेल उसकw %वा%नी हुन।् राहेल का�छ� र अझ राTी बAहनी 

हुन।् हामीलाई थाहा छ Sक याकूबले लेआलाई भ�दा राहेललाई बढ; माया गछ । यो प>वाद दईु 

बAहनीहG बीच +,त%पधा  र ई"या को वातावरण (सज ना गद छ। लाबानले +?येक छोर;लाई कमार; 

Aदएकw छ। लेआकw कमार; िजUपा र राहेलकw 8बUहा -थयो।   
 

तपाs याकूबका छोराहG, कुल�पताहG (+ेWरत 7:9) का नामहGसँग पWर-चत हुन +ो?साAहत 

हुनहुु�छ। ,तनीहG (सfन मह??वपणू  छन।् उनीहGका केAह नामहG तपाsलाई अपWर-चत लाDन 

सfछ जबSक अ�य नामहG आजका छोरा छोरालाई Aदइएको छ। भ�व"यको स�दभ का ला-ग तपाई 

आ\नो नोटबकुमा +?येक छोरामा आ\न ै6यिfतगत नोटहG छनौट गन  सfनहुु�छ। बाइबलका 

अ�य भागहGमा 6यिfतगत छोराहG र उनीहGका पWरवारहGलाई जनजा,त भ,न�छ। ती सबलैाई 

सँग ैइ�ाएलका बा� कुलहG प,न भ,नएको छ। 
 

असाइनमे-ट:   

उ?पि?त 29:31 लाई उ?पि?त 30:24 सQम पvनहुोस।् जब तपाइँ पvनहुु�छ याकूबको ज�म 

भएका +?येक छोराको नाम रेखांSकत गनु होस।् 
 

>शSण:  

खुला गभ ले यस स%ंकृ,तमा सकेंत ग� यो Sक मAहलाले परमे�वरबाट आ(शष ्पाउनभुएको -थयो। 

अक�तफ , बाँझी मAहलालाई उनी ब%ने समदुायले त�ुछ ठा,नन।् हामी सारा र Wरबेकाको सQझना 

गराउँछt। यी दबु ैमAहलाहG बाँझी -थइन (उ?पि?त 16:1; उ?पि?त 25:21)। उ?पि?त 29:31 मा 

हामी फेWर खुला गभ  र बाझँी मAहलाको �वषयमा पWरचय गराउँदछt। 
 

यो घमु�त ेस%ंकृ,तको अक� प> जसलाई ब�ुन ुआव�यक छ ?यो दासीको हो। उ?पि?त  16: 3-4 

मा हामीले (सfयt Sकनभने साराले आ\नो दासी हागारलाई आ\नो प,त अ�ाहमलाई आ\नी प?नी 

हुन Aदएको भनेर गभ धारण गन  असमथ  -थयो। अ�ाहाम हागार(सत सतु ेअ,न ,तनी गभ वती 

भइन।् दासीहG याकूबलाई उनकw प?नीहGको Gपमा Aदइयो (उ?पि?त 30:4-9)। उहाँ ,तनीहG 

सबसँैग ,नदाउनभुयो र ,तनीहG गभ वती भए। यो चाखलाDदो कुरा हो Sक बाइबलले (सकाउँछ जब 

एक पु̀ ष र एक मAहला सँग ैसतु ेमAहलालाई पु̀ षको %वा%नी मा,न�छ। सQभोग को काय  पु̀ ष 

र मAहलाको (मलन को उपभोग हो। सQभोग भनेको प,त र प?नीको एक शर;र हुनकुो काय  हो 

(उ?पि?त 2:24). 
 



अXयास गनु3होस:्   

चाट  परूा गनु होस ्जब तपाs यी अक� धेरै पदहGमा काम गनु हु�छ। फुटनोटहGले मOत गन  

सfछ। आमा, छोराको नाम र उसको नामको अथ  पAहचान गनु होस।् +?येक ब�चाको नामको 

साथ, याकूबका प?नीहGको आ�तWरक सघंष  मा अ�तर�ि"ट को लागी हेनु होस।् 
 

       आमाको नाम           ब7चाको नाम               ब7चाको नामको अथ3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

• पद 31 मा हामीले (सfयt Sक परम+भलेु देhनभुयो Sक लेआलाई उनको लोDनेले माया 

गAद नन ्र उनले उनको गभ  खो(लन।् हामीले राहेलको बारेमा के (सfयt? 

_____________________________________________________________________ 

• पद 32 लेआले याकूबको जठेो छोरोलाई ज�म Aद�छ। उसको नाम के हो? ब�चाको 

नामको मतलब के हो? (चाट मा पणू  गनु होस।्) 

o एउटा श{द के हो जसले तपाsलाई लेआले आ\नो जीवनको बारेमा बताउँ,छन?् 

____________________________________________________________ 

o उनको एक चाहना के हो? ________________________________________ 

• पद 33 लेआ फेWर गभ वती भइन।् यो छोराको नाम के हो? उसको नामको अथ  

के हो? 



o लेआले के �व�वास गछ� साचँो हो? 

____________________________________________________________ 

o उनी जाि�छन ्Sक परम+भुले उनलाई सु�नु भएको छ। उनी �व�वास 

ग,छ न ्Sक उनले उनलाई अक� छोराको ला-ग आ(शष ् Aदँदैछ Sकनभने 

उनको प,तले उनलाई माया गAद न। के उनको मनको गAहरो -च�याइ जार; 

छ? 

_________________________________________________________ 



पाठ पाँच - भाग 2esson 5 – Part 2 

अXयास जारC रा�नहुोस:्   

• लेआको त�ेो छोरो पद 34  मा ज�मेको छ। उसको नाम के हो? यस ब�चाको नामको 

मतलब के हो? 

o अब लेआलाई के हु�छ ज%तो लाDछ? 

____________________________________________________________ 

o लेआ आ\नो प,तसँग एक हुन चाहाि�छन।् के कारणले तपाईले सो�न लगाउन 

सिfछन ्Sक उनी एक दासी ज%तो महससु ग,छ न?् 

________________________________________________________ 

o यस पदले लेआको पीडामा क%तो अ�तर�ि"ट Aद�छ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• पद  35 मा हामी (सfछt Sक उनले फेWर गभ वती भई र अक� छोरोलाई प,न 

ज�म Aदइन।् उसको नाम के हो? यस ब�चाको नामको मतलब के हो? 

o लेआ आ\नो जीवनको मह?वपणू  %थानमा आएको दे_ख�छ। उनीसँग लामो कुरा 

छनौट गन  जुन उनीसँग छैन, अथा त 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ब`, उनी यस चौथो छोराको ज�मलाई अवसरको Gपमा देिhछन ्

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o पद 35 को अ�?यले हामीलाई के भ�छ? ___________________________ 

• यस ैबीच उ?पि?त :30:1 मा राहेलको बारेमा हामी के (सfछt? 

__________________________________________________________________ 

o राहेल उनीकw बAहनीको __________________________ भइन।् Sकन? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o उनले याकूबलाई के मा-गन?् 

_______________________________________________________________ 



o %प"ट छ, याकूब ,नराश छ र Wरसको +कोपमा: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

उ?पि?त 16:2 मा साराईले ज%त ैयाकूबले �व�वास गथg Sक परमे�वरले उनलाई स�तान 

ज�माउनहुुनेछैन (उ?पि?त :30:2) 

o पद 3 मा राहेलले याकूबलाई के भ�छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

राहेल डाहको कारण ई"या ल ुभईरहेकw ,छन।् उनी डराउँ,छन ्Sक याकूबको +ेम हराउनेछ र 

उनको माया उनीको बAहनी लेआबाट हु�छे जसले उनको चार छोरो ज�माई। उनी आ\नो 

माया र %नेह कायम राhन 6याकुल ,छन। 

• उ?पि?त 30:4-6  मा हामी (सfछt Sक राहेलले 8बUहालाई याकूबको Gपमा प?नीको Gपमा 

Aदएको छ। याकूब ?यस केट;(सत स,ुतरहेकw छे। उनी गभ वती भई र एउटा छोरो ज�माई। 

उसको नाम के हो? यो ब�चाको नामको मतलब के हो? 

o ब�चाको नाम कसले राhयो? _______________________________________ 

o बाँझी आइमाईसँगको कलकंलाई याद गदx, राहेलले Sकन यो नाउँ रोिजन?्... 

_______________________________________________________________ 

राहेललाई +ायि�चत गWरएको छ। परमे�वरले उनलाई एउटा छोरा Aदन ुभएको छ। उनी 

अब गUती गनg र परमे�वरको दZडको योDय भएकोमा दोषी ठहWरन सfदैनन।् उनी 

दोषबाट %वत�� ,छन।् 
 



पाठ पाँच - भाग 3 

 

• हामी पद 7-8 मा (सfछt Sक 8बUहा फेWर गभ वती भइन।् ब�चाको नाम के हो? उसको 

नामको अथ  के हो? 

o फेWर, राहेलले ब�चाको नाम रािhछन।् उनको नामले राहेलको बारेमा के +कट गछ ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o राहेलको डाहले उनलाई उनको बAहनीसँग +,त%पध� बनायो। Sकनभने अब उनीकw 

दासी 8बUहाबाट दईु छोराहG भएकw ,छन,् राहेलले आफूलाई �वजेता हुने घोषणा 

ग,छ न।् 

• पद 9-11: लेआले ब�चा ज�माउन ब�द गWरसकेकw -थइन ्Sकनभने उनले आ\नी नोकन� 

िज़Uपा याकूबलाई Aदइन।् उनीले एउटा छोरो ज�माईन।् उसको नाम के हो? उसको 

ब�चाको नामको मतलब के हो? 

o लेआ अ?य�त ैउ?साAहत -थईन ्Sक उनले याकूबलाई अक� छोरा(सत +%ततु गन  

सिfछन।् केAह पWरवत न भएको छ? लेआको मनोविृ?तले क%तो पWरवत न झUकाउँछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• िजUपा याकूबले अक� छोरो ज�माई। उसको नाम के हो? यस ब�चाको नामको मतलब के 

हो? 

o लेआले अAहले उनको समदुायमा भएका मा,नसह`लाई क%तो झुकाउ Aदइरहेकw ,छन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

एक जनालाई +ायः य%तो अनभु,ूत हु�छ Sक याकूबले उनलाई कAहUय ैमाया नपाएको 

+भलेु न ै+दान गनु भयो। साथीहGले अब दे_खन ्Sक उनले ______________________ 

भ�दा बढ; +,त8बिQबत गय� ____________________________ भ�दा। एक पटक 

पWरवार र साथीहGलाई Aदfक लाDने द:ु ख खुशीको साथ बद(लयो जुन अGलाई अगँालो र 

आक�ष त ग� यो। 

• हामी �व�वास गन  चाह�छt Sक यी बAहनीहG, उनीहGका चाकरहG र याकूबका बीच अब 

सब ैकुरा राTो र राTो छ। पद 14:16 ले बताउँछ Sक लेआको छोरोले केह; Qया�¡के 

बोटहG फेला पारे र आ\नी आमामा Uयाए। राहेलले ,तनीहGलाई देखी र केAह पाउन 

सिfछन ्भनी सोYयो। यस 8ब�दमुा हामीलाई थाहा छ Sक बAहनीहG बीच झगडा अ�?य 

भएको छैन। पद 15 मा लेआले के जवाफ Aद�छन?् 

_____________________________________________________________________ 

अ�तमा, लेआले राहेललाई ?यस रात याकूब(सत स?ुन अवसरको ला-ग बदलामा ब?ती Aदई। 



• पद 17-18 मा हामी जा�छt Sक परमे�वरले लेआको कुरा स�ुनभुयो र उनको पाँचt छोरो 

भयो। ब�चाको नाम के हो? यस ब�चाको नामको मतलब के हो? 

o लेआले आफूलाई योDय सिQझन?् 

____________________________________________________________ 

परु%कारहG कमाइ�छन ्र ?यसप,छ जो योDय छ एकलाई +दान गWर�छ। 8बUहाले ज%त ै

िजUपाले प,न याकूबको ला-ग छोराहG ज�माइन ्भनेर लेआलाई क%तो लाDन सfछ? 

• लेआले उनको छैठो छोरोलाई पद 19-20 मा ज�म Aदि�छन।् ब�चाको नाम के हो? यस 

ब�चाको नामको मतलब के हो? 

• याकूबका अAहले दस छोराहG छन!् लेआले यसलाई एक बहुमUूय उपहारको Gपमा दशा उँ,छन।् 

लेआ अब आ\नो प,तबाट माया खोिजरहेकw छैन। उनी अAहले कसर; उपचार हुने आशा 

गदx,छन? 

_________________________________________________________________ 

लेआले �व�वास गWरन ्Sक उनले याकूबलाई छवटा छोराहGको Gपमा Aदएकw -थइनन ्

Sकनभने उनी उनलाई सQमान Aदन योDय ,छन।् 
 



पाठ पाँच – भाग 4 

अXयास जारC रा�नुहोस:्   

• पद 21 ले बताउँछ Sक केह; समय प,छ लेआले एउट; छोर; द;नालाई ज�माई। यो 

उ?पि?त 34 मा भएको एक घटनाका कारण रेकड  गWरएको छ। हामी यस अYयायको 
अYययन गदxनt ताSक तपाs आफैले कथा पvन छनौट गन  सfनहुुनेछ। 

• र राहेललाई के हु�छ? पद 22 मा केवल परमे�वरले राहेललाई याद गनु भयो भनेर 

बताउँछ। उनले उसको कुरा सनेु र गभ धारण गWरन।् उनको छोराको नाम के हो? उसको 

नामको अथ  के हो? 

o अ�तमा, उनी गभ वती भइन।् +भलेु उनलाई बदनाम गनु भयो। र, तGु�त, उनीले के 

मागे? __________________________________________________________ 

• अYयाय 29 र 30 मा याकूबका एघार छोराहGको ज�मको �ववरण रेकड  गWरएको छ। तर, 

अक� एउटा छोरो ज�मनपुद छ। यस छोराको बारेमा जा�न हामीले उ?पि?त: 35:16-20 लाई 

फका उन ुपछ ।  

• याकूबले उfत पWरवार बेथेलबाट बसाएका -थए जहाँ उनले सपना देखे र परमे�वरले 

अ�ाहम र इसहाकलाई गरेको +,त]ालाई न�वकरण गनु भयो। ,तनीहG बेथेलबाट बसाले र 

ए£ाथ (बेथलेहेमको शहर) बाट टाढा -थएनन,् र पद 16  मा के हु�छ? 

_______________________________________________________ 

o पद 17 मा, सुँडनेीले उनलाई बताउँ,छन ्Sक उसको अक� छोरो छ। राहेलले आ\नो 

छोरोको नाम बेन-ओनी राखी तर उनको बबुाले उसलाई के नाम Aदए र उनको 

नामको अथ  के हो? _____________________________________________ 

र ?यसप,छ, राहेल ब�चाको ज�ममा मद छ।   
o परम+भलेु राहेललाई उनको अनरुोध +दान गनु भयो (उ?पि?त 30:24) र उनलाई 

अक� छोरो Aदनभुयो।   

• याकूबले राहेललाई उसको दाAहने हातको Gपमा देखे जसलाई उनी +ेम गथg र अब उसलाई 

दफन गनु पनg -थयो। याकूब आ\नो बबुाको घर फSक न ुभ�दा पAहले राहेलको म?ृय ुभयो 

(पद 21)। पद  28 मा बताइएको छ Sक इसहाकको म?ृय ुहँुदा उनी  180 वष का -थए। 

उनका छोराहG एसाव र याकूबले उनलाई गाड े(पद 29). 
 

परावत3न:  
फेWर, उ?पि?त को यस अशं को अYययन गदा  धेरै �वचार र �वचारह` Aदमागमा आउँछन।् 

6यिfतगत राय, +�न, र भावना सब ैछलफल र च(लरहेको अYययनको ला-ग अवसर पदैा गद छ। 

Aदमागमा राhनहुोस ्Sक केAह +�नह`को उ?तर छैन। हामीसगं मा� परमे�वरको (ल_खत वचन छ 

मानवताको ई�वर;य स?यलाई सQबि�धत गन । हामीले यस पाठमा छलफल गरेका सब ैकुरा हाTो 



अYययनको ला-ग आव�यक छैन, य5य�प हामीसँग को परमे�वर हुनहुु�छ र उहाँसँगको +ेमको 

सQब�धमा सबसैगँ सधaभWर बाँ�नको ला-ग उहाँको चाहनाको हामीमा गAहरो समझ र ]ान र ]ान 

+ाuत हु�छ। >मा   
 

यस कथामा तपाsको आ\न ै+,त8बQबहG लेhन समय (लनहुोस।् कुन +�नहG तपाइँ फरक 

चWर�हG सोYन चाहानहुु�छ? 

o याकूब: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o लेआ: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o िजUपाहा: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o राहेल: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o 8बUह: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

अ�ाहम, इसहाक र याकूबसँग सQबि�धत कथाहG इ�ायलको इ,तहासको उ?पि?त, सGुवात हो। यी 

6यिfतहGको कथाले जसलाई परमे�वरले उहाँको +ेमले आ(शष ् Aदनभुयो भ�ने कुराले हामीलाई 

आ�वासन Aद�छ Sक उ?पि?त 12 मा परमे�वरले गनु भएको +,त]ा परूा हुनेछ। इ�ाएलको 

इ,तहासभWर न ैपरमे�वरले आ\नो वाचा परूा गनु भयो Sक यस जा,त माफ त �व�वका सब ै

मा,नसहGले आ(शष पाउनेछन।् 
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>शSण:  

उ?पि?त 30:1 मा हामीले ब�ुयt Sक राहेल आ\नी बAहनी(सत डाह ग-थ न,् तर याकूब राहेललाई न ै

राहेल -थई। उ?पि?त 29:30 ले बताउँछ Sक उनले लेआलाई भ�दा राहेललाई बढ; माया ग�य�। 

उनी Sकन आ\नी बAहनी+,त ई"या  ग,छ न ्जसले आ\नो प,तले माया गरेको महससु गछ न?् 

आ\नी बAहनीले ब�चा ज�माउन सfदा राहेल Sकन ई"या ल ुहु�छे? जे भए प,न, उनी याकूब 

-थइनन ्Sक?   

 

हामीले ब�ुन ुआव�यक छ Sक ई"या  बदUने डर हो। राहेललाई डर -थयो Sक लेआले याकूबलाई 

अ-धक माया ग,छ न।् राहेल डराउँथी Sक ,तनकw बAहनीले याकूबको मटुुमा भएको ठाउँ पाउनेछन,् 

जुन उनको ठाउँ -थयो। ई"या ले सQब�धह` न"ट गद छ Sकनभने ई"या  डर मा जरा हो। जब हामी 

डरले काय  गद छt हाTो सोच 8बy�छ र हामी तक �वह;न काय  गद छt। राहेल डराउँ,छन ्Sकनभने 

लेआले यी छवटा छोराहGलाई याकूबले माया ग,छ न ्जसले गदा  लेआलाई माया गथg।   
 

gयि`तगत आवेदन:  

• के तपाsले आ\नो जीवनमा कसकैो डाह महससु गनु भयो? सQझनहुोस ्ती 6यिfत को 

-थए र पWरि%थ,त के -थयो?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• डर के -थयो? +,त%थापन हुने डर आफa मा कसर; +कट भयो? ई"या को पWरणाम के 

भयो?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• के तपाsलाई आ\नो ई"या ल ु�दय %वीकानु  आव�यक छ? ई"या को कारण तपाsको 

�वचार र काय हGमा +वेश गनg 6यिfत को हो?  

__________________________________________________________________ 

• तपाs कAहले ई"या ल ुप,त / प?नी, ई"या ल ुसाथी वा 6यापाWरक 6यिfत हुनहुु�छ? के 

तपाs डराउनभुएको छ Sक तपाsलाई +,त%थापन हुन सfछ र सQब�धमा तपाsको 

अव%था वा कQपनीमा तपाsको अडान जो_खममा पन  सfछ? के तपाईको डर मा�य 

छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



• ई"या ल ु6यिfतलाई अGको सफलताबाट, अGको (म�ताले, अGको सामािजक अनyुहबाट 

धQकw Aदइ�छ। अक� 6यिfतको साथ +दश न गनg उनीहGको आ\न ै>मताको 

उनीहGको धारणाले शकंा र डरका �वचारहG खडा गद छ। अयोDयताको यी भावनाहGले 

,तनीहGलाई अGलाई +ो?साAहत गन  र श{दहG +%ततु गन बाट रोfछ जुन अक� 

6यिfतको �व�वास र चWर�लाई ज�म Aद�छ। जब तपाs ई"या को कारण आफa ले पिु"ट 

र +ो?साहन श{द रोfनभुयो जब एक समय भएको छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

bाथ3ना:  

हे परमे�वर, मलेै तपाsलाई यो कुरा %वीकार गन  आव�यक छ Sक अGहGको >मता र +,तभाले 

मलाई खतरामा पारेको छ। म मेरो जा-गर गमुाउने डरमा छ र कसलैाई ,नमा ण गनु को सcा मलेै 

आफूलाई न"ट गनg उपायहG खोिजरहेको भेcाएको छु। म अGलाई उनीहGको पछाLड पAc कुरा 

गछु  जुन मेरोला-ग राTो दे_ख�छु भ�ने आशामा र जबSक मलाई मा� चोट प�ु याउँछ। मेरो 

आ?मकेि�Xत �वचार र मनोविृ?त माफ गनु होस ्र दयाल ु�वचारहG, +ो?साहनजनक श{दहG, र 

मायाल ुकाय हGको साथ अGको जीवनलाई आ(शष ्Aदने तWरकाहG खोoनको ला-ग मलाई %वत�� 

गनु होस।् सब ैराTो कुराको साथ मेरो जीवनलाई ध�यबाद।  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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प+रचय:  

?यसोभए एसावलाई जे भए प,न? के ऊ हरायो? उसको र याकूबको बीचमा के भयो? के उनीहGले 

एक अका लाई फेWर देख?े यी जुQUयाहा %प"ट Gपमा फरक, चWर�मा, मटुुमा फरक -थए। ,तनीहGको 

सQब�ध 8बyेको -थयो Sक याकूब आ\नो oयानको ला-ग भाDनपु� यो Sकनभने एसाव उनलाई मान  

चाह�थे। यस पाठमा हामी याकूब र एसाव एक अका लाई भेटेको धेरै वष  प,छ पAहलो पटक 

भेटेप,छ के भयो भनेर (सfनेछt। याकूब सफल भएको छ। ऊ ठूलो पWरवार र ठूलो धनले आ(शष ् 

पाएको छ। अब उसको भाइलाई भेzने बेला आयो। के एसाव अझ ैप,न बदला (लन खोoदै छ र 

आ\नो भाइलाई मान  खोoदै छ? याकूब प?ता लगाउँदैछ। 
 

असाइनमे-ट: 
उ?पि?त 32:3-21 पvनहुोस।् कृपया नोट गनु होस।् यो पाठले सामyीको एक ठूलो रकमलाई कभर 

गद छ र महान �व%ततृ Gपमा अYययन गWरने छैन। 
 

अXयास गनु3होस:् याकूबले आ\नो भाइसँग सQपक  सु̀  गरे। 

• पद 3 मा याकूबले पAहलो काम के गछ ? 

_______________________________________________________________ 

• एसाव कहाँ छ? _________________________________________________  

एक नfसा हेन  र एदोम प?ता लगाउन समय (लनहुोस।् यसलाई सेईरको भ(ूम प,न 

भ,न�छ। एदोम मतृ सागर, वा ननु सागर को द=>ण पवू  को >�े हो। 

• उसले आ\नो भाइलाई पठाएको स�देशमा कुन तीन चीजहG चाAह�छ? 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

याकूब चाAहँ एसावलाई उनी आफू कहाँ भएको, र सQप?ती आज न गरेको र उनीसँग 

अनyुह पाउन चाह�छ भ�ने कुरा जा�न चाह�छन।् याकूबले दसा उँछ Sक ऊ स>म छ र 

आ\नो भाइको अनमुोदन Sक�न इ�छुक छ, Sक एसावसँग उसको सQब�ध उसको ला-ग 

उसको सQप?ती भ�दा बढ; मह??वपणू  छ। 

• पद 6 मा याकूबले स�देशवाहकहGले के खबर गरे? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



• पद 7-8: याकूबले यस Wरपोट मा क%तो +,तSCया देखाए? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

उसको काय को त?काल योजना के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• याकूबले परम+भलुाई +ाथ ना गरे। पद 9 -12 मा उनको +ाथ नाको सार के -थयो? चार 

कुरा �वचार गनु होस:् 

1. परमे�वर को हुनुहु�छ (पद 9)? 

_________________________________________________________ 

2. ऊ को हो (पद 10)? 

_________________________________________________________ 

3. उसले के माDछ (पद 11)? 

_________________________________________________________ 

4. परमे�वरले के +,त]ा गनु भएको -थयो (पद 12)? 

_________________________________________________________ 

• याकूबको योजनाले उसको भाइलाई डराउँछ। एक नेताको Gपमा खडा र आ\नो 

पWरवार, आ\नो घरवार र बथानको नेत?ृव भ�दा, उसले के गछ ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

उसले आ\नो पWरवार र सQपि?त दईु समहूमा बाँ�छ, र ?यसप,छ उसले एसावको ला-ग 

उपहार छा�छ। उपहार के हो (पद 14-15)? याकूबले वा%तवमा के छनौट ग� यो? 

 बा�ा: ______________________________________________________ 

भेडा: ______________________________________________________ 

 ऊँटहG _____________________________________________________ 

 गाईहG: ________________________________________________ 

 गधा:____________________________________________________ 

जुलूसको नेत?ृव कसले गनg -थयो (पद 16)? ______________________________ 

• एसावलाई उनीहGले भेटेप,छ उनीहGलाई के गन  ,नदgशन Aदइयो (पद 17-20) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



• पद 20 ले याकूबको आशय +कट गद छ। उसले के सो�यो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

उपहारहG याकूबका नोकरहG साथ गए। याकूब बसे र रात ?यहाँ (श�वरमा 

8बताए। 
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परावत3न:  
नेत?ृव नेत?ृव। नेत?ृवका अनयुायीहG छन।् याकूब आ\नो कुलको टाउको, वा +मखु हो। ऊ आ\नो 

भाइ र उनीसँग आउने जनालाई भेzन जाँदैछ। र, उसले जुलसूको नेत?ृव (लन को पठाउँदछ? उसका 

नोकरहG! यी मा,नसहGले Uयाएका उपहारहG Uयाउँदैछन ्याकूबले सो�दछन ्उसको भाइलाई 

शा�त पाछ  र एसावलाई उसको शाि�तपवू क %वागत गनgछ। ठ�क छ, ?यसलेै तपाsलाई %थानीय 

Aटभी %टेशनले यी भाइहGको भेटको Wरपोट  Aदन पठाएको छ। केAह +�नहG जुन तपाइँ याकूबलाई 

सोYन चाहानहुु�छ? के केAह चीजहG जुन तपाई राहेल र लेआलाई सोYन चाहानहुु�छ? तपाइँको 

पWर+े>मा तपाइँ याकूबले +दश न गWररहन ुभएको चWर�लाई कसर; वण न गनु हु�छ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Wरपोट  गन  तपाइँका केAह अवलोकनहG के हुन?् 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

gयि`तगत आवेदन:  

एक अव%था याद गनु होस ्जब तपाs नेत?ृवको ि%थ,तमा हुनहुु��यो तर नेत?ृव (लन गा�ो भयो। 

कुन डर र -च�ताले ?य%तो नेत?ृवमा तपाsको नेत?ृवलाई असर गय�? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

नेत?ृव ि%थ,तमा नेत?ृव गन  असफलताको उदाहरण: कAहलेकाँह; अ(भभावक नेताहGको Gपमा 

उनीहGको भ(ूमका %वीकान  AहचSकचाउँछन।् ब�चाहGले ,तनीहGलाई Aदशा र ,नदgशनको ला-ग 

हेद छन।् ,तनीहG चाह�छन ्,तनीहGका बाबआुमा ,नदgशन Aदन, सीमाहG +दान गन  जुन ,तनीहG 

स�चालन गन  सfछन,् र अ(भ6यfत गन  र मोडले मानहG जुन उनीहGले अगँाUन सfछन।् यAद 

अ(भभावक नेत?ृव गदxन र घर मा नेताको Gपमा एक कडा अडान (लन असफल हु�छन ्भने 

,तनीहGले आ\ना ब�चाहGलाई सकारा?मक तWरकाले +भाव पानg अवसर गमुाउँछन।् अfसर 

ब�चाहGले आ\न ै,नण यहG गन  थाUछन,् र अ(भभावकwय माग दश न 8बना #ाSफक कोस मा शGु 

हु�छन ्जसले बारQबार अना]ाकाWरताको �वXोह; काय हGको पWरणाम Aद�छ। 



 

तपाsले सामना गनु  भएको नेत?ृवको अ�य उदाहरणहG �वचार गनु होस ्र ,तनीहGलाई तपाsको 

नोटबकुमा रेकड  गनु होस।् कडा नेत?ृवको आ(शष ् के हो? नेत?ृवको असफल नेत?ृवको के केAह 

पWरणामहG छन?् 

 

असाइनमे-ट: उ(पि(त :32: 22-32 पvन जार; राhनहुोस।् 

>शSण:  
याकूबले आ\नी प?नीहG, कमार;हG र केटाकेट;हGलाई या{बोक नद; तफ  लगे। यो नद; नfशामा 

फेला पान  सSक�छ जसले बा� कुलको भ(ूम देखाउँदछ। या{बोक गाल;ल समXु (Sक�नेरथको 

सागर) र मतृ सागर (ननु समXु) बीचमा अवि%थत छ। यद न नद;को पवू ,तर नद; यी पानीका 

शWररहGको बीचमा आधा ज,त छ। याकूब उ?तरमा हारानबाट या�ा गदx छ र द=>णमा बेशgबा 

फक दैछ। एसाव सेइर, वा एदोमको भ(ूमबाट आउँदैछ जनु मतृ सागरको द=>ण पवू मा अवि%थत 

छ। 
 

अXयास गनु3होस:्   
याकूबले आ\नो पWरवारलाई (लएर आ\नो सब ैसQपि?त या{बोक खोलामा पठाए प,छ उनी रातको 

,निQत एfल ैछाड े(उ?पि?त :32: 22-24)। 

• पद 24-26: रातको समयमा के भयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• हामीलाई भ,नएको छ Sक रातमा याकूबले कु%ती गरेको परमे�वर परमे�वर 

हुनहुु��यो। याकूबले य%तो असाधारण शिfत देखाए Sक ?यस 6यिfतले उनीमा-थ 

अ-धकार जमाउन सकेन। उfत मा�छेले के ग� यो (पद 25)? 

__________________________________________________________________ 

• याकूब अ?य�त ै,नराश अव%थामा -थए। उसको भाइलाई प�याउँदै -थयो। पद  26 मा 

उसले परमे�वरलाई के मागे? 

__________________________________________________________________ 

• ?यस मा,नसले याकूबलाई उसको नाम सोYयो। ?यसप,छ उनले याकूबलाई भने Sक 

उसको नाम याकूब रहने छैन तर उसलाई नयाँ नाम के भ,नयो? 

__________________________________________________________________ 

उनको नयाँ नामको मह??व के -थयो? 

__________________________________________________________________ 
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>शSण:  
भगवान याकूबको नाम इजरायलमा पWरवत न गनु भयो। धेरै वष  अ,घ परमे�वरले अ�ाहम र 

साराको नाम सारा राhन ुभएको -थयो। एउटा %वीकाय  �व�वास भनेको यो हो Sक नाम Aदन ु

भनेको ?यो हो Sक ?यो 6यिfत वा व%तमुा-थ शिfत छ जुन नाम छ। उदाहरणको ला-ग, तपाsले 

उ?पि?त 2 मा याद गनु हुनेछ Sक आदम ?यो 6यिfत -थए जसले पशहुGलाई उनीहGको नाम 

Aदए। उनीमा-थ +भ?ुव जमाउन िजQमेवार 6यिfत उहाँ न ैहुनहुु��यो।   
 

परमे�वर याकूब(सत एकदम असामा�य तWरकाले आउनभुएको छ। याकूबलाई पछाLड Aहका उने 

Cममा उनले आ\नो Aहपलाई सकेटबाट 8ब�छेद गरे र उसलाई ल l◌्गडाले छोLडAदए। याकूब 

ध�य हुन भ�छन।् ?यस मा,नसले याकूबलाई उसको नाम सोYयो र याकूबलाई उसको नाम 

इजरायल हुनेछ भनेर बताउँछ। याकूबको नामकरणले परमे�वरलाई उसको जीवनमा-थ अ-धकार वा 

शासन Aदयो। उहाँ नयाँ %वा(म?वको अधीनमा हुनहुु��यो, नयाँ 6यव%थापन अ�तग त। +भ,ु अ�ाहम 

र इसहाकसँग वाचा बाँYने 6यिfत अब एकै 6यिfत -थए जसले कृपापवू क आ\नो जीवन बचाए र 

उनलाई उनको घोषणा गरे। यसलेै उनले याकूबलाई आ(शष ्Aदए। 
 

gयि`तगत आवेदन:   
हाTो आध,ुनक समयमा य%त ैपWरि%थ,तहG हेन  गा�ो छैन। तपाsको आ\न ैनाम �वचार गनु होस।् 

नवजात (शशकुो Gपमा तपाsलाई आमा-बबुाले तपाsको नाम Aदएका -थए। सQभवतः तपाsको 

नाम अ%पताल छो�न ुअ,घ ,नधा Wरत गWरएको -थयो र तपाsको ज�म +माणप�मा रेकड  गWरएको 

-थयो। 

• तपाइँलाई Aदइएको नाम के हो? 

____________________________________________________________ 

• तपाsको नामको मतलब के हो? 

____________________________________________________________ 

• के तपाईको नाम प,छ कसैको -थयो? 

____________________________________________________________ 

• कसले तपाsलाई नाम Aदएका -थए र तपाsलाई अिhतयार र तपाsलाई िजQमेवार; 

Aदइयो?______________________________________________________

___________________________________________________________ 

• तपाईमा-थ शासन गनg अ-धकार रहेको कसकैो अवधारणा+,त तपाईको +,तSCया के 

हो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



के यो नयाँ अवधारणा हो? के तपाईसँग सँधै नाम छ जुन तपाईसँग अAहले छ? 

_______________________________________________________________ 

वा, तपाइँ अपनाइएको छ, �ववाAहत, वा सQब�ध�व�छेद र नयाँ नाम +ाuत गनु भयो? 

_________________________________________________________ 

• जब याकूबले याकूबको नाम पWरवत न गरे र उनको जीवनको ला-ग उ?तरदायी भयो, 

?यसलेै भगवानले हामीलाई बोलाउनहुु�छ र हाTो ला-ग िजQमेवार ब�न चाहनहुु�छ। 

उहाँ हामीमा-थ अिhतयार जमाउन चाहनहुु�छ। उहाँ हामीले उहाँको शासनलाई %वीकार 

गरेको र हाTो �दयहGमा शासन गरेको चाहनहुु�छ। तपाईलाई उहाँको +भ?ुव, उसका 

अ-धकारम,ुन आउन ,नQतो Aदएर तपाईको जीवनलाई आ(शष Aदनहुु�छ भ�ने 

8बचारमा के 8बचार आउँछन?् 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

bाथ3ना:  

तपाsको अ-धकार अ�तग त आउने यो सQपणू  �वचार, +भ ुकेह; अस�त"ुट हुनहुु�छ। यसको 

मतलब यो हो Sक अब मँ मेरो जीवनको िजQमेवार छैन, तर अब तपाs हुनहुु�छ। मलाई यसको 

मतलब के हो थाहा छैन। मलाई थाहा छैन कसर; चीजहG पWरवत न हु�छन।् तपाs के फरक 

गनु हु�छ तपाsले मेरो काममा र म कसर; आ\नो जीवन बा�नहुु�छ? म तपाsलाई अनरुोध गद छु 

Sक एउटा मटुुले तपाsलाई अगँालोस ्अ,न याकूबले ज%तो तपाईले मलाई आशीवा द नAदन ुहोस।् 

तपाईको ि%थर +ेमको ला-ग ध�यबाद जुन सदाको ला-ग रह�छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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असाइनमे-ट: उ?पि?त: 33:1-17 पvनुहोस.् 

अXयास गनु3होस:्  

याकूबमा पWरवत न आएको छ। हेनु होस!् याकूबले आ\नो दाइलाई आ\ना मा,नसहG (लएर आउँदै 

गरेको देhछ। उसले आ\नो पWरवारलाई थोरै दे_ख ठूलोमा लाइन लगाउँछ। पAहले, कमार;हG र 

,तनका ब�चाहG, ?यसप,छ लेआ र अ�तमा उनको मनपद� राहेलले यसूफुलाई मन परायो। 

• पद 3 ले के भ�छ? 

_______________________________________________________________ 

याकूब अगाLड जा�छ। उसले नेत?ृव (ल�छ। ऊ भइँुमा घोuटो परेर आ\नो भाइको अगाLड 

आफूलाई नT तUुयाउँछ। जब एसावले आ\नो भाइलाई देhछ तब उसले के गछ ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

एसाव दौडरे याकूबकहाँ दगरेु र उसलाई अगँालो हाले, अगँालो हाले, Qवाइँ खाए र ,तनीहG 

सँग ैरोए। के तपाs ?यहाँ हुन ुमनपराउन ुहु�न? क%तो उ?सव! 

• पद 5-7 मा एसाव याकूबको पWरवारसँग पWर-चत छन।् याकूबले आ\ना भाइलाई 

%वीकाय� Sक उसका छोरा छोर;हG “भगवान ्ले कृपा गर; तपाsको दासलाई Aदएका 

छोराहG” हुन।्   

• ?यसोभए एसावले “मलेै भेटेका सब ैकुरा” भनेर सोधे। पद 8 मा याकूबले के %वीकाछ ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

भाइह` बीच चाखलाDदो िजOी र इ�कार Yयान Aदनहुोस।् पAहलो, एसावले याकूबको 

उपहारलाई पद 9. मा इ�कार गरे। ऊ के भ�छ? 

__________________________________________________________________ 

तर, याकूब जोर Aद�छन।् उसले के भ�छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

याकूबले आ\नो भाइलाई %वीकान  चाहा�छन ्Sक एसावले उहाँलाई yहण गरेकोले 

परमे�वरले उनी+,त कृपाल ुहुनभुयो। उहाँसँग आफूलाई चाAहएको सब ैछ (पद 11) 

अ�तमा याकूबको आyहमा एसावले याकूबको उपहार %वीकाद छन।् 

• एसाव याकूबसँग ैजान चाह�छन ्र उसलाई सेइरको भ(ूममा लजैान चाह�छन ्तर 

याकूबको 8ब(भ�न योजनाहG छन।् आ\न ैश{दमा, याकूबले आ\नो दाइलाई के भ�छ? 



__________________________________________________________________ 

• एसाव आ\ना मा,नसहGलाई या�ामा मOत गन  याकूबलाई छो�न चाह�छ तर 

याकूबले के गछ ? 

__________________________________________________________________ 

ऊ सेइरको �वपWरत Aदशामा सfुकोततफ  लाDछ। उनले सfुकोतमा आ\नो पWरवारको ब%ने 

ठाउँ बनाए र आ\ना गाईव%तहुGका ला-ग आ�य%थल बनाए। 
 

परावत3न:   
जब याकूबले एसावलाई उसको छेउमा दौLडरहेको देख,े उसलाई अगँालो हालेर Qवाइँ खाए, र फेWर 

भेAटए प,छ याकूब रमाए। उसको उपहारलाई उसको भाईलाई शा�त पान को ला-ग -थयो 

अनाव�यक तर दयाल ुहँुदै एक अका लाई फेWर आमनेसामने भेट भएको बदलामा। यी दईु भाइहG 

-थए। यो ज%तो दे_खदैन Sक ,तनीहG ठूलो पWरवारबाट आएका हुन ्तर यी दईु आमा बवुाहG 

इसहाक र Wरबेकाका छोराहG -थए। 
 

यो चाखलाDदो कुरा हो Sक याकूब आ\नो भाइसँग सेईर गएनन ्तर �व�वास गरे Sक परमे�वरले 

उनलाई उसको बाबकुो भ(ूम र याकूब र उनका स�तानहGलाई Aदने +,त]ा गरेको भ(ूममा 

बोलाउन ुभएको -थयो। 
 

gयि`तगत आवेदन:   
भाइहGबीच पनु%था पना भएको -थयो। के तपाsको जीवनमा कोह; छ जससँग तपाsले टुटेको 

सQब�ध सधुार गनु  आव�यक छ? _____________________________ के भ,नयो वा गWरयो 

जसले एक अका लाई चोट पयुा यो? 

परमे�वर याकूब+,त कृपाल ुहुनभुयो र यी भाइहG 8बचमा %व%थ हुन र सQपणू ता Uयाउनभुयो। 

उसले तपाsको जीवनको केह; भगको अव%थाको ला-ग प,न य%त ैगन  सfदछ। 
 

bाथ3ना:  
हे परमे�वर, तपाs हामी(सत जे ज,त दयाल ुहुनहुु�छ। हामी यसको कुन ैयोDय छैन। कAहलेकाँह; 

हामीलाई लाDछ हामीलाई अझ बढ; चाAह�छ। कAहलेकाँह; हामी बAढ चाहा�छt तर जब तपाsले 

इमा�दार;पवू क तपाsले Aदन ुभएको सब ैकुरा �वचार गछ� हामी केवल तपाsलाई ध�यवाद Aदन 

सfदछt! हामीलाई कुन ैतWरकामा अपमान गरेका छ¥ हामीलाई बताउनहुोस।् हामीलाई माफw माDने 

साहस Aदनहुोस ्र हामी बीचको सब ैटुटाईलाई ,नको पानg �व�वास तपाsमा-थ राhनहुोस।् तपाs 

एक हुनहुु�छ जसले हामीलाई +ेम गनु हु�छ र हामीलाई एक अका सँग शाि�तमा ब%न स>म 

पानु हु�छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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>शSण: 

हामीले धेरै पाठहG मhुयतया याकूबमा केि�Xत गरेका छ¥, जो एक धोकाका जुQUयाहा भाइ -थए, 

जसले आ\नी आमा Wरबेकाको सहयोगमा आ\नो भाईबाट ज�मेको अ-धकार मा� होइन तर 

बबुाबाट प,न आ(शष ् पाउन सफल भए। हामी उनीसँग हारान गयt जहाँ उनले एसावबाट सरु>ा 

पाए। उसको काकाले धोका Aदए प,छ याकूबलाई लाबानका दईु छोर;हG उनकw प?नीहG हुन 

Aदइयो। यस अि�तम पाठमा हामीलाई याकूबका बा� छोराहGसँग पWर-चत गराइयो र परमे�वरसँग 

उनको भेटप,छ ती दईु भाइहG शा�तपवू क एकजुट भएको देखे। 
 

उ?पि?त 35 मा हामी (सfछt Sक याकूब एसावलाई छोडरे बेतलेमा फSक ए जहाँ उनले परमे�वरलाई 

सपनामा देखे (उ?पि?त 28:10-15)। परमे�वर उनलाई दो�ो पUट देखा पनु भयो र उनलाई आ(शष ्

Aदनभुयो र एउटा नयाँ नाम Aदनभुयो, इजरायल नाम (उ?पि?त 35:9-13)। प,छ यह; अYयायमा 

हामी (सfछt Sक राहेल आ\नो छोरा बे�जा(मनलाई ज�म Aदई। बे�जा(मन याकूबका बा� छोरा 

मYये का�छ� -थए। याकूब र उनको भाई यसूफुलाई उनकw आमा राहेलले मन पराउँथे। पद 27:29 

मा हामी (सfछt Sक याकूब हे�ोनमा आ\नो बाबकुो भ(ूममा फSक ए। इसहाक 180 वष  बाँचे र 

उनको म?ृय ुहँुदा एसाव र याकूब दबुलैाई गाड।े 
 

अYयाय 36 ले एसावको वशंावल;को �ववरण Aद�छ। ती भ(ूम सब ैपशहुGका कारणले सम-थ त 

-थएन। यसकारण एसाव सेइरको पहाडी देश एदोममा बसे अ,न एदोमीहGको बबुा भयो। एसाव 

आ\नो बबुा इसहाकका परमे�वरबाट फSक ए र कनानीहG र Aह?ती मा,नसहGबाट प?नीहG (लए। 

,यनीहG इ�ाएलका च,ुनएका मा,नसहG -थएनन।्   
 

के याकूब र एसावले एक अका लाई फेWर देख?े बाइबल हामीलाई बताउँदैन। हामीलाई के थाहा छ 

Sक जब बाइबलको अ�य भागहGमा एसावलाई स�दभ  Aदइ�छ ?यो सकारा?मक तWरकाले हँुदैन। 

इ�ाएल;हG +,त]ा गWरएको देशमा +वेश गन  तयार हँुदा एदोमीहGले इ�ाएल;हGलाई सम%या 

,नQ?याए। एदोमका मा,नसहGले झूटा देवताहGको पजूा गरे।  
 

अ�ाहमका दईु छोराह` कि?त चाखलाDदो -थए, पAहलो आ\नो �पताको परमे�वरबाट फSक यो र 

(म� गएका -थए तर अक� छोरा इसहाकले आ\नो बबुालाई गरेको +,त]ा परूा गरे। इसहाकका 

दईु छोराहG छन ्र एउटा छोरा आ\नो बबुाको परमे�वरबाट फSक �छ र एदोमको देशमा ब%छ र 

अक� छोरा याकूब हारानमा आ\नो बबुाको भ(ूममा फक �छ SकनSक उसले आफूले गरेको वाचा परूा 

गरेको छ। हजुरबबुा उह; पWरवारबाट एक 6यिfत आउँछ जसले %वीकार गद छ र आ\ना बबुाको 

अनसुरण गद छ र अक�बाट पणू Gपमा फक �छ। 



gयि`तगत आवेदन: तपाsको आ\न ैपWरवार र तपाsको अ(भभावकको मUूयमा�यता र 

तWरकाहG+,त तपाsको �ि"टकोणलाई �वचार गनु होस।् एक 6यिfतले %वीकानु  पछ  Sक आमा-

बबुाको तWरका ई�वरको माग मा सगंAठत छ Sक छैन। अक�, एक 6यिfतलाई उसको आ\न ैतWरका 

के भएको �वचार गनु  आव�यक छ? चाहे अ(भभावक वा ब�चा, रोजगारदाता वा कम चार;, �व5याथ� 

वा (श>क हामी सब ैगडबडी गछ� SकनSक हामी पापी ससंारमा पापीहGको Gपमा बाँ-चरहेका छt। 

य5य�प, हामी येशकूो बोलावट स�ुन सfछt जसले हामीलाई आउन र उहाँको अनसुरण गन  

आमि��त गनु हु�छ। 
 

के तपाsको �दय ई�वर;य अनयुायीहGतफ  फकg को छ जसले तपाsलाई �व�वासीसाथ तपाsलाई 

आव�यक सब ैकुरा +दान गनु हु�छ? के तपाsको �दय परमे�वरलाई प�याउन उ?+ेWरत भएको छ 

जसले तपाsलाई उहाँसँग सQब�धमा ,नQतो Aद�छ, जुन सQब�धमा तपाs उहाँको ब�चा ब�नहुु�छ? 

जब पा-थ व माता-�पता असफल हु�छन,् परमे�वर हाTा �पता कहलाउन चाहनहुु�छ र हामीलाई 

उहाँको ब�चाहG भनेर बोलाउनहुु�छ। सप�याह 3:17 ले उहाँ हामीमा ठूलो आन�द (लनहुु�छ भनेर 

बताउँछ। यो पद लेhनहुोस ्

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Aमारक:   

सप�याह 3:17  यी पदहG मYये एक हो जुन तपाsको सQझनामा रा_ख�छ। यो एक रमाईलो -च� 

हो जुन बबुाले आ\ना ब�चाहGको आन�द (लइरहेका -थए। फेर;, तपाईलाई यो क�वतालाई 

अनCुम_णका काड मा लेhन +ो?साAहत गWरयो र यी श{दहG आ\न ैबनाउँदै अक� Aदन खच  

गनु होस!् 
 

bाथ3ना:  
हे परमे�वर, तपाs हाTा �पता हुन चाहानहुु�छ। कAहलेकाँह; हाTो �पताको -च�ण हाTो सांसाWरक 

�पताको पापी काय हGले �वकृत भएको हु�छ। मेरा आखँाहG खोUनहुोस ्तपाsको +ेमले मेरो जीवन 

भWररहेको देhन। तपाsको +ेमले मलाई चाAहएको सब ै+दान गद छ। तपाsको +ेमले मलेै ब�ुन 

सfने भ�दा बAढ +%तावहG +दान गद छ। तपाsको +ेमले तपाsलाई मलाई कAहले प,न ?याDदैन, 

ब` मसँग रहन र हा,नकारक सबबैाट बचाउँदछ। ,तमी ममा रमाउँछौ। यो ब�ुनको ला-ग लगभग 

धेरै गा�ो छ, �वशषे गर; जब म मेरो मटुुमा लकेुको पाप जा�दछु। तपाsको +ेमले मलाई शा�त 

गनु होस ्र मलाई खुशी पानु होस ्गीतका साथ। म ,तमीमा आराम गछु ।  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



समीSा:  

यो �वशषे अ�यास तपाईको �वकास र केAह परुानो ,नयमका पा�हG: इसहाक, Wरबेका, एसाव र 

याकूबको ]ानको पिु"ट गन का ला-ग Lडजाइन गWरएको हो।   
 

1. तपाsको आ\न ैश{दमा +?येक को चWर� वण न एक सारांश वाfय लेhनहुोस:् 

इसहाक: _________________________________________________ 

Wरबेका: _________________________________________________ 

एसाव: ___________________________________________________ 

याकूब: __________________________________________________ 

2. आध,ुनक समयमा हामी सQभवतः यो पWरवारलाई ,नि"Cय कामको Gपमा वण न गद छt। 

,तनीहGको मानवीय अव%थाको बाबजुद प,न उनीहGको र याकूबका छोराहG+,त परमे�वरको 

वफादार; के हो भनेर छलफल गनु होस:् 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. यस पWरवार+,तको भगवानको 6यवहार उनीहGको 6यवहारबाट +भा�वत भएन। उनीहGले गन  

सfने वा गन  नसfने कुन ैकुराले गदा  उहाँ उनीहGलाई माया गन  रोfनहुु�छ। यस 

अYययनमा तपाsले परमे�वरको बारेमा के (सfनभुयो जुन तपाsलाई स?यवाद; छ भनेर 

�व�वास गनg कारणहG +दान ग� यो (यहू�ना 3::33)) र यसर; उसले तपाsलाई य,त धेरै +ेम 

ग� यो Sक तपाsलाई अन�त जीवन Aदने येशलूाई Aदनभुयो (यहू�ना) 3:16)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. तपाsले धेरै नयाँ नामहG, 6यिfतको नाम र ठाउँहGका नामहG जा�न ुभएको छ। 

केवल रमाइलोको ला-ग, ,नQनहG (मलाउन +यास गनु होस:् 

 
 



         सेइरको भू(म   1.  पुरानो देश 

 हुनेछ     2.  जेठो छोराको सQपि?त  

 लाबान    3.  इ�ाएल;हGका पुखा हG 

 बेथेल     4.  याकूबको सपनाको ठाउँ 

 दशांश     5.  एदोम 

 आ(शष ्    6.  याकूबको नयाँ नाम 

 ज�म(सe    7.  परमे�वरले याकूबलाई Aदनुभ�दा दशt भाग  

 कुलप,तहG   8.  यी श{दहG जसले छोराको जीवनलाई इजरायल 

     9.  Wरबेकाको भाई  

 

बधाई छ! तपाsले भगवानको �व�वास, हाTो आशा परूा गनु भयो। तपाs परुानो ,नयमका बाइबल 

कथाहGसँग पWर-चत हँुदै जानहुु�छ। यी 6यिfतहGको जीवनमाफ त हामी भगवान ्को +ेमको +माण 

देhछt SकनSक उहाँ ,तनीहGसँग सQब�धमा जीवन 8बताउन रोoनहुु�छ। उसको चाहना हामीसँग 

य%त ै+ेमको सQब�धमा बा�ँन ुहो। उसको ,नQतो तपाई र मेरो ला-ग हो। उहाँ हामीलाई हाTो 

परमे�वर र उहाँको प�ु येश ू�ी"टलाई हाTो मिुfतदाताको Gपमा, मिुfतको ला-ग हाTो आशाको 

Gपमा yहण गन  आमि��त गनु हु�छ। तपाsको अYययनको साथ +ेस गनु होस।् ?यहाँ धेरै राTो 

समाचार छ! 
 

bाथ3ना:   

हे मेरो परमे�वर, तपाs मेरा �पता हुनहुु�छ। तपाsको वचनको अYययन माफ त आफैलाई मलाई 

+कट गन  जार; राhनहुोस।् मेरो �दय स�ुनहुोस ्जब तपाs मसँग बोUनहुु�छ क%ता कथाहG र 

तपाsले धेरै लामो पAहले न ैछनौट गनु भएका जीवनहGको माYयमबाट। मलाई याद राhनहुोस ्Sक 

मेरो �वगतको बावजुद, मेरो इ,तहासलाई �वचार नगर;, तपाs मलाई +योग गन  छनौट गनु होस।् 

तपाsले मेरो जीवन आशा र उOे�यले भनु हु�छ। तपाईले चाहानहुु�छ Sक जसर; तपाईले मलाई 

आशीवा द Aदन ुभएको छ Sक तपाईले अ`ह`लाई आशीवा द Aदन ुभएको हो। यो तपाsको इ�छा हो। 

ममा तपाsको �व�व%तताको कारण तपाsको इ�छा मेरो भएको छ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


