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पाठ 1 

1. यूसुफ र उसको सपनाह( 

2. भाइह( बीच ई+या, -ोध 

3. जोसेफ /म�यानीह0लाई बे1चयो 

4. याकूब आ2ना छोराह0ले धोका 3दए 

5. धोकामा परेको बुबाको द ुख 

 

पाठ 2 

1. यूसुफ /म7मा ल1गयो 

2. जोसेफ 8व9वसनीय 

3. जोसेफ पर:;ा  

4. यूसुफले परमे9वर 8व(< पाप गन, इ�कार गरे 

5. जोसेफ कैदमा 
 

पाठ 3 

1. अ(को सपनाह( 

2. यूसुफ ?तनीह0को सपनाको अथ, 3द�छ 

3. यूसुफले Aफरऊनको सपनाको अथ, 3द�छ 

4. जोसेफको /मCको ला1ग योजना 

5. यूसुफ नेताको 0पमा योजना काया,�वयन 

 

पाठ 4 

1. याकूबका छोराह0 इिजEटमा पठाइयो  

2. दोषी भाइह0ले भाइह0लाई द:ु ख 3द�छन ् 

3. जोसेफको माग 

4. भाइह0ले पठाए घर  

5. सबै भाइह0 इिजEटमा फAक, ए 
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पाठ 5 

1. यूसुफ आ2ना भाइह0सँग ैखा�छ 

2. एक 8Kय भाइ 

3. भाइह0 प-ाउ छन ्

4. भाइह0 जोसेफ प3हले फेLर 

5. जोसेफको पLरचय Kकट भयो 

पाठ 6 

1. भाइह0 पुन/म,लन हु�छन ्

2. घर याकूब Aफता, 

3. उMसव को 3दन 

4. याकूबको कारवां /मCको या�ा गछ,  

5. बुबा र छोरा पुन/म,लन हु�छन ्
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पLरचय 

क9हलेकाँह5 जीवन +न%प8 दे;खदैन। हामी सो<दछ> ?क हामी हा@ो काय#हA को वारे!टको योBय 

छ>। य9द हामी !यायपवू#क Dयवहार गछE भने हामी !यायका हकदार छ>। य9द हामीले मायापवू#क 

Dयवहार ग� य> भने, हामी माया पाउन योBयका छ>। हामी पHकै प+न दDुय#वहारको योBय छैन>। 

हामी अ!यायपणू# दIुपयोग *+त हा@ो *+त?Jया सगं सघंष#। य9द हामीले सह5 तMरकाले Dयवहार 

गरेको छ भने, हामी तIु!त ैयो *�न सोNछ>, “मलाई य�तो ?कन भइरहेको छ?” हा@ो �व�वास छ 

?क हा@ो धा�म#क काय#हA भलाइको इनाम पाउन योBयका छन।् 
 

यो बाइबल अNययन ईकाई ई�वरको 8मा माफ शीष#क, हा@ो �वत!�ता यसूफु र उसका भाइहA 

नाम गरेको मा!छेको कथा हो। यसूफु याकूबका एघार> छोरा हुन।् उनको आमा राहेल जोसेफको 

का!छो भाइ बे!जा�मनलाई ज!म 9दएर मरे। याकूबले राहेललाई आSनी पTनीको Aपमा मन पराए 

र यसूफुलाई उनको छोरो ज�तो मन पराउँथे। यो प8पातले यशुफू र उनका ठूला दाजुहAको 

Vबचमा झगडा खडा ग . यो। उनीहAले जीवन यसूफुको ला,ग दयनीय बनाए र अ!ततः उनलाई 

एकैपटक र सबकैो ला,ग मHुत गन\ +नण#य गरे। यी भाइहAले आSना बाबलुाई धोका 9दएर 

उनीहAलाई भने ?क उनको छोरा मरेको ,थयो। भ!न ुपद]न ?क याकूब आSनो हराएकोमा शो?कत 

,थयो।   
 

हामी �सHछ> ?क यसूफुले अ!याय सहनपुरे ताप+न उहाँ परमे�वर*+त �व�वासी हुनहुु!^यो। यी 

पाठहAमा हामी यो पTता लगाउँदछ> ?क ई�वर �म_ी अ?फसरको घरमा ब�दै ,थए, जेलको वाड#नको 

ला,ग िज`मेवार ढ .गले Dयवहार गMररहेका ,थए वा ?फरऊनको तफ# बाट आदेश 9दएर परमे�वर 

उपि�थत हुनहुु!^यो। भगवानको उपि�थ+त अ!ततः जोसेफले गरेका सब ैकुरामा उनलाई सफल 

बनाए।   
 

यसूफु ब�ुcमान ् र सफल भए प+न जीवन सह5 ,थएन। उसको जीवनको या�ा क9ठन ,थयो। यो 

एउटा या�ा ,थयो जुन *ाय: DयिHतले �लन चाहँदैनन;् य2य�प यो एक ,थयो जसमा उहाँ एHलो 

हुनहुु!न^यो। यसूफु*+त ई�वरको वफादार5 अAले देखकेा ,थए। उनीहAले जानेका ,थए ?क आफूले 

पाएको िज`मेवार5 वहन गन# उहाँमा,थ भरोसा गन# स?क!छ र +तनीहAलाई थाहा ,थयो ?क *भकुो 

आशीवा#दले उसले गरेको काममा भरोसा राeदछ। 
 

हामी यो अNययनमा यो प+न �सHछ> ?क यसूफुका दाइहA आफूले गरेको कामका कारण दोषी 

महससु गरेका ,थए। उनीहAले आSनो भाइलाई मान# खोजेको घणृा गरे। +तनीहAका बाब ुयाकूबले 

आSनो छोरालाई ज�तो माया गथ\। +तनीहAको अपराधले +तनीहAलाई कैदमा राeयो र आफूसँग र 

आSना बाबसँुग �मलेर शाि!तमा ब�न पाएको खुशीले उनीहAलाई लgुयो। यस बवुा र उनका 

छोराहA बीचको भाँ,चएको स`ब!धलाई कुन कुराले पनु: �था�पत गन# सHदछ? यी दाhय-ू

भाइहAलाई कसले प+न कसरू गरे जबरज�ती अपराधको ला,ग?  
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यसूफु र उनका दाजुभाइहAको यो कथा हा@ो ला,ग रोचक छ। यसूफुका दाhयहूA ज�त ैहामी प+न 

�वग#मा हुनहुुने हा@ो �पतासँग शाि!तमय जीवन Vबताउन पाउँदा खुसी लgुछ>। पापले हामीलाई 

उहाँबाट अलग गरेको छ। हामीलाई यो प+न थाहा छ ?क हामीले गjती गरेका छ> र हा@ो जीवन 

शcु र प�व� छैन परमे�वरको ई<छा अनसुार। न+तजा �वAप हामी सह5 काम गन# कडा मेहनत 

गछE ज�त ैब<चा गलत काम गरेकोमा पJाउ पद#छ र Tयसप+छ आमाबाबलुाई खुशी पान# कडा 

मेहनत गछE गलतलाई स9ह स`ब!ध बनाउन र स`ब!ध पनु�था#पना गन\ *यासमा। तर, के9ह 

पया#kत छैन। ब<चा क9हले थाहा पाउँदैन ?क क9हले स`प!न भएको छ, जब गjतीको ला,ग 

भHुतानी गMरएको छ र क9हले उसलाई / उनी अपराधीको नागो बोझबाट मHुत हुन सHछ।   
 

8मा पाउन स?क!छ? के हु!छ य9द आमा वा बबुाले ब<चालाई उसको आSन ैगjती �वीकार गन# 

चाह!छ? के हु!छ य9द आमा वा बबुाले ब<चाको �वीकारोिHत स!ुन चाह!छ, "मलेै पाप गरm"? 

स`ब!ध तब पनु: �था�पत गन# स?क!छ जब ब<चाले "म +तमीलाई 8मा 9द!छु" भ!ने शoद 

स!ुछ। परमे�वर उनीहAको अपराधमा हराउनहुु!छ र जसले उहाँको *ेम र 8माको उपहारलाई 

अ�वीकार गन# रोhनहुु!छ। 8मा सधp एक उपहार हो। जसर5 यसूफु आSना दाइहAलाई देखेर 

अTय!त ैरमाए र उनीहAलाई माफ गन# स8म भए, Tयसर5 न ैहामीमNये कसलेै उहाँलाई �वीकारेर 

“मलेै +तमीलाई माफ गMर9दएँ” भ!ने शoदहAमा परमे�वरको वचनबाट आ�वासन पाउँदा �वग#मा 

हुनहुुने हा@ो बबुा खुसी हुनहुु!छ। परमे�वर �व�वासयोBय र !यायी हुनहुु!छ र येशमूा हा@ा पापहA 

8मा गनु#हुनेछ भनेर जानेर सरु78त गनु#होस ्(1 यहू!ना 1:9). 
 

यो कथाको एक खुशीको अ!त छ! अNययनको आन!द �लनहुोस।् फेMर, कथाको त^यहA हेनु#होस ्

?कन?क उनीहAले भ!छन ?क यस पMरवारलाई के भयो। परमे�वर मा मा,थका कथाहI सTयबाट 

�सHनहुोस,् खास गर5 जब उहाँ हामीलाई माफ गन\ र सब ैअपराधबाट मHुत गन\ उहाँको इ<छा 

*कट गनु#हु!छ। यस पMरवारको गोkयता उजागर हँुदा मानवताको बारेमा प+न जा!नको ला,ग 

तयार हुनहुोस।् र अ!तमा, कथा त^यहA र परमे�वर र मानवताको बारेमा सTयताहAलाई हेरेप+छ, 

ती तMरकाहA पTता लगाउनहुोस ्जुन यी कथाहA धेरै समय अ+घ घटेका ,थए र हामीलाई 

जा!नका ला,ग ले;खएका ,थए, हा@ो जीवनको ला,ग आवेदन खोhनहुोस।् आफैलाई सोNनहुोस:् यी 

कथाहAको सTयता मेरो जीवनमा कसर5 लाग ूहु!छ? 

 

सIु गर>! यो अNययन उTपिTत 37 मा शAु हु!छ र उTपिTतको प�ुतकको +न%कष#स`म जार5 

रह!छ। तपाtलाई बाँकu सब ैअNयायहAमा पvन *ोTसा9हत गMरयो। य2य�प हामी �व�ततृ Aपमा 

यी सब ैसामwीहA अNययन गन# असमथ# छ>, तपाtले यसूफुको जीवन रोचक पाउनहुुनेछ। कसलैाई 

तपाईसँग अNययनमा सामेल हुन आमि!�त गनु#होस।् हुनसHछ +तनीहAले यी कथाहA क9हjय ै

सनेुका ,थएनन ्र हामी सँगसँग ै�वग#मा हुनहुुने हा@ो �पताले हामीलाई �वत!� पानु#भयो र माफ 

गMरसHनभुयो भ!ने �वत!�ताको कदर गन# सHनहुु!छ। उहाँको 8मा र *ेमले हा@ो दोष मेटाउँछ, 

हामीलाई �वगतका लाजमदx चीजहAको सा .
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स(ु गदO 
 

जब तपाt बाइबलको अNययनको साथ अगाyड बvनहुु!छ, भगवान माफ गनु#होस,् हा@ो �वत!�ता 

तपाtको जीवनको बाकँu आकारको ला,ग yडजाइन गMरएको साह�सक काय# जार5 राeनेछ। तपाtको 

या�ा तपाtको ला,ग अन>ठो हुनेछ र बाइबलको तपाtको zानमा बvनको ला,ग तपाtको उTसकु र 

उTसाह5 जोस र केह5 नयाँ पा�हA, अथा#त ्जोसेफ र +तनका भाइहAको कदरबाट +नि�चत हुनेछ। 

अNययनको *+त तपाtको *+तबcताले तपाtको जीवनलाई समcृ तjुयाउने *+तzा गद#छ ?कन?क 

तपाtले उहाँको वचन माफ# त बोjनहुु!छ। 
 

तपाtलाई हातमा पाँच आप+ूत #हA गन# *ोTसा9हत गMरएको छ। यी आईटमहA अNययन भर *योग 

गMर!छ। तपाt *Tयेक 9दनको अNययनको साथ *योग गनु#हुनेछ तपाtको �श8ा अनभुवलाई 

समcृ बनाउन। 

1. यो बाइबल अNययन: भगवान माफu, हा@ो �वत!�ता 

2. प�व� बाइबलको नयाँ अ!तरा#ि%&य स�ंकरण (NIV)। नोट: य9द तपाt नयाँ खर5द 

गद] हुनहुु!छ भने, एउटा बाइबल खोhने *यास गनु#होस ्जुनसँग छ: 

सचूीबc बाइबलको DयिHतगत प�ुतकहAको साथ सामwीहAको ता�लका 

Jस-सदंभ# �त`भ, *Tयेक प%ृठको मNय तल  

बाइबलको पछाyड एउटा अनकुुलता 

केह5 आधारभतू नHशा प+न पछाyड भे9टए 

3. पेन वा पेि!सल र हाइलाइटर 

4. नोटबकु वा gयाoलेट 

5. 3x5 वा 4x6 अनJुम;णका काड#हA 

 

मा सचूीबc चार स�ुवधाहAसँग # 2 तपाt पया#kत तपाtको अNययनको ला,ग तयार हुनहुु!छ र 

प�व� शा�� माफ# त सफलतापवू#क ने�भगेट गन# तयार हुनहुु!छ। जब तपाइँको बाइबल खर5द 

गनु#हु!छ तपाइँको छनौटमा म}तको ला,ग �वJेतालाई सोNन 9हच?कचाउनहुोस।् +नद\शनका ला,ग 

सोNनहुोस ्�वशषे गर5 जब सचूीबc Jस-स!दभ# *कारको खोजी गद]। 
  

तपाईलाई थाहा पाउनपुन\ कुरा: बाइबलका �व�भ!न अनवुादहA दबु ैबाइबल प�ुतक पसलहA र 

बान\स र नोबल-*कारका �टोरहA देशभMर उपलoध छन।् यस अNययनको ला,ग सझुाव गMरएको 

अनवुाद नयाँ अ!तरा#ि%&य स�ंकरण हो, को Aपमा प+न ,च+न!छ। यस बाइबल अNययनमा 

उjलेखहA एनआईभी अनवुादबाट आएको हो। यो स�ंकरण मलू पाठबाट अनवुाद गMरएको छ र 

�व2वानहA यो सहमत छन ्?क यो अनवुाद असाधारण Aपमा स9ह छ र आजको भाषा *योग 

गद#छ। अ!य थु* ैरा@ा अनवुादहA उपलoध छन ्र क9हलेकाँह5 �प%ट पान# र बाइबलको कुन ै

�वशषे अशंलाई बझुाउन सहयोग गद#छ। �व�भ!न अनवुादहA बाहेक केह5 बाइबल *काशकहAले 
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“अNययन बाइबल” वा “*ेरक अNययन बाइबल” वा “लाइफ एिkलकेसन बाइबल” को Aपमा *�ताव 

राeछन।् यी बाइबलहAले �व�ततृ नोट र अ!य �व�ताMरत स�ुवधाहA *दान गद#छ। 
  

तपाtको बाइबलमा लेeन न9हच?कचाउनहुोस।् तपाtसँग अनमु+त छ! यसलेै पेन र हाइलाइटर 

समावेश गMरयो। यो तपाइँको बाइबल पvन हो। यसलाई तपाtको नोटहA, तपाtको रेखांकन, 

हाइलाइ9टगं, सक# ल र एरोको साथ तपाtको आSन ैबनाउनहुोस!् �वचार, *�न, र अNययन माफ# त 

आSनो या�ा ~याक गन# रेकड# गन#को ला,ग तपाईलाई तपाइँको नोटबकु वा gयाoलेट *योग गन# 

*ोTसा9हत गMरयो। 
  

*Tयेक छवटा पाठ पाँच भागमा बाँyडएको छ। यी सेगमे!टहA तपाtलाई समयम ैअNययनको 

माNयम2वारा लजैान सहयोगको ला,ग केवल माग#+नद\शनहA हुन।् तपाtको अNययनको ला,ग 

ग+त तपाtमा +नभ#र गद#छ। क9हलेकाँह5 पाठले तपाइँसँग भ!दा बढ5 समयको माग गन# सHछ र 

तपाइँले पाठ एक भ!दा बढ5 बठैकमा परूा गनु#पन\छ। अ!य समयमा तपाt एक पाठ भाग परूा 

गन# सHनहुुनेछ र अकxमा जानको ला,ग छनौट गन# सHनहुुनेछ। 
  

य9द बाइबल अNययन गन\ यो तपाtको प9हलो *यास हो भने, तपाtलाई बाइबलको मेक बनाउने 

शीष#कको अNययनबाटै *ोTसा9हत गMरनेछ। यो अNययन हो जसले ने�भगेसनल उपकरणहA *दान 

गद#छ तपाईको अNययनलाई म}त प�ु याउन र तपाइँलाई बाइबलको चारै+तर कुशलतापवू#क 

चलाउन। तपाtको बाइबल बनाउने www.FullValue.org  मा डाउनलोड गन# स?क!छ। थप एकाइहA 

कुन ैशjुकमा डाउनलोड गन# प+न स?क!छ।   

• भगवा!को योजना, हा@ो �वकjप उTपिTत को प9हलो एघार अNयायको अNययन हो।   

• परमे�वर वचन, हा@ो आ�शष अ�ाहमको कथा उTपिTत 12-25 मा पाइ!छ।   

• ई�वरको �व�वासयोBयता, हा@ो आशा उTपिTत 25:36 मा ले;खएको इसहाक र याकूबको 

कथा हो। 

य2य�प यी अNययनहA �सफाMरस गMरएका छन,् +तनीहA ई�वरको 8मा, हा@ो �वत!�ता भ!ने 

शीष#क राeने यो पाँच> इकाईको अNययनमा सफलताको ला,ग आव�यक छैन। 
  

अ!तमा, तपाईले यो ब�ुन ुआव�यक छ ?क यो अNययन तपाई आफैले �सHनको लागी ले;खएको 

हो। यो *योगकता#-अनकूुल हुन yडजाइन गMरएको हो। आTम-अनशुासन को yडwी सगं तपाt थोरै 

वा कुन ैक9ठनाई को साथ सामwी कभर हुनेछ। एकै समयमा, अNययन उTसाहजनक हुनेछ। 

तपाtले नयाँ जानकार5 *ाkत गनु#हुनेछ। तपाt नयाँ �सHने र अ!यसँग अ!त�#ि%ट साझदेार5 गन# 

चाहानहुु!छ। र, तपाइँले केह5 चुनौतीपणू# *�नहA सोNनहुुनेछ जुन उTतरहAको ला,ग माBनेछ। 
  

यो *+त?Jयाको पवूा#नमुान गद] तपाईलाई ग`भीरताका साथ अNययन गन# केह5 साथीहAलाई 

+न`तो 9दन �वचार गन# *ोTसाहन 9दनहुु!छ। उदाहरणका ला,ग िजममा काम गनु# धेरै सिजलो 

हु!छ जब अनशुासन अकx DयिHतसँग गMर!छ। सँग ैतपाt एक अकx *ेMरत र उTतरदायी रहन। 
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हुनसHछ तपाई र तपाईको प+त / पTनीले एक वा दईु अ!य जोडीलाई तपाईसँग सामेल हुनको 

ला,ग सोNन ुहोला। हुनसHछ तपाई एउटा अपाट#मे!ट क`kलेHसमा ब�नहुु!छ र साथी छ ?क 

तपाइँ सगं अNययन गन# आमि!�त गन# चाहानहुु!छ। हुनसHछ काममा कसलैाई परमे�वर 

बाइबलले के भ!छ भनेर जा!न आमि!�त गन# चाह!छ। हुनसHछ तपाt कुन ैचच#को हुनहुु!छ वा 

एउटा चच#लाई ,च!नहुु!छ जहाँ एक क8ा *�ततु गMरएको छ जसले �व2याथ�हAलाई उनीहAको 

हkतामा �सकेका चीजहAको बारेमा कुराकानी गन# अनमु+त 9द!छ। तपाtको पMरि�थ+त ज�तोसकैु 

भए प+न, हkतामा एक चो9ट सानो समहूसँग भेला हुन सरु78त वातावरण बनाउँनहुोस ्अ!त�#ि%ट 

बाँ�न र बाइबलको वरपरका साथीहAको Aपमा सँग ैबvन। तपाtको अNययन समहूका DयिHतहA 

चाहे ठूला होस ्वा सानो, तपाtको अNययनलाई समcृ बनाउनको ला,ग तपाtले उनीहAलाई समcृ 

बनाउन म}त गद#छ! यो सAु गन\ समय हो! उTपिTत 37 मा तपाइँको बाइबल खोjनहुोस ्र 

साह�सक काय# सAु गनु#होस।् 
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पाठ एक ~ भाग 1 

पLरचय:   

चरण सेट गMरएको छ। याकूब कनानको भ�ूममा ब�सरहेको छ, �वशषे गर5 हे�ोन सहरमा, आSनो 

पMरवार र उसको स`पणू# पMरवारको साथ। हामीले भगवा!को �व�वासयोBयतामा �सकेका छ>, हा@ो 

आशा छ ?क परमे�वरले याकूबलाई ठूलो धन र स`पिTत 9दनभुयो। उनले आSनी पTनी लेआ र 

राहेल र उसको कमार5हAबाट ज!मेका बा� छोरालाई प+न आशीवा#द 9दए।   
 

याकूबको �ववरण जार5 राeदै हामी एक चMर�, जोसेफमा केि!�त हुनेछ>। उTपिTत 37 मा हामी यो 

कथा �ल!छ>। यसूफु ?कशोर छ। उहाँ  17 वष#को हुनहुु!छ, गोठालो आSना ठूला भाइहA�सत भेडा 

चराउँदै।  17 मा तपाtको जीवनमा �वचार गन# के9ह समय �लनहुोस।् तपाtको नोटबकुमा यी 

*�नहAको जवाफ लेeनहुोस:् तपाtको जीवनको Tयो समयमा के भइरहेको ,थयो? तपाtसँग क�तो 

ब�ुc ,थयो, वा तपाtलाई लाBछ ?क ,थयो? के9ह चीजहA तपाईको अभावमा ,थए? य9द तपाt 

जवान हुनहुु!छ भने, कjपना गनु#होस ्यो क�तो हुन सHछ 17. तपाt मा पBुने VबिTतकै 

पMरपHवताको DयिHतगत अकंहAको Aपमा के छनौट गन# सHनहुु!छ? 

 

असाइनमे�ट: पvनहुोस ्उTपिTत 37:1-11 

अQयास गनु,होस:्   

• पद २ को अ!तमा हामीलाई के भ+नएको छ जो यसूफुले आSना बाबलुाई jयाए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

हामीसँग पा�हAका ला,ग नामहA छन ्जसले बताउँदछन!् हामी के भ!छौ? 

__________________________________________________________________ 

• पद ले 3 हामीलाई ती स`ब!धहA ब�ुनको ला,ग म}त गद#छ जुन वषEको दौडान पोषण 

गMरएको छ। हामीलाई के भ+नएको छ? 

__________________________________________________________________ 

याकूबले Tय�तो के गरेको छ जसले उसको प8पात गद#छ? 

__________________________________________________________________ 

• पद 4 मा बाबकुो प8पातको *दश#न*+त भाइहAको *+त?Jया क�तो छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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/श;ण:   
हे भगवान, तपाt तनाव महससु गनु#हु!छ? �प%ट छ, याकूबको प8पातले यी दाजुभाइहAमा 

जोसेफ*+तको Mरसाएको भावना जगायो जसले उनीहAलाई आSनो बबुालाई खबर गयx। अब 

उनीहAको भाई*+त उनीहAको घणृाले उनीहAको �वचारहA उपभोग गन# थाjछ। +तनीहA उसको 

बारेमा केह5 रा@ो कुरा भ!न सHदैनन।् +तनीहAले उसलाई कुन ैदया देखाउँदैनन।् याकूबलाई 

मनपन\ छोरा छ भनेर के हामीले छHक मा!नपुद#छ? याकूबलाई हुका#एको वातावरणलाई याद 

गनु#होस ्(उTपिTत 25: 28)। उTपिTत 29:30 ले बताउँछ ?क उनले लेआलाई भ!दा राहेललाई बढ5 

माया ग^यx। अब प8पातको अपराधीको Aपमा, ई%या#ले याकूबको पMरवारलाई +नय!�णमा �लएको 

छ र उसको जठेो छोरा र का!छो भाइको Vबचमा घणृा छ।     
 

अQयास गनु,होस:् यसूफुको सपना ,थयो (उTपिTत 37:5) 

• पद 5 मा उनीहAसँग सपना बाँ�दा उनका भाइहAको *+त?Jया क�तो ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• तपाtको आSन ैशoदमा उसको सपना (पद 7) कुन ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• उनका भाइहAले उनलाई *�न गरे। +तनीहAले सोधे, "के तपाई हामीलाई ____________ 

ले लकुाउन चाहानहुु!छ? "के तपाई वा�तवम ैहामीलाई ___________गनु#हु!छ?" उनीहAको 

सपनाले यो न ैकेत गयx। 

• फेMर, हामी यसलाई बेवा�ता गन# सHदैन> ?क यी केह5 पदहAमा त�ेो पटक हामीलाई 

भ+नएको छ ?क ती दाhयहूAले उहाँलाई ______________। उसको सपना र उनले भनेका 

कुराले +तनीहAलाई Mरस उ�यो। घणृा भ!ने शDदका तीन उjलेखलाई रेखा?ंकत गनु#होस।् 

• क9हलेकाँह5 एकले म}त गन# सHदैन तर य9द जोसेफले मा� पाएनन ्भने अच`म। पद 9 

मा फेMर के हु!छ? 

_________________________________________________________________ 

• यस पटक सपना के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• याकूबको सपना*+त क�तो *+त?Jया आयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 11 मा भाइहAले उनको सपना*+त क�तो *+त?Jया देखाए? 

__________________________________________________________________ 
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उनको बबुाको *+त?Jया क�तो ,थयो? 

_________________________________________________________________ 

• प8पात घणृामा बद�लएको ,थयो र घणृा +तनीहAको ई%या#ले उ�कायो। बबुाले यो कुरा 

उसको मनमा राeयो। "+तनीहAका बबुाले उसलाई अ,धक माया गनु#हु!^यो।" उनीहAको 

घणृा र डाह +तनीहAका बबुाको प8पातमा आधाMरत ,थयो। ऊ यसूफुलाई उनीहA सब ै

भ!दा धेरै माया ग^यx (उTपिTत 37:4) 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 12 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

पाठ एक ~ भाग 2 

 

/श;ण:   

ई%या# कुन ैनयाँ शoद होइन। तपाtलाई स`झना छ, हामीलाई भ+नयो ?क राहेल आSनी ब9हनी 

लेआलाई डाह ग+छ#न,् जो आSनी बाँझमा गभ#धारण गन# स8म ,थइन।् ई%या#ले लडाई गन\ समहूहA 

बीचको वमैन�यताको ,च�ण गछ#। ई�वरभिHत को भावना अवि�थत छैन। वातावरणले ई�वर5य 

गणुहA *ेम र दयाको झjकाउँदैन तर अकxले यो बझुाउँदछ ?क अकxले उसलाई / उनीलाई 9दएको 

कुराको लायक हँुदैन। यो एकको आTम�भ� hवल!त इ<छा हो जुन अकxसँग अ,धकार छ। पाठ - 

5- भाग 5 मा भगवानको �व�वासयोBय शीष#कको अNययन, हा@ो आशा राहेल र लेआ बीचको 

ई%या#को बारेमा छलफल गMरएको छ। यी दईु ब9हनीहAले देखाएकै पापीपनले यी भाइहAको 

स`ब!धलाई असर गरेको छ। 
 

Tड1गगं डपेर:   
उTपिTत 37:11 ले भ!छ, "उनका भाइहA उनीसँग डाह गथ\।" तपाईको बाइबलमा 9दइएका दईुवटा 

Jस-रेफरे!स नोट गनु#होस।् *ेMरत 7:9 हेनु#होस।् यस नयाँ +नयमले हामीलाई के हु!छ भनेर 

बताउँछ? +तनीहAको डाहले +तनीहAलाई के गन# नेतTृव गछ#? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

अQयास: मा फक# नुहोस ्उTपिTत 37. 

• पद 12: भाइहA कहाँ गएका ,थए?_____________________ उनीहA Tयहाँ के गद] ,थए? 

_________________________________________________________________ 

तपाईको बाइबलको पछाyडको नHसामा शकेम फेला पानु#होस।् शकेम यAशलेमको उTतर र 

बेतलेको उTतरमा अवि�थत गनु#होस।् तपाt हे�ोन र शकेम बीचको दरू5 क+त अनमुान 

गनु#हु!छ? __________________________________________________________ 

• पद 13: इ�ाएल (याकूब) ले यसूफुलाई के भने? 

_________________________________________________________________ 

• पद 14: यसूफुको +नद\शन के ,थयो? 

_________________________________________________________________ 

प+छjलो पटक के भएको ,थयो, स`झनहुोस ्यसूफु Mरपोट# �लएर आए (पद 2)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 13 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

• यसूफुको लामो या�ा ,थयो। एक पटक उनी Tयहाँ पगेुप+छ आSना भाइहAलाई पTता 

लगाउन गा�ो भयो। पद 15-17 मा उसले के पTता लगाउँछ? 

__________________________________________________________________ 

लगभग 10:15 माईल आगे उTतर, उTतर पि�चम। कार र ?�वेबाट यो दरू5 धेरै टाढा 

दे;खदैंन तर जब हामी योसेफ कनानको कठोर र च�ानी माटोको साथ पदैल या�ा गद]छ> 

भ!ने सो<दछ> भने हामी उसको या�ाको �भ!न �ि%टकोण पाउँछ>। 

• उनले दोतानमा आSना भाइहA भे�ाए तर पद 18 ले हामीलाई के बताउँछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

उनीहAको घणृा र ई%या#को हदस`म पगेुको ,थयो ?क +तनीहA आSना भाईलाई मान# 

तयार ,थए। हामी सायद छHक पनु# पद]न ?कनभने उTपिTत 4 मा हामी पvछ> ?क कसर5 

क+यनको घणृा र ई%या#ले उसलाई आSनो भाई हाVबलको हTया ग� यो।   

• Tयसोभए, उनीहA आउँदै गरेको देखेर भाइहAले के बोलाए? 

__________________________________________________________________ 

• मा उनीहAले के गन\ योजना गरे पद 20? 

__________________________________________________________________ 

उनीहAले कथाको Aपमा के कुरा गन\ योजना बनाए? 

__________________________________________________________________ 

यो दे;ख!छ ?क यसूफुको सपनाहI अि!तम पराल ,थए। यी भाइहAले पया#kत पाइसकेका 

,थए! +तनीहAले उसलाई सपना देeछन ्?क उसलाई के हु!छ देखाउने +नण#य गरे। 

• कुन भाईले उनलाई बचाउन खोhयो?  ___________________ उTपिTत 29:30 मा हामीले 

उनको बारेमा के �सHय>? 

__________________________________________________________________ 

• Iबेनले वकैिjपक योजनाको Aपमा के *�ताव गरे? 

__________________________________________________________________ 

उसले के गन\ योजना गयx? 

__________________________________________________________________ 

• पद 23-24 मा भाइहAले आफूले योजना गरेबमोिजम गरे। उनीहAले उनलाई प9हMरएको 

रा@ा गहनाको लगुा फुकाए र Tयसप+छ �लएर गए र Tयहाँ मAभ�ूममा उनको इनारमा 

Sयाँ?कए। यो खाल5 ,थयो, पानी Vबना। 

• +तनीहA खाँदै गदा#, पद 25 मा उनीहAले के देख?े 

__________________________________________________________________ 

इ�माएल5हAको एक कारावान आयो। Jस-स!दभ# *योग गनु#होस ्र स`झनहुोस ्?क को 

हुन ्इ�माएल5हA। 
__________________________________________________________________ 
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पाठ एक ~ भाग 3 

अQयास गनु,होस:्   
इ�माएल5हA ,गलादबाट आएका ,थए। तपाtको नHशामा ,ग�लयड पTता लगाउनको ला,ग 8े� 

हेनु#होस,् शहर होइन। य9द तपाtको नHशाले ,ग�लयड +न9द#%ट गद]न भने, भ�ूम जोड#न नद5को 

पवू#मा अवि�थत छ। उTतर5 भाग गाल5ल सम�ु (वा ,चनरेथ सागर) र द78णी भाग मतृ सागर 

(ननु सागर) को उTतर5 छेउस`म फै�लएको छ।   

• कारवां ,ग�लयडबाट आउँदै ,थयो र इिजkटको ला,ग या�ा गद] ,थए। उनीहAले के बोकेका 

,थए? 

__________________________________________________________________ 

• पद 26-27 मा यहूदाले आSना भाइहAलाई के *�ताव राeयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

अ+न ती भाइहAले क�तो *+त?Jया देखाए? 

__________________________________________________________________ 

• यस Vब!दमुा हामीले हा@ो मेमोर5 Mर�ेस गन# के9ह शoदहA समी8ा गनु#पद#छ: 

1. इ�माएल5हA: अ�ाहमको छोरो इ�माएलका स!तान (उTपिTत 16:16) 

2. �म2यानीहA: आSनी पTनी केतरूहको साथ अ�ाहामका स!तानहA (उTपिTत 

25:1-4) 

3. �मyडयन: 8े� द78ण र मतृ सागरको द78णप9�। 

4. इ�माएल5हAको यो कारवां �म2यान 8े�मा शAु भएको हो, Tयसलेै +तनीहAलाई 

�म2यानीहA प+न भ!न स?क!छ। +तनीहA उTतरमा ,गलाद+तर लागे र 

कनान+तर लागे जहाँ दाइहAले उनीहAलाई डोतान शहर निजकै आइरहेको 

देखे। 

कृपया नोट गनु#होस:् यी शoदहA �सHनको ला,ग आव�यक छैन तर +तनीहAसँग पMर,चत 

भएमा बाइबल ब�ुन अझ सिजलो दे;खनेछ। सायद तपाईले परुानो ससंारको भाग र 

यसको स�ंकृ+तको बारेमा �सHदै हुनहुु!छ जुन तपाtले प9हले क9हले अNययन गनु#भएन। 

&े?कंग राeनहुोस!् तपाई रा@ो गद] हुनहुु!छ! 

• �म2यानी Dयापार5हA आए। भाइहAले के गरे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Dयापार5हA यसूफुलाई �लएर �म_ गए। 

• यस ैबीच, कसले सब ैकाय# र नयाँ �वकास याद गरे? 

__________________________________________________________________ 
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• Aबेनको उcार *यास असफल भयो। इनार खाल5 छ। यसूफु गए! उसले के गन\ भनेर 

घाटामा छ। उसले के भ!छ (पद 30)? 

_________________________________________________________________ 

• अब, ठूलो कभर-अप ... पद 31 मा भाईले के गछ#न?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद 32 मा उनीहAले आSना बुबालाई के भ!छन?्__________________________ 

__________________________________________________________________ 
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पाठ एक ~ भाग 4 

/श;ण:   
यो बाइबलमा प9हलो कभर अप कहानी छैन। के तपाtलाई प9हलो याद छ? यो बगpचामा उTपिTत 

3:7 मा भएको ,थयो। जब हामीले के9ह गलत गरेका छ>, तTकाल *+त?Jया कभर-अप र लकुाउन ु

हो। आदम र हDवाले नेभाराको पात �सलाए, आफp ले आवरणहA बनाए र झाडीहAमा लकुाए। Tयहाँ 

कुन ैतMरका ,थएन ती भाइहAले आफूले गरेको काममा फक\ र जान। यसूफुलाई मान\ +तनीहAको 

योजनाले काम नलाBने भयो। +तनीहA आSन ैद%ुट षडय!�का कैद5 ,थए। +तनीहAले आफूले घणृा 

गरेको DयिHतको पोशाक �लएका ,थए, रगतमा डुबाए र आSना बबुालाई 9दए। उनीहAको बबुाले 

रगतले दाग भएको लगुा पाए जुन उनले आSनो सबभै!दा मन पराउने छोराको ला,ग बनाए जुन 

अ9हले मMरसकेका ,थए भनेर �व�वास गMर!छ।  
 

परावत,न:   
तपाtको आSन ैभाईको हTया गन\ योजना बनाउन के भएको भए य�तो हुने ,थयो? कसलैाई 

मान#को ला,ग क�तो नरा@ो चीज हु!छ? यसूफुको जीवनको स`पणू# 17 बष#मा ती दाजुभाइहAले 

डाह गरेको हुनपुछ#। कुन ैDयिHतको जीवनमा पर58क र हुक# ने पापलाई क9हjय ैचके नगMरकन 

मTृयमुा समाkत गMरनेछ।   

• गलाती 5:19-21 मा से!ट पलले के भने �वचार गनु#होस।् पापले *कृ+तमा के काम 

गद#छन ्भनेर पावलले औ�jयाउँदछन?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 यी काय#हAको स`ब!धमा पावल के चेताउनी 9द!छ? 

__________________________________________________________________ 

• 9हतोपदेश 16:25 ले हामीलाई भ!दछ ?क हामीलाई जे ठ�क लाBछ Tयसले मा� जान 

सHछ _________________________________________________________ 

• रोमी:8:10-14 मा �ी%ट तपाt�भ� बाँ,चरहनभुएको र हामीमा भएको दा+यTवको 

बारेमा बोjदछ। पद 13 ले भ!छ ?क य9द हामी पापी �वभावको अनसुार िजउँछ> भने 

के हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

 तर, य9द हामी आTमाको अनसुार बाँ,चरहेका छ> ... हामी 
_________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 17 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

सXझना: रोमी:8:10-14 शिHतशाल5 छ।   

• यी पदहA फेMर Nयानपवू#क पvनहुोस ्र ब�ुनहुोस ?क भगवानले तपाtको ला,ग क�तो *ेम 

राeनभुएको छ। उहाँ तपाtको *श�त जीवन चाह!छ तपाtको ला,ग!   

• अनJुम;णका काड#मा पद 13 र 14 लेeनहुोस।्   

• यस हkता यी पदहA क�ठ गदा# तपाईले यी अन*ुयोग *�नहA आफैलाई सोNनहुोस:्   

o मेरो जीवनका कुन-कुन 8े�हA छन ्जहाँ म पापी �वभावको अनसुार बा,ँचरहेको 

छु (गलाती 5: 19 -21)?  

o मेरो जीवनका ती कुन-कुन 8े�हA छन ्जुन मलाई थाहा छ भगवानले मेरो 

जीवनमा काम गMररहनभुएको छ र मलाई परमे�वरको आTमा2वारा बाँ<न स8म 

पानु#हु!छ (गलाती 5:22,23)?   

• यी *�नहAको उTतरहA तपाtको काड#को पछाyड लेeनहुोस।् यस हkताभरका ला,ग 

यादगार बनाउन र नोटहA बनाउनको ला,ग काड# हात राeनहुोस।् 
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पाठ एक ~ भाग 5 

[यि\तगत आवेदन: 

• तपाt कुनचा9ह ंभाइलाई ,च!नहुु!छ? Aबेन, यहूदा, वा अ!य आठ मNये एक? के तपाt 

सहमत भाइहAमNये एक हुनहुुनेछ (पद  27)? ?कन वा ?कन छैन? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

के तपाt Tयो समहूको �वरोधमा खडा हुनहुुनेछ भनेर थाहा पाएर Tयो गनु# ठ�क कुरा हो? 

के तपाइँ तपाइँको लागी लाBछ बनाउँछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

के तपाt उHसाउनेहAमNये एक हुनभुएको ,थयो? तपाtको ब<चा भाईबाट छुटकारा 

पाउनको ला,ग तपाtको योजना के हुने ,थयो जसले भख#र सह5 गन# सकेन? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

के तपाt यसूफुको अ,धवHता हुनहुुनेछ? उसले तपाtको �नायमुा कसर5 प�न पाए प+न 

तपाt आSना भाइहAलाई के भ!नहुु!छ? 

__________________________________________________________________ 

• Aबेन जेठो ,थयो र यसलेै यस जवान भाइको ला,ग िज`मेवार ,थयो। के तपाtलाई 

क9हjय ैअकx DयिHतको ला,ग िज`मेवार5 9दइएको छ र Tयसप+छ आफp  र सबलैाई तल 

9दनहुोस?् Tयो क�तो महससु भयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• के +तमी यहूदालाई ,च!न सHछौ? यहूदा जोसेफबाट छुटकारा पाउन चाहा!छ तर उसलाई 

मान# चाहँदैन ,थयो। उनले आSना भाइहAलाई भने ?क य9द जोसेफको रगत +तनीहAको 

हातमा ,थयो भने के9ह हा�सल गद]न। तर, के तपाt यी Jो,धत भाइहAको �वAc खडा हुन 

स8म हुनहुुनेछ? तपाtको Vबचार के हुन सHछ? 

__________________________________________________________________ 

• ई%या#ले अ�भDयHत भएको पापी �वभावको VबAc क�तो खालको चMर� �ल!छ र अब 

ई%या#ले हTयाको बारेमा सो<दै छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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• मेरो जीवनमा ती पलहA क9हले हु!छ जब ई%या#ले मेरो भावनाहAसँग कवच खेjछ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

अAलाई *ोTसा9हत र समथ#न गरेर मायाल ुDयवहार गनु#को साटो र उनीहAको भलाइका 

ला,ग खोजी गरेर मलेै के के गरेका छनौटहA छन?् उदाहरण को लागी: के म �वनाशकार5 

शoदहI *योग गर5 चोट प�ु याउने कुराकानीमा सलंBन छु? के म सTयलाई बदनाम गछु# र 

झुठो कुरा �सज#ना गछु#? के म मेरो 9दमागलाई Jोध र *+तशोधका �वचारहA ब!द गन# 

अनमु+त 9द!छ? मलेै गन# के छनौट गरेको चीजहA के हुन?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kाथ,ना:  
हे *भ,ु *ाय जसो म आSन ैई%या#ल ु�वचारहAमा फसेको हु!छु। म अAको �थान, अAको *ेम, 

�म�ता र अIको स`ब!धको ई%या#ल ुछु। म अ!यको *+तभा, 8मता, चासो र कौशलको ई%या#ल ुछु। 

म को हँु भनेर म सराहना गन# चाहा!छु तर अपमानजनक �वचारहA मसँग आउन 9दनहुोस।् मलेै 

फेला पारे ?क म यसूफुका दाजुभाइ भ!दा धेरै फरक छैन। हे *भ,ु मलाई 8मा गनु#होस।् म मेरो 

जीवनमा चाहेको कुन ैप+न पMरवत#न गन# सिHदन। म तपाईमा पणू# +नभ#र छु ?क तपाईको 

जीवनमा तपाईको प�व� आTमाले मलाई अगवुाई गMररहन ुभएको छ र मलाई �वत!� हुन र 

�वग�य �पताको ब<चाको Aपमा 8मा गर5एको छ। म �वशषे गर5 मेरो जीवनको यस खास 8�ेमा 

सहयोगको ला,ग सोNछु 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
मलेै मेरो अतीतबाट गरेको अपराधबाट मलाई मिुHत 9दन ध!यबाद। तपाtको �वत!�ता मलाई 

स8म बनाउँछ 

________________________________________________________________________ 

 

/श;ण:   
ती भाइहAको ?Jयाकलापको न+तजा भयो। +तनीहAका बवुा न%ट भए। उसले Tयो पोशाक ,च!न 

सके। उसले एउटा जगल5 जनावरको छोरोको छोरालाई टुJा-टुJा पाद] खाँदै गरेको देeयो। शोकमा 

याकूबले आSन ैलगुा <यात ेर भाwा लगाए र धेरै 9दनस`म यसूफुको ला,ग शोक गरे। उनका सब ै

छोरा छोर5हA भेला भए तर उनले सा!Tवना पाउन अ�वीकार गरे। उनी रोए र भने ?क उनी 

आSनो छोराको +नि`त ,चहानमा जानेछन।् (उTपिTत 37: 3 33-35) 
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हामीले अA �वIc गरेका �वगतका गjतीहAका कारण हामीले भोBन ुपन\ पMरणामहA हुन सHछन।् 

हामीले यो याद राeनपुद#छ ?क परमे�वर �व�वासयोBय हुनहुु!छ र हामीलाई क9हjय ैTयाBनहुुनेछैन 

वा हामीलाई छो�नहुुनेछैन, हा@ो सबभै!दा क9ठन समयहAमा प+न। हा@ो �वग#मा हुनहुुने �पताको 

मायाल ुहातले हामीलाई बल *दान गद#छ। हामी प+न हा@ा वMरपMरका मा+नसहIलाई समाTन 

सHछ> जो गjतीले गदा# गा�ो समय सहँदै छन।्   
 

याकूब एक धोका 9दने ,थयो। ऊ धोकामा एउटा घरमा हुक\ को ,थयो। उनले आSना दाhय-ूभाइ र 

आमालाई धोका 9दए। उसले आSनो दाइबाट डराएको समय VबTयो। ऊ आSनो काका 2वारा 

धोकामा परेको ,थयो र _ीमतीलाई अ�वीकार ग^यx जुन उसले सIुमा वचन 9दएको ,थयो। उसका 

आSन ैछोराहAले उनलाई धोका 9दए। ई%या#, ई%या#, छल कपट सब ैद%ुटको काम हुन।् य2य�प यी 

पMरवारका सद�यहAका ठूला चMर�का कमीकमजोर5हAको बाबजुद प+न परमे�वरले यी DयिHतहA 

माफ# त उहाँको इ<छा परूा गनु#हु!छ। यसूफुको कथा जार5 भएप+छ हामी परमे�वरलाई 

�वHटोMरयसको Aपमा देeनेछ>।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 21 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

पाठ दईु - भाग 1 

पLरचय:   
उTपिTत 37 मा हामीले �सHय> ?क अहंकार, छल, र हTयाका �वचारहAले याकूबको पMरवारलाई 

Dयाkत बनाएको छ। एक बबुाले आSनो इ%ट छोराको रगतको दाग धारण गरेको छ, बेBल ै

?क�समले शोक गद]छ र यसूफुलाई एउटा ज गल5 जनावरले मारेको �व�वासमा छ। भाइहAले 

उनीहAको अहंकार5 ब<चा भाईको समाधान गरे र अब उनीहAको कुकम#लाई ढाHन कथा तयार 

गरे। य2य�प उनीहAले यसूफुको जीवनलाई बचाएर �म2यानीहAलाई बेचेर उनीहAको इलाकामा 

�म� जाने Jममा या�ा गरे, य2य�प यस बवुालाई केवल उनको छोरोको मTृय ुभएको थाहा छ। 
 

Tयसोभए, यसूफुलाई के हु!छ? हामी याकूब र उसका छोराहAलाई छोडछ> र उTपिTत सँग ैछा!छ>। 

उTपिTत 37:36 ले बताउँछ ?क यस अव,धमा याकूबको घरमा �म2यानीहAले यसूफुलाई �म_ लगे 

र उनलाई पोतीफरमा बेच,े जुन एउटा हो। ?फरऊनका अ,धकार5हA र गाड#का कkतानको। 
 

असाइनमे�ट:  

उTपिTत 39:1-6 पvनहुोस।् पद 1 उTपिTत 37:36 लाई झ�ड ै�याHकै दोहोया#इएको छ। 

अQयास गनु,होस:्   

• पद 2 मा हामी यसूफुको बारेमा प9हलो कुरा के �सHछ>?  

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

• कुन कुराले पो+तफरको Nयान ;खच ेर अ!तमा यसूफुलाई उनको अनमुोदन 9दयो 

(पद 3)? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

• पोतीफरको सहयोगीको Aपमा यसूफुको के िज`मेवार5 ,थयो (पद 4)? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
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• यसूफु (पद 5) को कारण �म_ी र उनका सब ैपMरवारले आ�शष पाए। पद 2:5 मा *भकुो 

बारेमा बताइएको सब ैतपाइँको बाइबलमा अधोरे;खत वा हाइलाइट गनु#होस।् यी पदहAबाट 

हामी के �सHछ> जसले परमे�वरको आशीवा#दले आSना मा+नसहAलाई *भाव पाद#छ र 

फल�वAप, अAले 9दनहुुने आ�शषलाई? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 5 को अ!Tयले हामीलाई बताउँछ ?क 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ?कनभने *भलेु सब ैकुरालाई आ�शष ् 9दइरहनभुएको ,थयो, यसूफुको िज`मेवार5 के 

भयो? पोतीफरले उनलाई के खटाए? 

__________________________________________________________________ 

• पोतीफरको एकमा� ,च!ता के भयो (पद 6)? 

____________________________________________________________
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पाठ दईु ~ भाग 2 

[यि\तगत आवेदन:   
परमे�वरका मा+नसहA परमे�वरको आ�शषमा बा,ँचरहेका छन।् य2य�प परमे�वरले आSना 

मा+नसहAलाई मा� आ�शष 9दनहुु!न तर उनीहAमाफ# त अAले प+न आ�शष ् पाउँछन।्  

• उTपिTत 12:2-3 मा परमे�वरले अ�ामलाई के भ!नभुयो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• परमे�वरले भ!नभुयो ?क अ�ाम एउटा आ�शष ्हुनेछ र उहाँलाई आशीवा#द 9दनेहAलाई 

परमे�वरले आ�शष ्9दनहुुनेछ… र पृ̂ वीमा भएका सब ैमा+नसहAले उहाँ माफ# त 

आ�शष ्पाउनेछन।्   

यसले तपाtको जीवनमा क�तो *भाव पाछ# �वचार गनु#होस:्  

o तपाtको *भावको घेरा�भ� ैब�ने मा+नस को हुन,् उदाहरणका ला,ग +छमेकuहA, 

सहकम�हA, साथीहA? �व�श%ट DयिHतको नाम 9दनहुोस।् 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o +तनीहAमाफ# त ई�वरले तपाtलाई आ�शष ्9दनहुुने तMरकाहAमा �वचार गनु#होस।् 

उदाहरणका ला,ग, सरु8ा र सरु8ा, ईमानदार5 र सTय, चMर� र *ामा;णकता �वचार 

गनु#होस।् उहाँ2वारा +तनीहAको जीवनलाई छँुदा उहाँ र यी अ!य 8�ेहAमा 

+तनीहAको जीवनलाई कसर5 असर गद#छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

मारक:   
हा@ो खा+तर र अAको खा+तर यो महTTवपणू# छ ?क हामीले परमे�वरको वचन सधp हा@ो अगाyड 

राeनपुछ#। जब हामी अNययन गन# जार5 रह!छ> तब हामी उहाँ को हुनहुु!छ र उहाँ कसर5 

हामीलाई आ�शष ्9दन र अAहA हामी माफ# त आ�शष ् 9दन चाहानहुु!छ भ!ने कुराको बारेमा हामी 

झन ्झन ्जा!छ>। छनौट गMरएको मेमोर5 असाइनमे!ट भजन 1:1-3.   

• पद 1 मा हामीले कुन तीन वातावरणलाई बेवा�ता गनु#पद#छ? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 
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• Tयसोभए भजन 2 ले हामीलाई खुशी पान\ कुरा के भ!छ? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

• र अ!तमा, पद 3 मा कुन इमेजर5 9दइयो? 

__________________________________________________________________ 

• Aख वण#न गनु#होस।् यो कहाँ रोपेको छ? यसको अव�था के हो? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• परमे�वरका आ�श�षत जनहA को Aपमा, ती को हुन ्जसले हा@ा +नि`त भगवानले 

आ�शष पाए? अकx तMरका यो *�न सोNन ुहो: ती को हुन ्जसले हा@ो / मेरो अ गमा 

गुँडहA बनाए र हा@ो / मेरो शाखामा शरण र सरु8ा पाए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

अनJुम;णका काड#मा यी पदहA लेeनहुोस ्र भगवानले तपाtलाई पानीको खोलाहA, कडा र 

जीव!त बगpचामा रोपेको AखहA लगाउने AखहA देखाउन मौकाको आन!द उठाउनहुोस,् Aखमा 

लगाएका र थ?कतहAका ला,ग छाया *दान गन\ Aख र सरु78त र सरु78त शाखा *दान गन\ 

Aख। जसमा अAले आSनो आराम र आराम पाउँदछन।् काड#को पछाyड आSना अनभुवहA नोट 

गनु#होस।् अAलाई आ�शष 9दन रोhने माNयम भएकोमा *भलुाई ध!यबाद 9दनहुोस।् 
 

Kाथ,ना:  
हे *भ,ु तपाtले यसूफुको जीवनबाट पोतीफर र उसको पMरवारलाई आ�शष ् 9दनभुयो। तपाtले उसको 

स`पिTत, घर र खेतमा भएका सब ैचीजलाई आ�शष ् 9दनभुयो। यसूफुले पो+तफरको जीवनमा 

तपाtको मायाल ुउपि�थ+त jयाए। मेरा आखँा खोjनहुोस ्?क तपाt मलाई आशीवा#द 9दनहुु!छ र 

मेरो जीवन को माNयम बाट आशीवा#द 9ददैछन ्जो तपाt को हो थाहा छैन। मेरो जीवन इरादाको 

साथ बाँ<न सक>, सचेत उ}�ेयको साथ तपाईलाई स8म पान# अAको जीवनलाई आ�शष ्9दनहुोस ्

ज�तो तपाtले मेरो �व�वासले मलाई आ�शष ् 9दनभुयो। के9ह DयिHतहA स`झ!छन ्जसको ला,ग 

म *ाथ#ना गछु# । +तनीहAले तपाइँलाई ,चने र तपाइँबाट आ�शष ्होस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु ~ भाग 3 

पLरचय:   

येशमूा,थको �व�वास2वारा हामी परमे�वरसँग स`ब!धमा छ> भ!दैमा यसको मतलब यो होइन ?क 

हामी यस ससंारमा खराबीको सामना गन#बाट �वत!� छ>। तपाt उTपिTत को अ+घjलो 

अNययनबाट स`झन सHनहुु!छ जुन 3 भगवानको योजना, हा@ो छनौट, एक यcु Jोध र द%ुट 

हा@ो आTमा प+छ छ। उTपिTत का प9हलो पदहAले हामीलाई यसूफुको जीवनमा परमे�वरबाटका 

आ�शष ्हAको शभु समाचार बताउँदछ र अब उनको �व�वासको पर58ा आउँदछ। र, *�न र9हरह!छ: 

39 के आ�शष ती चीजहA मा� हुन ्जुन सह5 दे;ख!छ र रा@ो लाBदछ? गा�ो पMरि�थ+तमा बाँ�दा 

यस �व�वासको मा+नसलाई परमे�वरले कसर5 आ�शष 9दनहुु!छ? य�तो पMरि�थ+तमा परमे�वरले 

क9हले *योग गनु#हुनेछ र उनीहAलाई आ�शष 9दनहुु!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे�ट: उTपिTत 39:6-23 पvनहुोस।् 

अQयास गनु,होस:्   
• मा यसूफुलाई कसर5 वण#न गMरएको छ पद 6? 

__________________________________________________________________ 

• मा अकx शoदहA के-के हुन ्पद 7? पोतीफरकu _ीमतीले पोखाउँकu पर58ा के हो? 

__________________________________________________________________ 

पोतीफरकu _ीमतीले यसूफुको बा9हर5 उपि�थ+त याद ग+छ#न ्र *लोभन हु!छन।् 

• पद 8 यसूफुले उनलाई मानेन। उनको *+त?Jया लेeनहुोस।् Nयान 9दएर उनले के भ!छ 

�वचार गनु#होस:् 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ऊ कसको िज`मेवार ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

उसको मा�लकले यसूफुलाई उसको सब ैघरमा भरोसा राeयो र Tयसलेै उसको घरमा कुन ै

,च!ता ,थएन। जोसेफ दो�ो कमा!डमा ,थए। उनका मा�लकले आSनी पTनीबाहेक अA 

कुन ैकुरा रोकेनन।् अ+न उनले पद of को अ!तमा *�न सोNछन:्  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 26 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

यसूफु एक �व�थ यवुक ,थए। उसले अA मा!छेहAले ज�त ैपर58ाहA प+न सहयो। 

पोतीफरकu _ीमतीलाई यो थाँहा ,थयो र 9दन9दन ैउनले Tय�त ै+न`तो 9दए। पद 10 मा 

यसूफुको बारेमा बाइबलले के भ!छ? 

__________________________________________________________________ 

• यस ��यले हामीलाई पोतीफरकu _ीमतीको बारेमा के भ!छ? 

__________________________________________________________________ 

 

Tड1गगं डपेर:   
बाइबलको अकx ख�ड हेन#को ला,ग समय �लनहुोस ्जुन *लोभनको सामना गन\ यह5 �वषयलाई 

स`बोधन गद#छ। राजा सलेुमानले आSनो छोराको ला,ग 9हतोपदेशको प�ुतक लेखकेा ,थए। 

9हतोपदेश र मा सोलोमनले आSनो छोरालाई Dय�भचारको VबAc चेतावनी 9दए। तपाt यो स`पणू# 

सेHसन पvन छनौट गन# सHनहुुनेछ तर हा@ो अNययनको ला,ग Tय�तो पMरि�थ+तबाट अन+ैतक 

म9हला, वे�या ज�तो मठुभेडबाट उसले आSनो छोरालाई बाँ<नको ला,ग ब�ुcमानी कुरालाई �वचार 

गर>। Nयानपवू#क 9हतोपदेश6: 20-35 पvनहुोस।् यसूफुले आफूलाई भे�ाएको अव�थालाई Nयान 

9दनहुोस।् 

• सोलोमनले आSनो छोरालाई आSना बाबआुमाको आदेश र �श8ाको उ}े�य के हो भनेर 

बताउँछ (पद 23)? 

__________________________________________________________________ 

• पद 24 मा कसले यो �श8ा उसको छोरालाई जोगाउने हो भ!छन?् 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• पद 26 वे�या र Dय�भचार5 ��ीको बारेमा सलेुमान के भ!छन?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 29:35 अकx DयिHतको �वा�नीसँग +नदाउनेको न+तजा के हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

राजा सलेुमान आSनो छोरासँग धेरै खलु�त छन।् उहाँको सTय वचन हा@ो ला,ग प+न एक �श8ा 

हो। हामी उनीहAलाई हा@ो 
दयमा सँध ैबाँNन *ोTसा9हत गद#छ> ?कन?क +तनीहAले हामीलाई डो 

याउनेछन,् हामीलाई हेन\छन,् र हामीसँग कुरा गन\छन।् 
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पाठ दईु ~ भाग 4 

 

अQयास गनु,होस:् उTपिTत 39:11 मा फक# नहुोस।् 

• एक 9दन के भयो जब यसूफु आSनो कत#DयहA �लन गए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

उनले सारमा उनलाई उनीसगँ सTुन आदेश 9दए। ऊ उनको उपि�थ+तबाट भागे तर उसले 

आSनो _______________ (पद 12) लाई पछाyड छोyड9दए जहाँबाट उनले आSन ैकथा 

बनाई। उनले झूट बोले। उनको यौन र शिHत*+तको अ�भलाषा यसूफुको ला,ग बदनाम 

भयो ?कन?क उनी उनलाई इ!कार ग+छ#न ्र भागे। Tयसप+छ उनले कथा ले;खन ्जसले 

यसूफुलाई ठूलो नोHसान प�ु याउने ,थयो। पद 13-18 मा उनको कथा के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद 19 मा उनले पोतीफर घरमा आएको बेला के बताइन?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

उसले क�तो *+त?Jया 9दयो? ___________________________ के तपाt छHक पनु#भयो 

(9हतोपदेश 6:34)? 

• पोतीफरले यसूफुलाई के गरे (पद 20)? 

__________________________________________________________________ 

 

परावत,न:   
उTपिTत 39  को प9हलो पदहAले हामीलाई आदरणीय जवान जोसेफ के हो भनेर बताए। उहाँ 

स!ुदर, भरपदx, भरपदx, सTयवाद5 र भरोसायोBय हुनहुु!^यो। उनले आSनो मा�लकको �वा�नीसँग 

सTुनसमेत अ�वीकार गरे तर उनको *लोभनमा फ�न किTत सहज हुने ,थयो। अब जोसेफलाई 

अपराधी ज�तो Dयवहार गMर!छ। यसूफुलाई उसको जलेमा हा�ल!छ। यसूफुले उनीमा,थ पणू# 

भरोसा राखेका ,थए। यसूफुले *भबुाट आ�शष ्पाएको मा!छे हो भनेर ,चनेको ,थयो। उसको 

काय#हA उनकu _ीमतीको झूटमा आधाMरत ,थयो। हामीलाई भ+नएको छ ?क पोतीफर “Jोधले 

जले।” यसूफु अब राजाको ब!द5गहृमा रा;खएको ठाउँमा सी�मत छ, पHकै प+न छनौटको ठाउँ 

होइन।   
 

यसूफु ?कन? य�तो रा@ो जवान मा+नस ... उसलाई ?कन? Tयसोभए, परमे�वर कहा ँहुनहुु!^यो? के 

परमे�वर केवल ऊसँग हुनहुु!^यो जब उहाँ बा9हर हुनहुु!^यो र आSना मा�लकको घरमा ब�थ 
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हुनहुु!^यो र धनी र *�सc मा+नसहAसँग वMरपMर घु̀ नभुयो? ?कन उसले य�तो रा@ो मा!छेलाई 

य�तो नरा@ो कुरा हुनेवाला छ? तपाईले सो<न सHनहुु!छ ?क य9द यो भगवानले सचंालन गन\ 

तMरका हो भने मलेै उहाँसँग छलफल गन# केह5 ग`भीर �वषयहA पाएको छु। 

कjपना गनु#होस ्?क तपाt यसूफु हुनहुु!छ। तपाt Tयो हुनहुु!छ जो अब अ!धकारको कोठर5मा 

हुनहुु!छ राजाको ब!द5हA स9हत, समाजको सगं। तपाईको 9दमागमा के *�नहA आउने छन?् तपाt 

आSनो ई�वरलाई के भ!दै हुनहुु!छ? अ9हले स`म, तपाtको भाइहAले तपाtको ला,ग +नधा#रण 

गरेको जीवन प+न खराब ,थएन, तर अब यो! 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tड1गगं डपेर:   
हामी अ!यायपणू# उपचार गन# अ�वीकार गद#छ>। हामीलाई दDुय#वहार गन\हA*+त हामी Mरसाउँछ>। 

1 प�सु 2:21-25 मा हामीलाई उ<च कल गन# बोलाइएको छ। यी पदहAलाई +नयालेर हेनु#होस ्जब 

प�सुले येशलूाई स`बोधन गरे जो अनसुरण गन\ हा@ो उदाहरण हो। 

• प�सु भ!छन ्?क हामीलाई �ी%ट ज�तो हुन बोलाइएको छ। उ ____________________ र 

हामीलाई एक छोyडयो ________________________ हामीले गनु# पछ#  ________________ 

उहाँको चरणमा (पद 21) 

• Tयसप+छ प�सुले यशयैा 53:9 उcृत गरे। येशलेू कुन ैपाप गनु#भएन (पद 22) हामीलाई के 

भ+नएको छ जब उनले +तनीहAको अपमान गरे र उहालेँ क%ट भोBन ुभयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 23 मा उहाँ भ! नहुु!छ 

__________________________________________________________________ 

Tयसको मतलब के हो?! येशलेू आSनो �पताको इ<छालाई परूा गद] हुनहुु!^यो। Tयसकारण, 

येशलेू आफूलाई �पताको िज`मामा सु̀ पनभुयो जो उहा ँधम� र !यायको 9दनमा जा!न ु

हु!^यो।   

• येश ूJूसमा हा@ो शर5रमा हा@ा पापहA बोHन राजी हुनभुयो ता?क हामी सफल हुन सक> 
_______________________________________________________________ 

तपाt र म +नको भय> ?कनभने उहाँले हा@ो ला,ग के गनु#भयो। �पतासँगको टु?Jएको 

स`ब!ध अब Tय�ता DयिHतहAको ला,ग अवि�थत छैन जसले �व�वास गद#छन ्?क येशलेू 

उनीहAको पापको कारणले गदा# बनाउनभुएको स`ब!धको मम#त गनु#भयो। हामी 

_______________________________ ज�तो ,थय> जो बाटो+तर लागेका ,थए तर अब 

__________________________________________________________ मा फक\ का छन।् 
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पाठ दईु ~ भाग 5 

 

अQयास गनु,होस:् उTपिTत मा 39 हामी पाउँछ> ?क यो अNयाय यसूफुको �यालखानामा 

समाkत हु!छ।   

• फेMर, पद 21 मा हामी पद २ को झ�ड ैउ�त ैपाँच शoदहA पvछ>: यस पदले के भ!छ? 

_________________________________________________________________ 

• यो पदले हामीलाई यो बताउँछ ?क यसूफु कैदमा छँदा *भलेु कसर5 आSनो उपि�थ+त 

*कट गनु#भयो। 
_________________________________________________________________ 

• पद 23 मा हामी फेMर महससु गछE ?क जोसेफको आचरण वाड#नले मा!यता 9दएका ,थए। 

उनले यसूफुलाई के िज`मेवार5 9दए? 

_________________________________________________________________ 

• वाड#नले जोसेफलाई आSनो देखरेखमा राeन पाउन ुपरेको ,थयो। पद 23 बताउँछ ?क 

वाड#न 

_________________________________________________________________ 

उसलाई थाहा ,थयो ?क परम*भ ुयसूफुको साथ हुनहुु!^यो र उसलाई जे प+न गनु#भयो 

Tयसमा उनलाई सफलता *दान गनु#भयो। 

• पोतीफरले यसूफुको बारेमा के भनेका ,थए (पद3 ) र वाड#नले के देखे (पद 23) बीचको 

समानताहA याद गनु#होस।् 
_________________________________________________________________ 

• पोतीफर (पद 5) र वाड#नले (पद 22) यसूफुलाई उनीहAको िज`मेवार बनायो जसको 

ला,ग +तनीहA आफp  िज`मेवार ,थए 

_________________________________________________________________ 

 

परावत,न:   
एकले सहयोग गन# सHदैन तर यसूफुले के गरे भनेर आ�चय#ले वाड#नको आँखा प?Jयो। एक 

कैद5को Aपमा उसले के गन# सH^यो Tयो Nयान 9दन लायकको हुनेछ। यसूफुलाई झूटको �शकार 

बनाइएको छ र अ!यायपणू# Dयवहार गMरएको छ। ऊ Mरसाएर जलाएको आSनो पवू# मा�लकले 

कैदमा परेका छन। उसलाई थाहा छैन ?क ऊ क+त समय यस ठाउँमा रहनेछ, स`भवतः उसको 

बाँकu जीवन। हामी यो Vबस#दैन> ?क ऊ परदेशी हो, �वदेशी भ�ूममा पराई। �म_ीहAको स�ंकृ+त र 

र5+त,थ+तहA उसको बबुाले �वा�मTव राखकेा भेडाहAको हेरचाह गनु# र भटHयाउने जनजा+तको 

सद�यको Aपमा भ!दा धेरै फरक ,थयो। इिजkट एक उ!नत समाज, *ग+तशील, र बौ�cक 

समदुायको Aपमा मा+न!^यो। ?फरऊन इिजkटको शासक ,थए, उनीसँग उनको बबुाबाट धेरै 

,च<याईयो जससँग उनी घ+न%ट पMर,चत ,थए, उनी इ%ट प+न ,थए। 
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य9द तपाt उहाँसँग कैद गMरएको भए, उहाँसँगको तपाtको अनभुवमा के होला जसले तपाtलाई 

अAलाई भ!ने ,थयो ?क *भ ुउहाँसँग हुनहुु!^यो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

[यि\तगत आवेदन:   
1प�सु 3:9 मा फक# नहुोस।् यसूफु हा@ो अनसुरण गन# को लागी एक उदाहरण हो। �प%टतया, उहाँ 

ई�वर5य DयिHत हुनहुु!^यो जसले धेरैलाई आँखा ,च`लनभुयो। �वशषे गर5 हामी याद गछE ?क 

उनले आफूमा,थ अिeतयारवालाहAको नजर �लए। पद 9 ज�तो दे;ख!छ जब यसूफुले बाँ<न 

खोजेको 9दनदे;ख यसूफुका दाइहAले उनलाई बेचकेा ,थए र उनलाई �म� पठाएको कारवाँको 

साथमा पठाइएको ,थयो। यो पद लेeनहुोस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यसूफुले आSनो जीवनलाई अAको जीवनमा आ�शष ्9दन बोलाए। उसको उपचार अAमा ऊ कसर5 

गन\ भ!ने कुरामा +नभ#र ,थएन। उनले आSनो जीवन एक य�तो DयिHतको Aपमा *�ततु गरे 

जसले आफूलाई !यायो,चत DयिHतलाई आफूलाई सिु`प9दए (1 प�सु 2:23)। यी पदहA र 

यसूफुको कथाले तपाtलाई कसर5 चुनौती 9दन सHछ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाtको मनोविृTत, तपाtको शoदहAको छनौट, र तपाtको �वचारशील काय#हAले कसर5 अकxको 

जीवनमा फरक पान# सHछ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

अAको +नि`त आ�शष हुनको +नि`त तपाईले आफूलाई परमे�वरबाट आ�शष ् पाउन ुभएको कारण 

यस सम�याले तपाईलाई क�तो चुनौती 9द!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kाथ,ना:  

म यसूफु ज�त ैहुन चाह!छु, *भ।ु म अIको जीवनमा �भ!नता jयाउन चाह!छु। म तपाइँको 

मायाको साथ मेरो ससंारमा ब�न चाहा!छु ता?क तपाईको दया अAलाई तपाई*+त आक�ष#त गन\ 

माNयम ब!नेछ। जब समय गा�ो हु!छ, मलाई +नराश र तीतोपनाबाट जोगाउनहुोस।् मलाई 

ममा,थ अिeतयार भएकाहAको बारेमा रा@र5 कुरा गन# स8म गनु#होस ्र मलाई उनीहAमा 

तपाtको *ेम jयाउने माNयमको Aपमा *योग गनु#होस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 1 

पLरचय:   
हामीले पाठ 2 अ!Tय गयE यसूफुको साथ अ!यायपणू# Aपमा पोतीफरकu _ीमतीको झूटले जेलमा 

हा�ल9दयो। उनी स`मानको �थानमा ,थए र उनको मा�लकको �वा�मTवमा रहेको सब ैथोकमा उनी 

सिु`पएका ,थए। उसले आSनो मा�लकको �वा�नीको साथ Dय�भचार गन# दोहोया#इएको 

*लोभनहAलाई इ!कार गछ# र उनीबाट फुिTकयो। उनी झूट बोिjछन।् उनका प+तले उनको झूटलाई 

�व�वास गद#छन।् अब यसूफु आफूलाई जेलमा हा�ल!छ भ!ने कुराको कुन ैसकेंत Vबना उनी क9हले 

Mरहा हुनेछन।् 
 

यसूफुको अ!यायी Dयवहारको बाबजुद प+न, हामी �सHछ> ?क परमे�वर उहाँ*+त वफादार रहनहुु!छ। 

जेलमा छँदा बाइबलले बताउँछ ?क *भ ुउहाँसँग हुनहुु!^यो। उनले यसूफुलाई दया देखाए र जेलको 

वाड#नलाई मन पन\ कुरा 9दए जसले यसूफुलाई कैद5हAको िज`मामा राखेका ,थए। Tयहाँ भएको 

सब ैकुराको ला,ग ऊ िज`मेवार ,थयो। वाड#नलाई थाहा ,थयो ?क *भ ुयसूफुसँग हुनहुु!छ ?कन?क 

यसूफुले गरेका सब ैकामहAका पMरणामहA सफल भए। 
 

तर, एक जेल मा छ जब चाज# मा र सफल हुन ुके फरक छ? य9द परमे�वर उहाँसँग हुनहुु!^यो 

भने के उनले यसूफुलाई Tयहाँबाट हटाउने ,थएनन ्र? एकले सहयोग गन# सHदैन तर एकको 

आSन ैमनोविृTत क�तो हु!छ भ!नेमा आ�चय#च?कत हुन सHदछ य9द Tय�त ैपMरि�थ+तहAको 

सामना गMरयो। 
 

असाइनमे�ट:   
कथा उTपिTत 40 र 41 मा फेMर सAु हु!छ। सामwी इकाईमा कभर हुन बाँकu रहेको कारण हामी 

सब ैपढाइहAको �व�ततृ Aपमा अNययन गन# स8म हुनेछैन>। अ�यासमा *�नहAले तपाtलाई यी 

अNयायहAमा लजैान म}त गद#छ। तपाtलाई पvन, अNययन गन#, र *�नहA सोNनको ला,ग 

*ोTसा9हत गMर!छ जुन तपाt आSनो नोटबकुमा रेकड# गन# जार5 राeनहुु!छ तपाtको आSन ै

द5घ#काल5न अNययनको ला,ग। उTपिTत 40 पढेर सIु गनु#होस।् 
 

अQयास गनु,होस:्   
यो अNयाय दईु अ,धकार5हAको बारेमा हो जसले राजाको ला,ग काम गथ\ र अ9हले जेलमा छन।् 

• यी मा+नसहA को हुन ्र उनीहAले के गरे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• +तनीहA कहाँ अ!त हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

गाड#का कkतानले कसलाई काम गछ#? 

__________________________________________________________________ 
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• पद 5 अनसुार के भयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• (पद 6--8) भो�लपjट Vबहान यसूफुले के याद गछ#? 

__________________________________________________________________ 

उनले उनीहAलाई के सोधे? 

__________________________________________________________________ 

उनीहAको उTतर के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

• यसूफुले �व�वास गरे ?क सपनाको अथ# परमे�वर न ैहुनहुु!छ। उनले +तनीहAलाई के भने? 

__________________________________________________________________ 

• पद 9:11 कचौडी खाने सपना के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद 12:14 मा यसूफुको Dयाeया के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• पद 14 मा यसूफुले कचौरा �लनेलाई के गन# भ!यो? 

1. ___________________________ र ________________________________ 

2. ___________________________ र ________________________________ 

पद 15 मा यसूफुले उसलाई के भने? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 16:17 मeुय बेकरको सपना के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद 18-19 मा यसूफुको Dयाeया के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद 20 मा के भयो? 

__________________________________________________________________ 

पद 21 मा दाखम2य �पउनेलाई के हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

• यसूफुले उनीहAको सपनाको अथ# बताउँन सब ैकुरा भयो। पद 23 मा एउटा सम�या के 

,थयो? 

__________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 2 

पLरचय:   
फेMर य�तो दे;ख!छ ?क यसूफुले अन,ुचत Dयवहार गरे। मeुय क�वयMरयर गत तीन 9दनमा सान\ 

सबकैो बारे मा य+त उTसा9हत छ ?क उसले यसूफुको बारेमा Vब�स#सकेको छ र ?फरऊनसाम ुउनको 

स`झनाको अनरुोध Vब�स#एको छ। कसलैाई लगभग य�तो महससु हु!छ ?क उसले "ध!यवाद" 

भ!न Vब�स#सकेको छ र उसलाई आफूले Vबस#न Vबस\को छ, जसले उसलाई एक पटक उसलाई शभु 

समाचार 9दयो जब ऊ +नराश र +नराश महससु गMररहेको ,थयो।  
 

असाइनमे�ट: उTपिTत 41:1-40 पvनहुोस।् 

अQयास गनु,होस:्   
परमे�वर फेMर मा+नसहIसगं सपनामा प+न कुरा गनु#हु!छ। हामीले यो प9हलो पटक देeय> जब 

जोसेफले आSनो पMरवारसँग उTपिTत 37 मा साझा गरेका दईु सपना देखे। Tयसप+छ अNयाय in० 

मा मeुय कबाइर र मeुय बेकरले सपना देखे। अब, दईु बष# प+छ, सपनाहI जार5 छ। सपनाको 

महTवपणू# अथ# राeने मा+नसहI को लागी जो यस समय ससंारको यस भाग मा ,थए। य9द 

सपनाहAको सह5 Dयाeया गMरएको ,थयो भने, यो �व�वास ,थयो ?क उनीहAले सपनाकार 

भ�व%यको बारेमा सTय *कट गद#छन।् जब हामी यी पदहA अगाyड बvछ>, Nयानमा राeनहुोस ्?क 

धेरै जसो पवू� स�ंकृ+तहAले मौसम र बाल5हAलाई ई�वर5य ह�त8ेपसँग जोडकेा छन।् अ+नकालको 

Dयाeया *ाकृ+तक ससंारको बारेमा ,थएन, बI सधp परमे�वर / ई�वरको बारेमा के9ह मा+नसहIलाई 

के9ह गद] ,थयो। 

• पद 1-4: यस पटक कसले सपना देeयो? 

__________________________________________________________________ 

उसको सपना के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ?फरऊन फेMर +नदाए र अकx सपना देखे। यो सपना के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 8 मा ?फरऊनले के गछ#? 

__________________________________________________________________ 

Dयाeयाको ला,ग उनको खोजीको पMरणाम के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 
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/श;ण:   
अ!तमा! यस कचौरा Mरहा हुन ुभ!दा प9हले जेलमा उसलाई के भएको ,थयो स`झ!छ। उनले 

?फरऊनलाई ती जवान 9ह�कूो बारेमा बताउँछ जो उसको र8कको कkतानको नोकरसगं कैदमा 

,थयो। ?फरऊनले यसूफुलाई बोलाउन बोलायो। ऊ खाडलबाट बा9हर +नकालेको छ, कपाल का9टएको 

छ, सायद नहुाएको छ, लगुा फेन\VबिTतकै, र अब राजाको अगाyड खडा छ। 
 

अQयास गनु,होस:् उTपिTत 41:13 बाट सAु गनु#होस।् 

• ऊ यसूफुबाट के चाह!छ? 

__________________________________________________________________ 

• यसूफुले के जवाफ 9द!छ? 

__________________________________________________________________ 

• पद 17:24 ?फरऊनले आSना सपनाहA यसूफुसँग साझा गछ#न।् उसले पद 24 मा भ!नहुुने 

अि!तम कुरा के हो? 

_________________________________________________________________ 

• पद 25 ?फरऊनको सपनाहAको अथ# लगाउन ुअ+घ यसूफुले दईु 9टkपणी गरे। 
1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

• पद 26:27 उसको सपनाको अथ# के हो? भगवान के गन# जाँदै हुनहुु!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• यसूफुले ?फरऊनलाई आSनो शoदमा सपनाको अथ# बताउँछ। उसले के भ!छ ?क 

परमे�वरले ?फरऊनलाई *कट गनु#भयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 3 

 

/श;ण:    
भगवान ्ले �म_ देशमा,थ सात बष#को ठूलो *श�तता *दान गन# लाBनभुयो र Tयसप+छ सात वष# 

य+त ठूलो अ+नकाल भयो ?क �म_ले *श�त वष#हA स`झन सHने छैन। हामीलाई पद 32 मा 

भ+नएको छ ?क परमे�वरले एउटै सपना ?फरऊनलाई दईु Aपमा 9दनभुयो ?कनभने 1) परमे�वरले 

आSनो योजना अ+घ बढाउने “�ढ +न�चय” गनु#भयो र 2) उनले आSनो योजना चाँड ैकाया#!वयन 

गन\ ,थए। 
 

अQयास गनु,होस:्   
यी पदहAमा यसूफुले ?फरऊनलाई केह5 सीधा +नद\शनहA 9दए। 

• यसूफुले राजालाई योजना *�ततु गरे (पद 33 33--36):  

1. हा?कमलाई +नयHुत गनु# पन\ DयिHतTवमा ?फरऊनले कुन गणुहA देeन ुप^यx? 

____________________________________________________________ 

2. ?फरऊनले +नयHुत गनु# पन\ अ!य DयिHतहA को ,थए र उनीहAको िज`मेवार5 के 

,थयो (पद 34 -36)? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

• यसूफुको योजनालाई ?फरऊन र +तनका अ,धकार5हAले क�तो *+त?Jया देखाए? 

__________________________________________________________________ 

पद 38 मा उनीहAको ,च!ता के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

• पद 39 ?फरऊनको +नण#य के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

यसूफुका कुन गणुहA ?फरऊनले ,चने र �वीकारे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

यसूफुको िज`मेवार5 के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

उनको अधीनमा ब�ने को ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

यसूफु कसलाई बझुाउने ,थए? 

__________________________________________________________________ 
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परावत,न:   
यसूफु, यो जवान �वदेशी जो �म_मा jयाइएको ,थयो र दासको Aपमा बे,च!^यो, अब सारा �म_मा 

दो�ो-इन-कमा!ड हो। सबजैनालाई ?फरऊन आफp लाई बचाउन उसलाई सु̀ पन आदेश 9दइएको छ। 

Tयसोभए के सोच छ +त@ो? के उनले य+त धेरै वष#हA पार गरे ?क ?फरऊनले उनलाई 9दएको 

ओठको लायक छ? साधारणतया, के अ!तमा भएको आ�शष ्ले वा�तवमा दःुखक%टहAलाई साथ#क 

बनायो? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

हुनसHछ तपाईलाई यसूफुसँग प9हचान गन# यो गा�ो छैन। हुनसHछ तपाईलाई रोजगार 

पदो!न+तको ला,ग बेवा�ता गMरएको छ। तपाtले सो<न ुभएको हुन सHछ ?क तपाt उ<च स!ैय 

पदको योBय हुनहुु!छ र Tयसलाई बेवा�ता गMरयो। हुनसHछ तपाई आफp लाई रोजगार पदो!न+त 

*ाkत गन# अझ योBय लाBयो होला तर ि�थ+त अI कसलैाई 9दइयो जसमा दबु ैअनभुव र 

�वशषेzताको अभाव ,थयो। हुनसHछ तपाईले अIले दDुय#वहार गरेको हुन सHछ ज�तो ?क यसूफु 

आSना दाइहAसँग ,थए। हुनसHछ तपाईको पMरवारले तपाईलाई सपना देeने मा+नस बनायोस,् 

जसलाई क9हले धेरै पसैा हँुदैन। वा, हुनसHछ तपाईलाई पMरवार �भ� रहन योBय कोह5 प+न 

ठा+नएको ,थएन र आफ!तहIलाई का9टनभुयो। हुनसHछ तपाtको पMरि�थ+त Tय+त कठोर ,थएन 

तर यसको बाबजुद वा�त�वक ,थयो। हुनसHछ तपाtले तjलो wेड एक पMरयोजना वा केह5 अ!य 

असाइनमे!टमा *ाkत गनु#भयो। वा, हुनसHछ तपाtले खाँचोमा परेका कसलैाई 9दएको 

ईमा!दार5पवू#क हेरचाहको ला,ग सराहना गनु#भएको छैन। वा, हुनसHछ एक साथी वा पMर,चतले 

तपाइँलाई Tय�तो कसलैाई याद गरेन जसले तपाtको जीवनलाई सिजलो बनाउँदछ। 
 

यसूफुको जीवनको यस अशंको अNययन गMरसकेप+छ र जीवनमा उनको *+त?Jया*+त अवलोकन 

गना#ले, हामी म}त गन# सHनहुु!न तर पMरि�थ+तको ला,ग आSन ै*+त?JयाहAमा *+तVबि`बत गन# 

सHछ>। पोतीफर र जेलका दबु ैनोकरको Aपमा *भ ुयसूफुको साथ रहेको खबर पाए। *भकुो 

आ�शष उनीमा,थ ,थयो र उनले यसूफुलाई जे गरे प+न उनलाई सफल पान# स8म बनाए। उनको 

जीवनको अनभुवबाट परमे�वरले उनलाई ?फरऊनले 9दएको ओहदाको ला,ग तयार गनु#भयो। प9हले, 

उनलाई पोतीफरको घर र खेतहAको िज`मा 9दइयो। Tयस प+छ जेल जेलनले उनलाई जेल र सब ै

चीजहA जेलमा राखे। अब यसूफुलाई स`पणू# �म_को अि�तTवको ला,ग िज`मेवार बनाइएको छ। 

गनगन र गनुासो गनु# सिजलो अशं हो। हामीले ग� य> सबमैा ई�वरको आ�श%को हातलाई ,च!न ु

ठूलो चुनौती हो। यसले हामीलाई उ<च �तरमा कल गद#छ। हामी भ!न सHछ>, "मा,थ उ�नहुोस!्" 

यसले धेरै Tय9ह सोचाइ राeदछ। हामीलाई हा@ो पMरि�थ+त मा,थ उHलन ुभ+नएको छ र दबुलेै 

देeछन ्र �व�वास गद#छन ्?क भगवानले हामीसँग गरेका सब ैकुरामा हामीलाई सफलता 

9दनहुु!छ। 
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[यि\तगत आवेदन:   
तपाtको DयिHतगत जीवन पMरि�थ+तहAमा झjकाउन समय �लनहुोस।् ती समयहA स`झनहुोस ्

जब तपाt अनदेखी महससु गनु#भयो र सराहना गनु#भयो। तपाईलाई याद गन\ पMरि�थ+त के हो? 

________________________________________________________________________ 

तपाइँको अपे8ा के ,थयो? 

________________________________________________________________________ 

वा�तवमा के भयो? 

________________________________________________________________________ 

तपाtको अव�था क�तो ,थयो? 

________________________________________________________________________ 

तपाtले के फरक तर5काले गन# छनौट गन# सHनहुु!छ? ?कन? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाईको �वगतको अव�थालाई �वचार गन\ VबिTतकै तपाईले हालसाल ैआSनो जीवनमा यसको 

*योग कसर5 पाउन सHनहुु!छ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

जब तपाईले सो<नहुु!छ, तपाईको वत#मान जीवनमा तपाई परमे�वरसगं तपाई कहाँ हुनहुु!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Kाथ,ना:  
हे *भ,ु म �वीकाछु# ?क क9हले का9हँ म मेरो आSन ै*+तभा र 8मताहI लाई धेरै मjूय 9द!छ। मँ 

�व�वास गद#छु ?क म ि�थ+त र शिHतको योBय छु र *ायः मँ �व�वास गद#छु ?क म यो योBय छु। 

यसूफु न@ताको एउटा उदाहरण हो। उनले पोतीफर र वाड#न दबुकैो सेवा गरे। धेरै अवसरहAको 

ला,ग ध!यबाद जुन तपाtले मलाई रोजगारदाता, Dयव�थापकहA, र मेरो जीवनमा अ!य अ,धकार 

DयिHतTवहAको सेवकको Aपमा सेवा गन# 9दनभुयो। यसूफु �व�वास गथ\ ?क तपाt उसको 

माNयमबाट काम गद] हुनहुु!छ। +त@ो उपि�थ+तको ला,ग म तपाtलाई ध!यवाद 9द!छु जो मसँग 

,थए जोसेफसँग ज�त ै,थए। तपाtले मलाई 9दनभुएका सफलताहA अAहAका ला,ग प+न तपाtको 

जीवनमा तपाtलाई सामना गन# एक साधन हुन सHछन।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 4 

पLरचय:   
?फरऊनले यसूफुलाई �म_को स`पणू# भ�ूमको िज`मेवार छा!छन।् उTपिTत 41:41-45 ले उनको 

काया#लयमा jयाउने कामको बारेमा बताउँछ। हामी�सत प+न Tय�त ैसमारोहहA हु!छन ्जब कुन ै

DयिHतले +तनीहAको सेवाको ला,ग म�डल5लाई छा!छ। प9हले, पा�टर छनौट गMरयो र Tयसप+छ 

�थापना गMरयो। Tयस समयमा चोर (सामा!यतया पादर5को घाँट5 वMरपMर रा;खएको रंगीन कपडा) 

मा+नसहAलाई *+त+न,धTव गद] सेवकाईको काया#लय 9दइ!छ र िज`मेवार5हA तब पादर5ले 

�ल!छन।् ?फरऊनले यसूफुलाई रोजेका ,थए र अब यो �थापना भयो जसमा ?फरऊनले 

मा+नसहAलाई आSनो छनौट र जनताको आशाको बारेमा बताउँदछन।्   
 

िजXमेवार: 41:57-57 पvनहुोस।् 
 

अQयास गनु,होस:्   
• पद 41: ?फरऊनले यसूफुलाई के भ!छ? 

_________________________________________________________________ 

• यसूफुलाई दो�ो कमा!डको Aपमा कसर5 सजाइएको ,थयो? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

• अ!तमा, उनीसँग आSनो रथ सवार ,थयो! ��य कjपना गनु#होस।् क�तो पद! यसूफु 

इिजkटमा kयाराडडे छ सब ैमा!छेहAले हेन# र �म_को दो�ो-ई-कमा!डको Aपमा ,च!न! 

• ?फरऊनले आफूलाई ?फरऊन घोषणा गद#छ र यसूफुको आzा पालन गन\ आदेश 9द!छ। 

• उसले यसूफुलाई नयाँ नाम 9द!छ। यो के हो? 

_________________________________________________________________ 

• ?फरऊनले उनलाई Vबहे प+न 9द!छ। उनको नाम के हो? 

_________________________________________________________________ 

 

परावत,न:   
के तपाtलाई लाBछ यसूफु यी सबका ला,ग योBय ,थए? के तपाtलाई लाBछ ?क यो सब ैआड`बर 

र पMरि�थ+त अ�ल बढ5 भयो? वा, हुनसHछ? ?फरऊनले उनलाई 9दएको ठूलो िज`मेवार5लाई 

स`झनहुोस।् के सब ै?फरऊनका *शसंनीय DयिHतहAसँग कुराकानी गरे? मा+नसहAले उसलाई 

खोhन ुपन\ ,थयो। +तनीहA यसूफुको अ+घ झHुन ुपछ# ?कनभने +तनीहAले आफूलाई ?फरऊन तफ#  

जान ुप^यx। 
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जब हामी यो कुरा �वचार गद#छ> ?क यसूफुले कालकोठर5मा काम गरेको थोरै समय अ+घ मा� 

भएको ,थयो, हामी सहायता गन# सHदैन> तर हा@ो भगवानको महानतालाई �वीकाछE। +न�चय 

प+न उहाँ न ैहुनहुुनेछ जसले उहाँलाई �यालखानाको भाडँो र टाढाबाट बा9हर +नकाjनभुयो र 

उहाँलाई एक *मखु ठाउँमा राeनभुयो।  
 

मारक:   
भजन 40:1 -3 ले यसूफुको अव�था वण#न गन# सHछ। हुनसHछ यो ती शoदहA हुन ्जुन तपाईले 

प9हचान गन# सHनहुुनेछ तपाईको आSन ैजीवनको पMरि�थ+तहAमा। भजनसwंहका लेखक 

धैय#ताको बारेमा बोjछन ्जब उनी *भलुाई पकुाछ#न,् जा!दछन ्?क उनी स!ुछन।् जोसेफले प+न 

इनारको भाँडो र ?कjला, इिजkटको या�ा र Tयस कारागारको या�ा र जेलमा Vब�स#एको ,थयो। 

उसको �थापनाको 9दन नया ँ9दन ,थयो। *भलेु आSनो 
दयमा एउटा नयाँ गीत राeनभुयो, एउटा 

य�तो गीत हो ?क धेरैले देeछन ्र डराउँछन ्र *भमुा भरोसा राeछन।् इ!डHेस काड#मा यी पदहA 

लेeनहुोस।् +तनीहAलाई आशा र उ}े�यको साथ तपाtको सेवा गन# 9दनहुोस।् +तनीहAलाई 

सा!Tवना र आ�वासन 9दनहुोस ्?क *भकुो उपि�थ+त तपाt सगं छ। उसले तपाtलाई Vबस\को छैन 

वा Tयागेको छैन जब तपाt सो<नहुु!छ ?क पातलो खाडलले तपाtलाई यसको ब!द5 बनाएको छ। 
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पाठ तीन ~ भाग 5 

अQयास गनु,होस:् 
• पद 46 अनसुार यसूफु क+त वष#को ,थयो जब उसले ?फरऊनको सेवा गन# थाjछ? 

__________________________________________________________ 

• यी वष#हAको *श�त �ववरण 9दनहुोस:् 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 50 हामीलाई बताइएको छ ?क *श�त वष#हAमा यसूफु र एसेनाथ दईु छोराका साथ 

आ�श%मा ,थए। (थप अथ#को ला,ग फुटनोटहA हेनु#होस।्) उनीहAका छोराहAको नाम ,थए: 

1. ________________________________________________, Tय�को मतलब 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ________________________________________________, Tय�को मतलब 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• कसर5 एक बष# (हA) *श�त खानाको आव�यकताहI बाहेक एकको पMरवारलाई असर 

गछ#? तनाव, सामा!य कjयाण, �ि%टकोण, आ9द बारे सो<छ। 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

एक वष# वा दईु *श�तताले तपाtको जीवनमा क�तो फरक पाछ#? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• जब *श�तताका वष#हA समाkत भए तब अ+नकालका वष#हA शAु भए। पद 54 मा 

हामीलाई �म_को बारेमा के भ+नएको छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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/श;ण: जब �म_ले अ+नकालको *भाव महससु गन# थाले, मा+नसहA ?फरऊनकहाँ आए जसले 

उनीहAलाई यसूफुलाई +नद\�शत गरे र यसूफुले उनीहAलाई जे-जे भ!यो Tयह5 गन# +नद\शन 9दए। 

अ+नकालको ती�ताले भ�डार घरहA खो�लयो र अ!न बे,चयो। Tयसप+छ ष�य!�को एक सानो 

Vब!द ुआउँछ ... हामीलाई पद 57 मा भ+नएको छ ?क वरपरका सब ैदेशहA अ+नकालबाट *भा�वत 

भएका ,थए। केवल �म�मा खाना ,थयो। फल�वAप, सब ैदेशका मा+नसहA �म_मा यसूफुबाट 

अ!न ?क!न आए। "स`पणू# ससंारमा अ+नकाल अTय!त ैठूलो ,थयो।" 
 

परावत,न:    
9ठक छ। यो समय तपाइँको कjपना *योग गन# को लागी हो। �म_मा यो अ+नकाल कसले jयाउने छ? 

________________________________________________________________________ 

के �पता र उनका छोराहA बीचमा रहेको टुटाई पनु�था#�पत गन# के परमे�वरले अ+नकाल *योग 

गनु#हुनेछ? याकूब र उसका छोराहA कनानमा भोकमर5 खाइरहेका छन ्र यसूफु इिजkटमा भ�डार 

भएको पसैा बा9हर +नकाjदैछन।् यसूफु आSना दाजुभाइहA र बबुाको स`पणू# घरलाई Vब�स#ए (पद 

51). उनले �वीकार गरे ?क यो उहाँ न ैहुनहुु!छ जसले उनलाई �म_ देश क%टमय बनाउन ुभयो र 

उनलाई �म_देशमा फलदायी बनाउन ुभयो, जुन भ�ूममा ਉਸਨ�  क%ट भोBन ुपरेको ,थयो।   

 

कथाको यस घडीमा हामी �म_मा छँदा जोसेफले भोगेका दःुखक%टहAबारे हामी अझ सजग हु!छ>। 

ऊ आइपBुदा ऊ �म_ी बोलेन। ऊ मा+नसहIको स�ंकृ+त र चलनका ला,ग अपMर,चत ,थयो। 

उसलाई एक Dय�भचार5को Aपमा मा+न!छ र यसको ला,ग कैदमा ,थयो। य2य�प, हामीलाई मा� 

भ+नएको छ ?क उहाँ उहाँसँग हुनहुु!^यो। अब जब उसलाई फारोले स`मान 9दएका छन ्र 

ब<चाहA प+न उनी ज!मेका छन ्हामी वषEस`म उसको मनको पकुार स!ुछ>। यो ,च<याईएको छ, 

"मलेै यी सबकैा ला,ग योBय के गरm?" र, अब सारा देशको दो�ो-इन-कमा!डको Aपमा, हामी फेMर 

उसको मटुुको एउटै ,च<याहट फेMर स!ुन सHदछ>, "तर के छ? मलेै यी सबकैा ला,ग योBय छु? ” 

 

ई�वरको अनwुह यसूफुसँग यी सब ैबष#हAमा छ। उनी आSना पखुा#हAका परमे�वरसँग पMर,चत 

,थए जो �म_ीहAका देवताहA भ!दा धेरै �भ!न ,थए। यो भगवान उनको ला,ग दयाल ु,थयो। 

दDुय#वहार गMरएता प+न उनले उहाँलाई क9हjय ैTयागेनन।् परमे�वरले उनको जीवनको सब ै

अनभुवहI उनी ब!न लागेका मा+नसमा आकार 9दन र मोjड गन# *योग गनु#भयो, ?कन?क उसको 

zान Vबना परमे�वरले यसूफुलाई उसको बबुा र बबुाको पMरवारमा पनु�म#लनको ला,ग तयार 

पानु#भयो। 

[यि\तगत आवेदन:   
• के कटु Vब<छेदनले तपाtलाई �*यजनहAबाट टाढा राeयो? के Tयहाँ Tय�तो कोह5 छ जुन 

9दमागमा आउँछ? 

_________________________________________________________________ 
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• के तपाt कसर5 पMरपHव भयो र अब तपाt पनु�म#लन को *?Jया शAु गन# को लागी यो 

समय को लागी �वीकार गन# स8म छन ्भनेर तMरका सो<न सHनहुु!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• कसर5 तपाt �वगतका आSना पीडाहA पनु�व#चार गन# सHनहुु!छ भ�व%यमा स`भा�वत 

कुराहA �वचार गन# स8म पान#? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• तपाईको पMरि�थ+त कसर5 पMरवत#न भएको छ जब तपाईले सहन ुभएको तीतो पथृHकरण 

भयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kाथ,ना:  
तपाईको आSन ैशoदमा तपाईलाई पकुारेर *भलेु तपाईको मनको कराईलाई, "मलेै यी सबकैा ला,ग 

योBय के गरेको छु?"  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

र, तपाईको 
दयमा ध!यवाद �वत!�ताको ला,ग जुन तपाईको जीवनमा परमे�वरले तपाईको 

अनwुहबाट तपाईलाई *दान गनु# भएको छ, *भलुाई तपाईको हा9द#क कृतzताको *ाथ#नामा 

उचाjनहुोस,् "यी सबकैा ला,ग मलेै के गनु#पद]न र?" 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ चौथा ~ भाग 1 

पLरचय:   
यसूफुले गमटूको या�ा गMरसकेका छन। 1 वष#को उमेरमा उनले आफूलाई एउटा इनारको फेदमा 

भे�ाए र तीस वष#को उमेरमा उनी ?फरऊनको देश इिजkटमा दो�ो-इन-कमांड ,थए। देश प+न 

गमटूमा गएको ,थयो। �वगत सात बष#को अव,धमा ज�मनले य+त धेरै *श�त मा�ामा ,च+न!^यो 

?क भ�डारहA ठूलो मा�ामा अ!नले भMरए। सात वष# प+छ अ+नकालको असरहA �म_ र यसका 

वरपरका सबलेै महससु गरे। ?कनभने ?फरऊनले यसूफुका चेतावनीहAका शoदहA सनेुका ,थए 

सारा देश Dयवि�थत ,थयो र यसका ला,ग सबभै!दा खराब समयको ला,ग तयार ,थयो। र अब, 

शoद बा9हर छ। केवल इिजkटमा खाना छ! यो समाचारले इिजkटलाई आ,थ#क, राजन+ैतक र 

उनीहAका उव#र देवताहAको स`ब!धमा कसर5 फाइदा प�ु याएको ,थयो �वचार गनु#होस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

काय,भार: उTपिTत 42 पvनहुोस।्   
 

अQयास गनु,होस:् कनानको अव�था खराब छ र याकूबले थाहा पाए ?क Tयहाँ �म_मा अ!न 

रहेको छ।   

• पद 1 र 2 मा याकूब आSना छोराहAसँग +नराश दे;ख!छन।् भाइहAले यसूफुलाई 

Tयागेको २० वष# Vब+तसकेको छ। +तनीहA सब ैबढेका पIुषहA हुन ्र उमेरमा जब 

उनीहAले आSना बढेुसकालमा हेरचाह गनु# पन\ हो भ!ने सो<दछन।् यसको स�ामा, तपाईले 

यस अव�थाको बारेमा के महससु गनु#हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

याकूबले उनीहAलाई के गन# भ!छ?  

__________________________________________________________________ 

• पद 3: ________________________ बाहेक अA अ!नहA ?क!न �म_ गए। 

ऊ घरमा ?कन बसे? 

__________________________________________________________________ 

• पद मा यो �प%ट छ ?क यसूफु राhयपालको Aपमा अनाज बे<ने DयिHत ,थए। भाइहA 

आइपगेु र यसूफुलाई भेgछन।् उनीहAले प9हलो काम के गछ#न?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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• पद 7 मा हामीलाई के भ+नएको छ? 

__________________________________________________________________ 

यसूफुले उनीहAलाई ,चने तर उनीहAलाई को हो भनेर ,चनेन। बI, उसले उनीहAलाई 

क�तो Dयवहार ग ? यो? 

_________________________________________________________________ 

उनले उनीहAलाई के सोधे? 

_________________________________________________________________ 

• भाइहAले ?क!नको ला,ग भोजन खोिजरहेका ,थए र +न�चय प+न आफूले मन पराउने 

भाईको ला,ग होइन जसलाई उनीहA घणृा र घणृा गथ\। पMरि�थ+त भने बद�लएको ,थयो। 

टेबलहA पिjटएका ,थए। यसूफुलाई थाहा ,थयो उनीहAलाई खानेकुरा चा9ह!छ। पद in मा 

शoद सपनाहA पछाyड Jस-स!दभ# हेनु#होस।् स!दभ#मा फक# नहुोस ्र यसूफुको सपनाको 

खाता पनुः पvनहुोस।् 

• यसूफुले +तनीहAलाई Vबरानो Dयवहार गMररहेछ। पद 9 मा उहाँ उनीहAमा,थ के आरोप 

लगाउनहुु!छ? 

_________________________________________________________________ 

• दस मा!छे र यसूफु तर जोसेफ राhयपाल छ। यसूफुले &`प काड# समात।े कनानमा 

आSना बाबलुाई फका#उन चा9हएको अ!न उहाँसगं ,थयो। यसूफुले के िज}ी गछ#? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 13: यसूफुले उनीहAको पMरवारको बारेमा के *कट गछ#न?् 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यसूफु अथक छ। उसले उनीहAलाई जाससू भएको आरोप लगाउन जार5 राeयो। पद 15 

मा उसले कुन पर58ाको आदेश 9द!छ? 

__________________________________________________________________ 

?कन उसले लाBछ ?क उसले यो माग गला#। यसूफुलाई के जा!न ुआव�यक ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 16:17: जोसेफको आदेश के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 
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पाठ चौथा ~ भाग 2 

 

अQयास जार: रा�नहुोस:् यो कैदमा परेको त�ेो 9दन हो।  

• तपाtलाई लाBछ ?क यी 9दनहAमा यी भाइहAले के सोचे र बारेमा कुरा गरे? उनीहAसँग 

के9ह �वचार छ जुन उनीहAले क9हjय ै+नकास पाउनेछन?् के भएको ,थयो ?क राhयपालले 

उनीहAसँग य+त कठोर Dयवहार गन\ ,थयो? य9द तपाt उनीहAसँग 9हरासतमा हुनहुु!^यो 

भने, तपाtलाई क�तो लाBछ कुराकानी चलेको होला? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यसूफु आSनो आदेश पMरवत#न गद#छ। मा!छेहAलाई के भ+नयो?  

1. पद 18: __________________________________________________ 

2. पद 19: ___________________________________________________ 

3. पद 20: ___________________________________________________ 

• पद 21-22 ले यी दाइहAले यी सब ैवष#हA बोकेका पीडा र दोषीता *कट गद#छ। तपाtको 

आSन ैशoदमा, उनीहAले गरेको दोष के ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

?कन उनीहA सो<थे ?क यो प9हलो चीज हो ?कन उनीहAले उनीहAको उपचार र सघंष#को 

कारण सोच?े ?कन +तनीहA २० वष# परुानो पापको स`झना गद],थए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Aबेन आफैलाई उ<च पान# चाह!थे। हामी उनलाई स`भवत _ी भ!न सHछ>। के दोष 

,थयो? 

__________________________________________________________________ 

के तपाtलाई लाBछ ?क यो उसले प9हलो पटक भनेको ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

उनको आरोप के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

• पद 23 मा कुन चाखलाBदो अ!तर�ि%ट छ? के तपाtले अ9हले सो<नभुएको छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• भाइहAको कुराकानी*+त यसूफुको *+त?Jया क�तो छ? 

__________________________________________________________________ 
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उसले भावनाTमक Aपमा आफूलाई फेMर एकपjट ता!दा के आदेश ,थयो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• पद 25: यसूफु उदार ,थए। उनले कसर5 उदारता DयHत गरे? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 3 

परावत,न:   
यसूफुले आSना दाhय-ूभाइहAलाई जे 9दए Tयो योBय ,थएन। उनीहA उनलाई मान# चाह!थे तर 

उनले उनीहA*+त दया देखाए। उTपिTत 39:21 मा फक# नहुोस।् यसूफु जेलमा छ। पदले बताउँछ 

?क परमे�वर यसूफुसँग हुनहुु!^यो। Tयसोभए यो भ+नएको छ ?क परमे�वरले उसलाई दया 

देखाउनभुयो र उसलाई अनमुोदन गनु#भयो ... उTपिTत 42:25 मा ��यको ला,ग एक पjट �वचार 

गनु#होस।् हामीले जोसेफको उदारतालाई नोट गरेका छ>। वषEस`म परमे�वर यसूफु*+त दयाल ु

हुनभुएकोले यसूफुले आSना भाइहAलाई दया देखाए। यो �प%ट छ ?क परमे�वरले यसूफुको 

दाइहAलाई उनका दाhय-ूभाइहAले माया गनु#हु!^यो। अब उनी *ेमले ओत*ोत भएका ,थए र 

उनीहA*+त दया देखाएर उनीहAसँग �मलाप गन# चाहेको ,थयो। 
 

यसूफुको अनwुह*+त भाइहAले देखाएको *+त?Jयालाई प+न �वचार गन# हामीले समय �लनपुद#छ। 

यो चाखलाBदो कुरा हो ?क अपराधले +तनीहAलाई *ेमको वरदान *ाkत गन#बाट रोHछ। दोषले 

*ेममा बाधा प�ु याउँछ। हामीलाई प+न Tय�त ैहु!छ। दोषी आफp लाई अलग राeछ> जब हामी 

आफp लाई प+न 8मा गन# सHदैन>। यसले हामीलाई अAबाट अलग राeछ जब हामी आफp लाई 8मा 

गन# सHदैन> ?कन हामी +तनीहAसँग दोषी छ>। र, दोषले हामीलाई परमे�वरबाट अलग राeछ। 

हामी अ!त�करणको साथ बनेका छ> जसले हामीलाई हा@ो पापी अव�थाको स`झना गराउँदछ। 

हामीले परमे�वर �वIc गरेको गलत कामको ला,ग हामी दोषी छ>। हामीले एक अका#लाई कसर5 

दDुय#वहार गरेका छ> भनेर कबलू गदा# हा@ो गलत काय# �प%ट हु!छ। यो अपराध जुन हामी 

आफूसँग ैबोHछ> Tयसले हामीलाई धेरै चीजहA लgुछ तर *ायः सब ैजीवन पणू# र �वत!� जीवन 

Vबताउँदछ, परमे�वरसँगको *ेमको स`ब!धमा जीवन Vबताउन ुहु!छ। 
 

सबलैाई आSनो *ेम 9दन चाहनहुु!छ। हामी यो *ेम अनwुह भ!छ>। अनwुह भनेको परमे�वरको 

*ेम हो जुन हामी दसजना दाजुहAले यसूफुको *ेम कमाउन वा पाउन योBय भ!दा बढ5 कमाउन 

वा �लन योBयको छैन। यसूफु आSना दाजुभाइहAलाई ब�ुन चाह!थे ?क उनी उनीहAलाई माया 

गथ\। उहाँले +तनीहAलाई माफ गनु#भयो। हामी आफp मा लागेका अपराधहA येशकूो रगतले 

ढा?कएको हु!छ भनेर प+न परमे�वर जा!न चाहनहुु!छ। येश ूउहाँ एक हुनहुु!छ जो हा@ो +नि`त 

मनु#भयो ता?क उहाँ �वIc हामीले गरेका पापहA 8मा पाउन सक>। य2य�प, हा@ो दोष +न%ठुर हुन 

सHछ र बाटोमा जान जार5 राeन सHनहुु!छ। हामी झटूलाई �व�वास गछE जसले हामीलाई भ!छ 

?क हामी अझै दोषी छ> र भगवानको *ेम हँुदैन। हो, सTय यो छ ?क हामी भगवानको *ेमको 

योBय छैन>; य2य�प, हामीलाई परमे�वरको +नम!�णा उहाँको *ेमको +न: शjुक उपहार *ाkत गन# 

हो जुन उहाँ आSनो प�ु येशमूा *दान गनु#हु!छ। ए?फसी 2:8-9  मा उहाँले हामीलाई के भ!नहुु!छ 

लेeनहुोस।् 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

उहाँको *ेम शcु, अपार78त *ेम हो। हा@ो पाप 8मा भयो भनेर �व�वास गरेर हामीले *ाkत गन\ 

यो +न: शjुक वरदान हो र उहाँको प�ु येशकूो जीवन, मTृय ुर बौMरउठाइ माफ# त हा@ो दोष 

हटाइएको छ। 8माको ला,ग �सTतpमा Tयो हा@ो �वत!�ता हो! 
 

मारक:  
यस अNयायमा ए?फसी 2:4 मा से!ट पलले यी शDदहA लेखेका छन:् "तर हामी*+त उहाँको महान ्

*ेमको कारण, कृपामा धनी परमे�वर, हामी अपराधमा मरे प+न हामीलाई उहाँसँग ैजी�वत पानु#भयो 

— Tयो हो। अनwुहले तपाईले मिुHत पाउन ुभएको छ। "यो ख�डले येशमूा हामी*+त परमे�वरको 

*ेमको शभु समाचार राeदछ। यी शoदहAलाई एउटा अनJुम;णका काड#मा लेeनहुोस ्र, ज�त ैअA 

प+न यो �म+ृत प2यलाई तपाtको �म+ृत प�ुतकालयको अशं बनाउनहुोस।् *Tयेक 9दन *ेमको यी 

शoदहAमा नवीकरण गनु#होस ्�पताले तपाईसँग बाँ�न चाहानहुु!छ तपाईले आSनो जीवन, �सc 

नभई माफ गर5, र एक DयिHतको Aपमा पनु�था#�पत भएको छ र अब अIसँग आSनो कIणा 

साझा गन# �वत!� हुनहुु!छ। 
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पाठ चार - भाग 4 

 

[यि\तगत आवेदन:   
जब हामी हा@ो जीवनलाई �वचार गद#छ> हामीले यसलाई दईु �ि%टकोणबाट हेनु# आव�यक छ।   

• सबभै!दा प9हले, जोसेफ ज�ता, कोह5ले मलाई गjती गरेको छ वा हा+न गछ#? 

_________________________________________________________________ 

मलाई मेरो ला,ग भगवानको महान ्*ेमको स`झना आयो र उहाँ 9दनहँु म*+त उहाकँो 

कIणा पोखाउनहुु!छ। मलेै नामाकरण गरेको DयिHतलाई मलेै क�तो Dयवहार गMररहेको छु 

भनेर अब मलेै सो<न आव�यक छ।   

o क�ता ठोस उपायहA छन ्जुन मेरो जीवनले उHत DयिHतलाई परमे�वरले 

उदारतापवू#क मलाई 9दनहुुने *ेम र दया *+तVबि`बत गMररहेको छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

o मेरो जीवनको कुन 8�े (हA) म चाह!छु ?क परमे�वर मसँग हुनहुु!छ र मलाई 

पMरवत#न गन# स8म पानु#हु!छ जुन अA*+त उहाँको दया झjकाउँछ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• हामीले भाइहAको �ि%टकोणबाट प+न दोषी महससु गनु# आव�यक छ। के Tयहाँ दोष छ 

जुन तपाtले केह5 शoद वा काय#का ला,ग लजैानभुयो जुन तपाtले भनेको वा गनु#भयो जुन 

तपाtलाई तपाtको 
दयमा थाहा छ �वशषे गर5 कसकैो �वAcमा अपराधको कारण भएको 

छ? Tयो मा!छे को हो?  

___________________________________________________________ 

o के अपराध ,थयो? 

____________________________________________________________ 

हामी मNये कसलैाई दोष �वीकान# सिजलो छैन। Aबेनले हामी +छटो दोष कह5ं 

प+न तर आफैमा दोषारोपण गन# चाह!छ>। यी दाइहAलाई �वचार गनु#होस ्जसले 

य+त धेरै वष#स`म आSनो दोषारोपण गरे। +तनीहAले �व�वास गरेनन ्?क 

+तनीहAले जे गरे +तनीहAले गरे। हामी उTपिTत 42:21 का शoदहA पvछ>, 

"हामीले आSनो जीवनको +नि`त उहाँसँग Vब!ती गदा# हामीले ऊ अTय!त ै

�वच�लत भएको हामीले देeय>, तर हामीले स!ुन अ�वीकार गयE ..." सारमा भ!ने 

हो भने, +तनीहA य�तो ,च<याइरहेका ,थए, "हामीले यो कसर5 गन# सH^य> र?" "    

o जब हामी आSनो दोषलाई �वचार गद#छ> हामीले यो *�न सोNनपुद#छ, "म ?कन 

मेरो अपराधको ला,ग झिु�डरहेको छु?" यस *�नको उTतर हुन ुआव�यक छ। मँ 
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झुि�डरहेको छु ?कन ?क मेरो ,चTत दखुाएको मा+नससँग मसँग क9हjय ै

मेल�मलाप भएको छैन? के म झुि�डरहेको छु ?कन?क मलेै गरेको कामलाई 

क9हjय ै8मा गन# स?क!न? के म �या ,गगं गद]छु ?कन?क यो मेरो जीवनको 

स�ंकृ+तको एक 9ह�सा भएको छ र जुन तMरकाले मलेै मेरो गलतसँग Dयवहार 

गद#छु? के म आSनो दोषको साथ बाँ<न बढ5 सहज छु? म ?कन झुि�डरहेको छु? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o म मेरो अपराधको �वIcमा के कारवाह5 गन\ छु ?कनभने मलाई थाहा छ ?क दोषी 

मेरो जीवनको ला,ग भगवानको चाहाना होइन? ऊ म परैू र �वत!� जीवन 

Vबताएको चाह!छ। 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Kाथ,ना:  
हे परम*भ,ु म तपाt सम8 आउने छु। अब म �वगतको पीडा बोHन को लागी आव�यक छैन तर 

जीवन पणू# र +नःशjुक बाँ<न स8म छु। �व�वास2वारा म �व�वास गद#छु ?क येशकूो मTृय ुर 

पनुITथानको कारणले मलेै 8मा पाएको छु। ऊ मेरो ला,ग म� यो! म तपाtको ला,ग बाँ<न 

�वत!� छु! तपाtले मलाई आSनो कIणा *दश#न गनु#भयो। अAलाई मायाल ुदया देखाउन मलाई 

स8म गनु#होस।् मेरो �वIcमा मेरो पाप नराeन ुभएकोमा ध!यवाद। �ी%ट येशमूा भएको तपाtको 

अनwुहको �सTतpमा मलाई *ेम गरेकोमा ध!यवाद। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 5 

 

असाइनमे�ट:   
पनु: उTपिTत 42:29-38 पvनहुोस।् के तपाt कुराकानीको कjपना गन# सHनहुु!छ, वा यसको 

अभाव छ, ?कन?क यी भाइहAले आSनो घरको या�ा जार5 राeछन ्जुन उनीहAको 9दमागमा 

*�नहA हुन।्   

"परमे�वरले हामीलाई के गनु#भयो?" 

 

अQयास गनु,होस:्   
याकूबका छोराहA फेMर घरमा छन।् उनीहAले आSनो बबुालाई उनीहAको कथा साझेदार5 गदा# 

हंगामाको कjपना गनु#होस।् क+त अचि`मत र �वच�लत भएका सबलेै महससु गरेको हुनपुछ#। 

• पद 30-34 मा उनीहAले बबुालाई jयाएको Mरपोट#को �ववरण 9दइ!छ। के सब ैठ�क छ 

ज�तो लाBछ? 

__________________________________________________________________ 

• पद 35 35 मा केह5 हु!छ। याद गनु#होस ्पद २ 27 मा जब एक जना भाइले आSनो 

गधालाई खुवाउनको ला,ग आSनो बोरा खोjयो घर जादैँ गदा# उनले भे�ाए ?क उसको 

चाँद5 ?फता# भएको ,थयो। पद  35 मा के हु!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

+तनीहAले चाँद5 भे�ाउँदा +तनीहAको *+त?Jया क�तो हु!छ? 

__________________________________________________________________ 

• याकूबका छोराहAलाई उनले के भने? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tयसोभए, यो के हो? तपाtको �वचारमा याकूबले यी दश छोरालाई के भ+नरहेछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

पद  37 मा Aबेन बोjछन।् उनले यसूफुलाई गरेको काम र आSनो बबुाको शोकको ला,ग 

िज`मेवार महससु गरे। उसले के भ!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• याकूब अटल छ। उसको *+त?Jया क�तो छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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याकूबले आSनी पTनी राहेलको अकx छोरा बे!जा�मन*+त दया देखाएको कुरा *कट गछ#। 

उनले पद १ मा श काको Aपमा शAु भएको कुराको पिु%ट प+न गरे ?क उनले अब यी दश 

छोरालाई उनका छोराहA ठानेनन।् पद 38 38 मा उसले कुन शoदहA *योग गद#छ? 

__________________________________________________________________ 

बे!जा�मन*+त उनको प8मा कती स`भा�वत द�ुवधा उTप!न हु!छ यस पMरवारका ला,ग? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

/श;ण:   
देशमा अ+नकाल अझै प+न जार5 न ैछ र याकूबले आSना छोराहAलाई �म_ फक\ र अझ धेरै अ!न 

?क!न आदेश 9दयो। यहूदाले आSनो बबुालाई बताउँछ ?क राhयपालले उनको भनाइको अथ# के 

भने। यहूदाले जा!द^यो ?क याकूब बे!जा�मनलाई उनीहAसँग नलागेस`म या�ा बेकारको ,थयो। 

Tयसप+छ याकूबले +तनीहA राhयपाललाई य+त धेरै जानकार5 ?कन 9दए भनेर *�न गद] गनुासो 

गरे। +तनीहA वण#न गछ#न ्?क उनीहAसँग रा@र5 सोधपछु गMरयो र उनीहAले यो जानकार5 

उनीहAको VबAcमा *योग हुने बारे कुन ैसोचेनन भनी �वीकार गरे। यहूदाले आSनो बाबकुो छेउमा 

पहरा राeछ: Vब!यामीनलाई पठाऊ। म िज`मेवार हुनेछु। य9द के9ह भयो भने, म तपाईको ला,ग 

एक हँु तपाईको बाँकu जीवनलाई दोष 9दन।   
 

अQयास गनु,होस:्   
अ+न<छुक हँुदै, याकूबले �वीकाछ# र बे!जा�मन आSना भाइहAसँग �म_ पठाइ!छ। 

• याद गनु#होस,् याकूबले आSना छोराहAलाई ती उपहारको Aपमा के पठाउँछन।् पद 12 मा 

के समावेश गMरएको ,थयो? 

________________________________________________________________ 

याकूब Tयहाँ भाइहA चाँद5 ?फता# +तन# तयार भएको चाह!छन ्य9द Tयहाँ एक गjती 

भएको ,थयो। 

• याकूबका छोराहA जाँदा उनीहAको +नि`त के *ाथ#ना ,थयो (पद 14)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• भाइहA चाँड ैइिजkट जा!छन ्र Vब!यामीनसँग ैयसूफुको अगाyड उ�भ!छन।् यसूफुले 

आSनो भ�डारेलाई के आदेश 9दएका छन ्(पद 16)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ती मा!छेहAलाई यसूफुको घरमा ल,गयो। पद १ ले बताउँछ ?क +तनीहA ,थए 

__________________________________________________________________ 
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• +तनीहAको �वचार +तनीहAको �वचारमा jयाएको �वकृ+तलाई �वचार गनु#होस।् उनीहAले 

क�तो +न%कष#मा पगेु? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Tयसोभए, +तनीहAले जोसेफको भ�डारे सम8 आSनो म}ुा हाjने गछ#न ्जसले +तनीहAलाई 

आ�वासन 9द!छ ?क सब ैकुरा ठ�कठाक छ। पद  23 मा भ�डारेले उनीहAलाई के भ!छ? 

“तपाtको भगवान, 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ +त@ो चाँद5.” 

/श;ण:   
तपाtलाई याद छ, दाइहAले यसूफुलाई अNयायमा छाड ेर 42 +तनीहAका बबुाकहा ँफक\ , +तनीहAले 

अ!न ?क!नको +नि`त jयाएको चाँद5 उनीहAको बोरामा भे9टयो (पद 27:35) । Tयसोभए, तपाtले 

उTपिTत 43:12 मा पvनभुएको स`झना छ ?क अ!य उपहारहAमNये उनीहAले प9हलो अ!नको 

ला,ग भHुतान गन# र थप अ!न ?क!नको ला,ग चाँद5को दईु गणुा भाग प+न �लएका ,थए। 

तपाtलाई यो प+न याद हुनेछ ?क जब ती मा+नसहA दो�ो पटक �म� फक# !छन ्तब यसूफुले ती 

भ�डारेलाई उनीहAको आSन ैघरमा लजैाने आदेश 9द!छ। ज�तो ?क हामी कjपना गन# सHछ>, 

+तनीहA डराउँछन ्र उनीहAको डरले उनीहAको सोचाइ Vबगा� यो (पद 18)।   
 

यो कथा अझै जार5 छ जब भाइहAले भ�डार5लाई उनीहAको बोरामा रहेको चाँद5 र थप खाना 

?क!न चाहेको कुराको बारेमा +नदxषता घोषणा गद] म}ुा चलाउँछन।् Tयसप+छ वाHय आउँछ: 

"हामीलाई थाहा छैन कसले हा@ो बोरामा चादँ5 राeयो।" भ�डारेले उनीहAलाई आ�वासन 9द!छ ?क 

उनीहAसँग डराउनपुद]न। सारमा उनी भ!छन,् “मसँग कुन ैसकेंत छैन जसले तपाtलाई चाँद5 9द!छ 

जुन तपाtले पाउनभुयो ?कनभने मलेै तपाtको चादँ5 पाएँ। मेरो रेकड#ले देखाउँदछ ?क तपाtले पणू# 

भHुतान गनु#भयो! तपाtको भगवान, तपाtको बबुाको परमे�वर तपाtले थोरै धन तपाtको बोरामा 

पाएको हुनपुछ#। तपाईले मलाई केह5 +तनु# पद]न। "यो *�न सोNन ुपन\ *�न यो हो ?क" Tयसो भए 

हामीले घरको खानाको ला,ग कसले हा@ो ण +तनु# प यो य9द खानेकुरा ?क!न पन\ चाँद5 हा@ो 

बोरामा भे9टयो भने? "वा," य9द खाना भएको भए हामीले jयाएको चाँद5का +नि`त +तरेको पसैा, 

हामीलाई हा@ ैबोरामा भे9टएको यो अ+तMरHत चाँद5 कसले 9दयो? ” 

 

उTपिTत 42 :25 समी8ा गदा# हामी स`झ!छ> ?क यसूफुले *Tयेकलाई आSनो चादँ5 ?फता# गन\ 

आदेश 9दएका ,थए र उनीहAलाई या�ाको ला,ग *ावधान 9दए। यसूफुले +तनीहAको ण चHुता गन\ 

िज`मेवार5 आफp मा �लए। उसले ती दाhयहूAको ला,ग +तनीहAको आSन ैखाताबाट अ!नको ण 

+तरेको ,थयो। +तनीहA णमHुत ,थए। +तनीहAसँग केह5 णी छैन।   
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हामी भगवानबारे के /स\छ_:   
यसूफुका यी पाठहAमा हामीले यो प+न �सHय> ?क परमे�वर उहाँसँग हुनहुु!^यो र उहाँ दयाल ु

हुनभुयो र उसलाई अAको नजरमा अनमुोदन 9दनभुयो। यसूफु र उनका दाजुभाइहAको जीवनमा 

यस �वशषे अव�थामा हामी परमे�वरसँगको स`ब!धको बारेमा �सHछ>। य2य�प हामीले उहाँसँगको 

हा@ो स`ब!धलाई आफp ले चु!न ुभएको छ र आSन ैकाम गरेर प+न भ ग गरेका छ�, य2य�प 

पापको +तन# हामी*+त उहाकँो महान ्*ेमलाई उहाँले छा!नभुएको छ। अन!त मTृय ु,थयो र उनको 

*ेमको उपहार येशकूो मTृय ुर पनुITथान माफ# त अन!त जीवन ,थयो। य�त ै*कारले, यसूफुले 

परमे�वर र उहाँको महान ्*ेमको ला,ग हामीलाई ,च�ण गद#छन।् यसूफुले आSना दाइहAको .ण 

चुHता गरे। +तनीहA उहाँ*+त ;णी ,थए; उसले +तनीहAलाई केह5 +तनु# पद]न। उसले सब ैकुराको 

eयाल राeयो। उसले ती सब ै+तन\ गछ# ! उसले +तनीहAको forgण माफ ग� यो र +तनीहA debtण 

मHुत बाँ<न �वत!� ,थए! 
 

के तपाईले णमHुत जीवनको अनभुव गनु#भयो? के तपाtले दोषी जीवनबाट मHुत जीवन अनभुव 

गनु#भएको छ? शम#बाट �वत!�? दोषबाट मHुत? �वग#मा ब�नहुुने हा@ा बबुाले हामीलाई debtण 

मHुत जीवनको वरदान �व�वासको आधारमा 8माको वरदान 9दनहुु!छ।   
 

अQयास जार: रा�नहुोस:् 
• पद 24: Tयसप+छ �श�मयोन +तनीहA बा9हर jयाइयो। राhयपाल सगं ैखाने को लागी 

तयार5 ,थयो। उपहार *�ततु गन# को लागी तयार ,थए। जनावरहAलाई हेरचाह 

गMरएको ,थयो र खानाको तयार5मा खु�ा धोइ!^यो। जब यसूफु घरमा आए उनले 

उनलाई �वागत गरे जब +तनीहA भइँूमा घोिkटएका ,थए। उसले उनीहAलाई के सोNछ 

(पद 27)? 

__________________________________________________________________ 

+तनीहAले उसलाई Mरपोट# गछ#न ्र फेMर तल झHुछन ्(पद 28)। 

• Tयसप+छ उसले बे!जा�मनको बारेमा सोNयो। धेरै वष# VबTयो। +न�स!देह, उनको का!छो 

भाइको Aप +नि�चत Aपले पMरवत#न भएको ,थयो र �प%टतः जोसेफ यो बे!जा�मन हो 

भनेर *मा;णत गन# चाह!थ।े यसूफुले उनलाई के भने? 

__________________________________________________________________ 

के तपाtले यो कुरा ब�ुनहुु!छ ?क यसूफुले भाइहAसँग कुरा गदा# आवाज कठोर भएको 

,थयो? 

• पद 30 ले यसूफुको मन आSना दाजुभाइहA, �वशषे गर5 आSन ैआमाको छोरो 

बे!जा�मनको ला,ग *कट गद#छ। ऊ भावनाले भMरएको छ र हतार गरेर कोठाबाट बा9हर 

+न�केर Iने ठाउँ खोhयो। ऊ आSनो +नजी कोठामा समाkत हु!छ जहाँ ऊ रोएको छ। 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 56 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

यसूफुले आSनो आँसकुो माNयमबाट के छोड ेहोलान ्जनु ती सब ैवष#हA VबTदै ,थयो र 

अब आSनो भाइको अगाyड ना गो रा;खयो? यसूफु र बे!जा�मन क�ललो केटाज�त ैकिTत 

निजक भए? इनारको खरावले यस पMरवारका सद�यहA र �वशषे गर5 यी दईु 

भाइहAबीचको स`ब!धलाई असर 9दयो।  

    

Kाथ,ना:  
�प%ट छ, कथा समाkत भएको छैन। पाठ 5 यसूफु र +तनका भाइहAको जीवनमा हुने घटनाहAसँग ै

जार5 रहनेछ। जब परमे�वर उनीहAसँग हुनहुु!^यो, फेMर एकजुट गनु#भयो, उहाँ हामीलाई साथ 

9दनहुु!छ, जसलाई हामी हा@ो जीवनमा *ेम गद#छ>। *भसँुग तपाईको *ेम सबमैा बाँ�ने तपाईको 

चाहानालाई साझा गनु#होस ्?कन?क तपाईले सबलैाई पनु�था#पना र उहाँसँग सदाको ला,ग जीवन 

*दान गन# तपाईको खुशी अनभुव गनु#हु!छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच - भाग 1 

पLरचय:   
अ!तमा याकूबले नौ जना भाइहAलाई �म_मा �लएर जान राजी भए। राhयपाललाई उपहार 9दएर 

+तनीहAले अ!य अ!न ?क!नको ला,ग या�ा गरे। या�ीहAको सानो समहूको साथ आशकंाको 

yडwी। इिजkटमा +तनीहAको अि!तम अनभुव उनीहAले आशा गरे ज�तो गर5 सकेनन।् 

राhयपालले उनीहAसँग कडा कुरा गरे, उनीहAलाई तीन 9दनको ला,ग कैदमा राख ेर उनीहAले 

आSनो का!छो भाइसँग ैफक# ने Bयारे!ट5को Aपमा भाइलाई पछाyड छोyड9दन माग गरे, र अ!नको 

झोला खोलेप+छ +तनीहAले पTता लगाए ?क सब ैचाँद5को ला,ग। उनीहAको खर5द ?फता# भएको 

,थयो। 
 

यस या�ामा भाइहAले पTता लगाए ?क +तनीहAलाई राhयपालको घर पठाएको छ। +तनीहAले 

Tयहाँ आSनो 9दउँसो खाना खान ुपछ#। तथा�प, +तनीहAको 9दमागको कjपनाले उनीहAलाई यो 

�व�वास गन# लगाउँछ ?क उनीहAले धेरै वष# अ+घ आSना भाइ यसूफुको �वAc गरेको गjतीको 

ला,ग परमे�वरबाट द�ड भोBनपुन\छ। भ�डारेलाई *भार5ले उनीहAलाई आ�वासन 9द!छ ?क Tयहाँ 

डराउनपुन\ कुन ैकुरा छैन। "यो ठ�कै छ। नडराऊ +त@ा �पताका परमे�वर, +त@ा परमे�वरले 

+तमीलाई आSनो बोरामा धन 9दएर राeन ुभएको छ। ”अ!तमा ती दस जना भाइहA 

�स�मयोनसँग �मलेर ब�छन।् ती भाइ �म�मा छाडकेा ,थए।   
 

खु�ा धोइ9दए र जनावरहAलाई खुवाए र हेरचाह गरेप+छ यसूफु उनीहA बसेको घरमा पसे। 

+तनीहAले उसलाई उपहार 9दए। Tयसोभए उसले उनीहAको बबुाको बारेमा *�न सोNन थाjछ र 

उनी आSनो का!छो भाइ बे!जा�मनलाई jयाएको हो भनेर पिु%ट गद#छ। यसूफुले आSना का!छो 

भाइलाई देखेर भावनाTमक चोटले मHुत भएका ,थए। ऊ चाँड ैछोyड!छ र Iने ठाउँमा गयो। हा@ो 

खाने ठाउँ फेMर शAु भयो जब उनी खानेकुरा कोठामा प�छन।् 
 

असाइनमे�ट:   
अNयाय 43 को अ!त स`म पvनहुोस।् 

अQयास गनु,होस:्   
यसूफुले आफुलाई �फू+त # 9दइसकेप+छ उनी आए र खाना पकाउने घोषणा गरे। 

• Nयान 9दनहुोस ्जहाँ सब ैपद 32२ मा ब�सरहेका ,थए: 

o यसूफुले कहाँ खाए? 

____________________________________________________________ 

o भाइहAले कहाँ खाए? 

____________________________________________________________ 
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o �म_ीहAले कहाँ खाए? 

____________________________________________________________ 

?कन Tयहाँ ब�न Dयव�था छ? 

_______________________________________________________________ 

यसूफु ?कन �म_ीहAसँग बसेनन?् उTपिTत 41:12 मा के सकेंत छ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• पद 33 मा ब�ने �सट असाइनमे!टहAको बारेमा हामीलाई अA के भ+नएको छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ती भाइहAले के गरे? 

__________________________________________________________________ 

• खानाको बारेमा चाखलाBदो कुरा के ,थयो यो *�ततु गMरएको ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

उनीहAलाई क�तो खाना 9दइ!^यो? 

__________________________________________________________________ 

बे!जा�मनलाई कुन भाग 9दइयो? 

__________________________________________________________________ 

य�तो लाBदछ ?क सबलेै रा@ो समय पाएको ,थयो (पद 34 34): "Tयसोभए +तनीहA 

________________________ र ______________________________ उहाँलाई �सTतpमा.” 
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पाठ पाँच - भाग 2 

 

8वचार:   
हामी कथाको यी केह5 पदहAमा �वचार गन# के9ह बुदँाहAलाई बेवा�ता गन# सHदैन>। के तपाtले 

�वचार गनु#भयो ... 

• यसूफुले उनीहA को हो भनेर ?कन भनेन? ऊ आSनो भाइ Vब!यामीनको नजरबाट 

दे;ख!^यो। सब ैबा� भाइहA एकै कोठामा छन।् यो �प%ट छ ?क उहाँले +तनीहAलाई माफ 

गनु#भयो। ?कन उहाँ उनीहAबाट आSनो प9हचान रोHदै हुनहुु!छ? 

• Tयसोभए, Tयहाँ ब�न Dयव�थाको कुरा छ। प9हलो, Tयहाँ तीन फरक सेवा 8े�हA छन:् 

जोसेफको, भाइहA ', र �म_ीहA'। हामीलाई भ+नएको छ ?क 9ह�हूAसँग खाना खाएर 

�म_ीहA घ;ृणत ,थए। य�तो दे;खदैन ?क यो *मखु ता�लकाको Dयव�था ,थयो। के यसूफु 

एHल ैखाइरहेका ,थए? 

• र, कसर5 �म_ीहAले उनीहAलाई जे%ठ दे;ख का!छोस`म उ,चत ज!म Jममा राeने 

Dयव�था गरे। +तनीहAलाई कसर5 थाहा भयो? भाइहA छHक परे। 

• के ती भाइहAले उनीहAको खाना हा?कमहA ज�त ैखाए? खाना उसको टेबलबाट �लइएको 

,थयो, �म_ीहAको टेबलबाट होइन। के उनीहAले याद गरे? के +तनीहA सब ैएकै खानेकुरा 

खाइरहेका ,थए? के +तनीहAले eयाल गरे? के यसले उनीहAलाई फरक पाछ#? 

• यसूफुले अAको भ!दा का!छो भाइलाई माया गरे र अझै भ!यो ?क उनीहAले +तनीसगं 

खाए र �पए। पाँच गणुा धेरै धेरै �प%ट Aपमा ठूलो भाग अझैस`म कसलेै Nयान 9दएन 

ज�तो दे;ख!छ। 
 

असाइनमे�ट:   
उTपिTत 44 पvनहुोस।् 
 

अQयास गनु,होस:्   
कथा अकx एक घटना सगं जार5 छ। 

• पद 1-2 यसूफुले आSनो भ�डारेलाई के गन# �सकाउँछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Vबहान सबेरै ती भाइहA कनान फ?क# ए। यसूफु आSनो भ�डारेलाई अकx +नद\शन के हो? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• भ�डारेले ती मा!छेहA समात ेर यसूफुले भनेको कुरा दोहोया#उँछ। 

यी आरोपहAमा उनीहAको *+त?Jया क�तो छ? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

?कन? ?कन? ?कन? अब हामीले के गयE? के तपाईको +नराशा स!ुनहुु!छ? 

के हामीले पया#kत मा�ामा धैय# धारण गरेका छैन>? पद 7 र 8 मा ?कन शoद रेखा?ंकत 

गनु#होस.् 

• पद 9 मा उनीहAको वाचा के छ? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

भ�डारे सहमत हु!छन ्?क जो चाँद5को कचौराको �वा�मTवमा छ उसको दास ब!छ। 

• पद 10:13 Tयसोभए, उनीहA एक-एक गर5 बोरामा खोhछन ्र पHकै प+न कप कहा ँ

पाइ!छ? 

______________________________________________________________ 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 61 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

पाठ पाँच – भाग 3 

/श;ण:   
जब चाँद5को कप बे!जा�मनको बोरामा पTता लाBयो यसले उTपिTत 44:13 मा भ!छ ?क उनीहAले 

आSनो लगुा <यात।े +तनीहAका लगुाहA <या+तन ुग9हरो पछुतो वा प�चाताप, गि`भर शोक वा 

शोकको काय# हो। पद 13 मा लगुा भ!ने शoदलाई �लएर Jस स!दभ#लाई �वचार गनु#होस।्   

कुन स!दभ# पद 9दइएको छ? ______________________________________________ 

 

यसूफुको यस उTपिTत �ववरणमा अA दईु पटक प+न य�त ैशoदहA भ+नएको छ, “उसले आSनो 

लगुा <यात।े” प9हलो Jस-स!दभ# पदमा फेला प� यो: उTपिTत 37:29 यस स!दभ#मा उसको लगुा 

फाjने को हो? ____________________________ यस Jस-स!दभ#मा दो�ो Jस-स!दभ# हेनु#होस।् 

पद 29 मा लगुालाई प�याई कुन स!दभ# 9दइ!छ?__________________________  यो दो�ो Jस-

सदंभ# पदहAमा (उTपिTत 37:34) कसले उनको लगुा फाड?े ______________________________ 

 

अQयास गनु,होस:्   
भाइहA Dयाकुल छन।् उनीहAले Vब!यामीनलाई पछाyड छोyड9दन सHदैनन र राhयपालको Vब!ती 

गन# उनीहA सब ैफेMर �म_ फ?क# ए। पद 14 य�तो दे;ख!छ ?क यसूफु उनीहAको घरमा प;ख#रहेका 

,थए होलान।् 

• एक नेता, एक *वHता, भाइहI बीच उ�भएको छ, य9द तपाt हुनेछ। ऊ को हो (पद 14)? 

____________________________। नेतTृव �लने Tयो ?कन हुने ,थयो? उसको ला,ग के 

खतरा ,थयो? उTपिTत: 43:8-10 हेनु#होस।् 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यसूफुको उपि�थ+तमा तIु!त ैउनीहAले भइँुमा पछाMरए। उहाँको अगाyड झकेुर +तनीहAले 

आफूहAमNये सबभै!दा ठूलो को मानीयो। ि�थ+त �थापना भएप+छ, यसूफु +तनीहAको 

�वIcमा आरोप लगाउन थाjछ। उसले उनीहAलाई चुनौती 9दयो। के उनीहAलाई थाहा 

,थएन ?क +तनीसँग आफूले गरेको कुरा पTता लगाउने माNयम ,थयो? उनीहA किTत 

साहसी भए होलान ?क उनीहA �म�को बडाहा?कमको �वAc य�तो Dयवहारबाट उ`कन 

सHथे! ?कन उसले य+त अ!यायपवू#क आSना भाइहAलाई आJमण गMररहेको ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

• फेMर उनीहAको अपराधको बोझले उनीहAको +न!दा ग� यो। �वगतले उनीहAलाई समातकेो 

,थयो। यो वत#मान को बारे मा ,थएन। वत#मान, तथा�प, �वगतबाट �वकृत भएको ,थयो। 

पद 16 अनसुार तलको रेखा के हो? 

__________________________________________________________________ 
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• यहूदाले भ!यो ?क +तनीहA सब ैदोषी छन ्र +तनीहA सब ै�म_मा दासहA रहनेछन।् 

जोसेफ भ!छन ्?क उसले Tय�तो काम गद]न। केवल दोषी एक रहन ुपछ# र, पHकै प+न, 

कोह5 ,थयो __________________________.  यहूदाले फेMर यो समहूको तफ# बाट बोjछ। 

यहूदाले राhयपालसँग के-के अ�यास गद#छ? 

o सं�करणहI 20-21: ___________________________________________ 

o सं�करणहI 21-24: ___________________________________________ 

o सं�करणहI 25-26: ____________________________________________ 

o सं�करणहI 26-29:_____________________________________________ 

यहूदाले राhयपाललाई सब ैकुरा बताइ9दयो। इिजkटमा अ!न ?क!नको ला,ग उनीहAको 

प9हलो या�ा प+छ उनले के कुराको सTयता भनेका छन.् 

• यहूदाले Vब!यामीनलाई उसको बाब ु?फता# नगरेको भए के हु!छ यहूदाले भाग �ल!छ। थप 

Aपमा, पद 32 मा उसले अA के कुरा *कट गद#छ? कसको जीवन रेखामा छ? य9द 

Vब!यामीन घर आउँदैन भने उसको जीवनको भ�व%य के हु!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यहूदाले केको +नि`त पद 33:34 मा Vब!ती गद#छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 4 

 

परावत,न:    
यसूफुले अझ ैआSना दाजुभाइहAलाई उनको वा�त�वक ,चनार5 *कट गरेको छैन। बI, उनी जा!न 

चाह!थे ?क भेडाहA चराउन सँग ैभेला भएकोले के कुन ैपMरवत#न भएको हो। Tयसबेला याकूबको 

इ%ट छोरा, अथा#त ्जोसेफ*+तको वमैन�यताले ती DयिHतहAलाई मान# खोजेको ,थयो तर Tयसको 

स�ा +तनीहA �म_ जाँदै गरेको Dयापार5लाई बे<दै बसे। +तनीहAले आSनो बबुालाई बा�ाको 

रगतमा जोसेफको पोसाक खाँदै र आफू�सत jयाएर उनीहAलाई धोका 9दए र के उनले सोधे ?क 

यसूफुको पोसाक हो भनेर उसले ,चनेको छ? Tयसप+छ उनीहA याकूबलाई छोडरे के भएको ,थयो 

भ!ने कुराको आSन ै+न%कष# +नकाjन। 
 

अQयास गनु,होस:्   
के कुरा पMरवत#न भएको ,थयो? यसूफुले के देeन सHथ?े *Tयेक *�नको साथ तपाईको उTतरलाई 

समथ#न गन# स!दभ# 9दनहुोस।् 

• +तनीहAले एक अका#लाई क�तो Dयवहार गरे? 

__________________________________________________________________ 

• पMरवारलाई घर फक\ र उनीहAले के खबर गरे? 

__________________________________________________________________ 

• +तनीहAले कसर5 Vब!यामीनको बारेमा बोले? 

__________________________________________________________________ 

• के +तनीहAका बबुाले Vब!यामीनलाई मन पराउने छोरो बनाए? 

__________________________________________________________________ 

• भाइहAले आSना बबुालाई कसर5 आदर गरे? 

__________________________________________________________________ 

• +तनीहAको आSन ैअव�था के ,थयो? 

__________________________________________________________________ 

• यसूफुको �वIcमा उनीहAले गरेको कामलाई +तनीहAले कसर5 हेरे? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

जब तपाt कथा समी8ा गनु#हु!छ र यी *�नहAको उTतर 9दनहुु!छ, तपाt के सो<नहुु!छ? के कुरा 

पMरवत#न भएको छ? के तपाtलाई �वशषे गर5 सबभै!दा ठूलो पMरवत#न मा+न!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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[यि\तगत आवेदन:   
हो, यी भाइहAको ला,ग पMरि�थ+त पMरवत#न भएको ,थयो। समय र पMरपHवताले हामीलाई 

जीवनमा परैू नयाँ ठाउँमा प�ु याउँछ। के Tयहाँ पMरवत#नहA छन ्जुन तपाtले आSन ैजीवनमा 

देeनभुयो जुन तपाtको चMर�, तपाtको DयिHतTव, तपाtको मjूयमा!यता, र तपाtको 

स`ब!धहAको बारेमा रा@ो कुरा *कट गद#छ? उनीहAलाई ,च!न डराउन ुहँुदैन। आ;खर, य9द 

पMरवत#नहA भइरहेको छैन भने, तपाt यसको बारेमा क�तो महससु गनु#हु!छ? यी सकाराTमक 

पMरवत#नहA के के हुन?् 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

के9ह सकाराTमक पMरवत#नहA छन ्जुन तपाtले धेरै वष#को अव,धमा साथी, सहकम� वा ब<चामा 

देeनभुयो? जसर5 परमे�वर हामीमा काम गनु#हु!छ Tयसर5 न ैउहाँ अAहAको जीवनमा प+न काम 

गनु#हु!छ। यी के9ह सकाराTमक पMरवत#नहA �वीकार गन# समय �लनहुोस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

के9ह चीजहA �वचार गनु#होस ्जुन तपाईले यो DयिHतलाई भ!न सHनहुुनेछ जुन उहाँ / उसलाई 

*ोTसाहन 9दनहुु!छ। 
______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

मारक:   
पिु%ट र *ोTसाहनका शoदहAले हामीलाई �व�वमा *+तVबि`बत गन# बल 9द!छ ?क परमे�वर 

हामी�भ� र हामी माफ# त आSना उ}े�यहA परूा गन# काम गनु#हु!छ। से!ट पल हामीलाई स`झना 

गराउन चाह!छ ?क यो परमे�वर हुनहुु!छ जसले हामीमा शिHतशाल5 काय#हA गनु#हु!छ र यो 

परमे�वर हुनहुु!छ जसले हामीलाई दै+नक जीवनको ला,ग शिHत *दान गनु#हु!छ। ?फ�लkपी 1:6 

लाई याद गन# समय +नकाjनहुोस।् फेMर, तपाइँको अनJुम;णका काड#हA *योग गनु#होस।् ख�ड 

लेeनहुोस ्र तपाt मा काम मा तपाt परमे�वरलाई ,च!न सHने धेरै तMरकाहA हkताभMर �वचार 

गनु#होस।् 
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अQयास गनु,होस:्   
चाखलाBदो कुरा के छ भने प+न चीजहA पMरवत#न भएको छ ?क ती भाइहA अब घणृा र बदला 

�लने होइन बI प�चाताप गMररहेका ,थए। उनीहAका �वगतका काय#हAका ला,ग प�चाताप गद] 

+तनीहA अझै दोषी छन।् गjती 8मा नभएस`म दोषीलाई �व_ाम 9दइदैन। उTपिTत 42:44 मा 

हेनु#होस ्र सचूीबc स!दभ#हA नोट गनु#होस।् शoदहA लेeनहुोस ्जुन उनीहAको दोष *कट गद#छ। 
 

संदभ,     श`दह0 जुन ?तनीह0लाई दोषी ठहराउँछ 

1. उTपिTत 42:21, 22                  1.___________________________________________ 

2. उTपिTत 42:28      2. ___________________________________________ 

3. उTपिTत 44:16      3 ____________________________________________ 

 

+तनीहA जे स!ुन चाह!थे उनीहA जोसेफले स!ुन ुआव�यक ,थयो, जसलाई उनीहAले अपमान 

गरेका ,थए। तर, के Tयो क9हjय ैस`भव हुन सHछ? यसूफु कहाँ ,थए भनेर कसलाई थाहा ,थयो? 

यी सब ैभाइहAलाई थाहा ,थयो, उनी मरेका ,थए। 
 

Kाथ,ना:  
दोष एक भार5 बोझ हो, *भ।ु हामी आफp को �वAc पाप गछE हामीले सोचेका प+न सHदैन> ?क 

हामीसँग गन# सHने 8मता छ। हामी उनीहAको बारेमा बेवा�ता गरेर बोjछ> र पाप गछE ?कन?क 

हामी +तनीहA को ह> भ!ने ई%या# गछE र आफूसँग भएको कुराको ई%या# गछE। हे *भ,ु हामी 

तपाtको �वAcमा पाप गछE, जसर5 हामी आफp  र अAसगँ Dयवहार गछE ?कन?क हामी सब ैतपाt 

2वारा �सज#ना गMरएको छ र तपाt सबलेै तपाtलाई माया गनु#हु!छ। मलाई 8मा गनु#होस ्समयको 

ला,ग जब मलेै तपाtलाई मेरो �वचारहA, शoदहA र काय#हAले अपमान गरेको छु। �वशषे गर5 

आज म तपाtलाई VबAc मा मलेै गरेको पापको ला,ग मलाई माफ गन# सोNछु: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

मलाई मेरा साथीहA, पMरवारका सद�यहA, +छमेकuहA र अ!यहAको �वAcमा आएको अपराधको 

ला,ग माफ गनु#होस:् 
________________________________________________________________________ 

मलेै गरेको पीडाको ला,ग मलाई माफ गनु#होस,् मलेै आSन ैचीज गन# चाहेको समय, र समयको 

ला,ग जब मलेै केह5 गन# चा9हन। मलाई माफ गनु#होस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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तपाt ममा काम गद] हुनहुु!छ भ!ने कुरा स`झाउनका ला,ग ध!यवाद। म +त@ो काम *ग+तमा 

छु। जबस`म तपाt ममा काम सHनहुु!न तपाt मलाई छा�नहुु!न 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच - भाग 5 

असाइनमे�ट:   
उTपिTत: 45:1-15 पvनहुोस।् 
 

अQयास गनु,होस:्   
यसूफुले अब यो ?फता# समाTन सHदैन। यहूदाले आSनो बबुाको ला,ग Vब!यामीनलाई Vब!ती गयx। 

यसूफु �व�व�त ,थए ?क पMरवारको अ!तमा कनानको जीवन पMरवत#न भएको छ। 

• एक य�तो धारणा हु!छ ?क यसूफु यसलाई गमुाउन ला,गरहेको छ। पद 1 मा उनका 

आदेशहA के छन?् 

__________________________________________________________________ 

• यसूफु आSना दाhय-ूभाइहA�सत एHलो छ। उनको भाइहAले के सो<न सHथे जब 

इिजkटको राhयपाल उनीहAसँग ैन ै,थए - उसले आSनो +नय!�ण गमुायो र य+त जोडले 

कराइरहेको छ ?क �म_ीहAले उनलाई सनेु र ?फरऊनको घरले यो कुरा सनेु। तपाt Tयस 

कोठामा एक दाजुभाइ हुनहुु!छ भने तपाtले के सो<नहुु!छ? वा, य9द तपाt भ�डारे 

हुनभुएको भए? वा, आफै प+न ?फरऊन? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

यसूफुले +तनीहIलाई आफp  *कट गरेका छैनन।् +तनीहAलाई के9ह प+न भ+नएको छैन। 

सTय यो हो ?क ऊ य+त रोइरहेको छ ?क उसले +तनीहAलाई प+न भ!न सHदैन। 

• पद 3 मा यसूफुले के भ!छ? 

_________________________________________________________________ 

• र, उसको तTकालको *�न के हो? 

_________________________________________________________________ 

• भाइहAको *+त?Jया क�तो छ? 

_________________________________________________________________ 

• यसूफुले उनीहAलाई फेMर को हो भनेर बताउँछ। अ+न उहाँ +तनीहAलाई आ�व�त 

पानु#हु!छ। पद 5 मा उसले के भ!छ? 

__________________________________________________________________ 

यसूफुलाई थाहा ,थयो ?क परमे�वर उहाँसँग हुनहुु!छ। अ9हले प+न यो *काशको समयमा 

उसले उनीहAलाई भ!छ ... 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 68 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

उनी भ!छन ्?क अझ five वष# स`म अ+नकाल आउँछ तर �व�वास गद#छ ?क परमे�वरले 

उसलाई Tयहाँ कुन उ}े�यले लानभुयो? 

__________________________________________________________________ 

उसले आSनो जीवनलाई परमे�वरले +नद\�शतको Aपमा देeदछ जसले एक बाचँेकाहAलाई 

बचाउन र ठूलो छुटकाराको माNयमले उनीहAको जीवन बचाउन काम ग� यो। 

• यसूफुले �व�वास गरे ?क परमे�वरले उनको जीवनको गjती र पMरि�थ+तलाई महान 

छुटकाराको ला,ग *योग गनु#भयो। य2य�प उनीहAले उनलाई दDुय#वहार गरे र उनलाई 

Tयस कारवाँको साथ बाटोमा पठाए, यसूफुले �व�वास गरे ?क परमे�वरले पMरि�थ+तलाई 

�लनभुयो र अझ रा@ो बनाउनभुयो। पद मा उनले के भ!छन ्हेनु#होस ्ई�वरले उनलाई 

�म_मा यी बष#हAमा बनाउनभुएको ,थयो: 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

परावत,न:   
क�तो नाटकuय ��य! भाइहA पनु�म#लन हु!छन।् इिजkटको सबभै!दा शिHतशाल5 DयिHत ?फरऊन 

बाहेक उनीहAलाई आSनो मTृय ुवा उनीहAको Mरहाइ 9दन आदेश 9दन सHने DयिHत उनका दाजु 

हुन।् उहाँ केवल कुन ैभाइ हुनहुु!न। यो भाइलाई देशको राhयपाल बनाइएको छ। यसूफु आSनो 

ओहदाको ला,ग कुन ै_ेय �लदैन। उनको एक मा� दावी छ ?क परमे�वर काममा हुनहुु!छ। यो गन\ 

परमे�वर हुनहुु!छ। परमे�वर न ैहुनहुु!छ जसले भाइहAको Vबचमा कुAप अव�थालाई ठूलो 

छुटकारा 9दने माNयममा पMरणत गनु#भयो। यो छुटकाराले केवल इिजkटका मा+नसहIलाई *भाव 

पारेन तर इिजkटको वMरपMरका देशहIका मा+नसहIलाई।   
 

Tयसोभए, तपाt इिजkटको समाचार Mरपोट# गन# खटाइएको अखबार Mरपोट#र हुनहुु!छ। तपाtले 

�म_ीहAबाट सनेुका हुनभुएको छ जो राhयपाल यी एघारजना मा+नसहAसँग ैएHल ैछोyडएको 

कोठामा रोइरहेको ,थयो। तपाt कथा Mरपोट# गन# छन।् तपाई अ!तवा#ता#को छनौट गन\ प9हलो 

DयिHत को होला? ?कन? तपाt उसलाई के सोNन चाहानहुु!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

के यो यसूफु भ!ने DयिHतलाई सपनाको सपना देखाउन र आउँदो केह5 वष#हIमा खानेकुरा भ�डार 

गन\ योजना बनाएर मा+नसहIको जीवनलाई बचाउने कथा हो? वा, यस कथाको ग9हरो महTTव छ? 

स`पादक-इन-चीफले तपाtलाई यो �वशषे कथा Mरपोट# गन# �म�मा ?कन पठाउँछन?् तपाtले 

अ!तवा#ता# �लनभुएकाहAबाट कुन जानकार5 बटुjनभुयो जुन वा�त�वक जीवन पाMरवाMरक 

अव�थालाई वा�त�वक महTTव 9दनेछ जसले अ!ततः एक रा%& र �व�वलाई असर गयx? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

मरणाथ,: तीन पटक यसूफुको 9टkपणी "भगवानले मलाई पठाउनभुयो ..." बाइबलभMर Tयहाँ 

कथाहA छन ्जुन परमे�वरले मा+नसहAलाई पठाउनभुएको कुरा बताउँछ। यो कथा उपे8ा गन# 

स?कँदैन ?क पद सगं समाkत हु!छ। यो उTपिTत 50:20 मा फेला प� यो। जबस`म याकूब जी�वत 

,थए +तनीहA भाइहA डराउँदैनथे यसूफुले उनीहAलाई के गछ#। जब उनीहAको बबुाको मTृय ुभयो 

भने यसले +तनीहAमा नया ँडर जगायो। यसूफुको 9टkपणी +तनीहAलाई स`झन को लागी हो। 

उTपिTत 50:20 लेeनहुोस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यस क�वतालाई तपाइँको यादगार पदहAको सwंहको भागको Aपमा राeनहुोस।् यसले हामीलाई 

स`झना गराउँछ ?क हामीसँग शcु �वचार, चाहना, र काय#हA छैनन ्भने भगवानले हामी के गछE 

र �ल!छ र यो सब ैहा@ो भलो र अAको भलाइको ला,ग काय# गद#छ। तपाt जो कोह5 अकx ख�ड 

चाहनहुु!छ ?क समान स!देश 9द!छ रोमी 8:28-29 मा। दोषले हामीलाई उपभोग गन# सHदछ तर 

भगवानले हामीलाई याद 9दलाउन चाहानहुु!छ ?क हामीले जेसकैु गरेताप+न, येशमूा, उहाँ उहाँलाई 

*ेम गन\हAको भलाईको ला,ग बदjनहुु!छ।   
 

Kाथ,ना:  
*शसंा र उहाँलाई उहाकँो अवण#नीय *ेमको ला,ग ध!यवाद 9दन समय +नकाjनहुोस।् हा@ो 

जीवनले उहाँको उपि�थ+त र म9हमा *कट गरेको उहाँ चाहानहुु!छ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ छ ~ भाग 1 

पLरचय:   
यसूफु र उसका भाइहA फेMर भे9टएका छन।् Tयसो भए, अब के हु!छ? यसूफुले आSनो भाइलाई 

उनीहAको बाबलुाई उनीहAले देखेका र सनेुका सब ैकुरा बताउन +नद\शन 9द!छ। उनी आSनो 

बबुालाई इिजkटमा भएको उ<च ओहदाको बारेमा जा!न चाह!छन।् उसका दाजुहA याकूबलाई 

�म_मा jयाउन चाह!छ जहाँ उनीहA सब ैगोशनेमा ब�छन।् यो अ+नकाल अझै पाचँ बष#स`म 

रहनेछ। 
 

भाइहAले सँग ैसमय Vबताए र +न�स!देह, �वगतका वष#हAमा भएका सब ैकुरा समा+तए। यसूफुले 

�व�वास गरे ?क परमे�वरले उनीहIलाई बचाउनको ला,ग अAको अ+घ पठाउन ुभएको हो। उनलाई 

�व�वास ,थयो ?क परमे�वरले न ैउनलाई पठाउन ुभयो र ससंारमा उहाँलाई शासक बनाउन ुभयो। 

उहाँले +तनीहAलाई माफ गनु#भयो। उनले स`पणू# पMरवारलाई दया देखाए। परमे�वरले उनीहAलाई 

ब�न सHने ज�मन, +तनीहAका भेडा र गाईव�तहुAका ला,ग उTतम भ�ूम प+न 9दनभुयो। उहाँ 

उनीहAले अब 9ढलाइ गन# चाहनहुु!न तर भ�ूममा Tयसको सरं8णमा तAु!त आउन चाहानहुु!छ 

ता?क उनीहA अ+नकालबाट *भा�वत हुने ,थएनन।् +तनीहA जान ुअ+घ उनीहA अ h◌्गालो हाले, 

चु`बन गरे, अगँाले अ+न एकसाथ रोए।   
 

यहाँस`म ?क ?फरऊन प+न Tयसमा सलंBन भए र यो पMरवार �म_मा सँग ैब�न र देशको 

बोसोबाट बाँ<नको ला,ग जोड 9दए। उनले यसूफुलाई प9हले न ै*+तzा गरेको कुरा पिु%ट गरे। थप 

Aपमा, उहाँ चाहानहुु!^यो ?क +तनीहAले काट# �लन सकून ्र पMरवारको चालमा सहयोग प�ु याउन 

अA जे प+न आव�यक छ। उनको *+तzा Tयो ,थयो ?क �म_को सव#_े%ठ उनीहAको हुनेछ। 
 

असाइनमे�ट:   
उTपिTत: 45: 15-28 पvनहुोस।् 
 

अQयास गनु,होस:्   
भाइहA घर+तर लागे।   

• +तनीहA फेMर लोड गMरयो। पद 21:22 यसूफुले उनीहAलाई के 9दए? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

फेर5, बे!जा�मन इ%ट छ (उTपिTत 43:34, उTपिTत: 44:2)। पद 22 मा यूसुफले उसलाई के 9द!छ? 

__________________________________________________________________ 
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पद 23 मा बबुालाई �लनको ला,ग उनले भाइहAलाई के 9द!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• यसूफुले आSना दाhयहूAलाई �म_ पठाउँदै �म_देशको �भ�ी भागमा पठाउँछन।् पद 24 मा 

उसका भाइहAलाई अि!तम पठाउन ुके हो? 

__________________________________________________________________ 

?कन उसले Tयसो भ!यो? 

__________________________________________________________________ 

 

/श;ण:   
यसूफुले आSना भाइहAलाई अि!तम 9टkपणी य�तो लाBयो ज�तो ?क उसले केवल उनीहAलाई 

अि!तम पटक ठोHने को�शस गMररहेको छ मान>, “बाइ, केटाहA। रा@ो हुनहुोस ्र झगडा नगनु#होस।् 

”हो, यो सTयबाट टाढा छ। जे होस,् हामीलाई थाहा छ ?क मानव *कृ+त दोष 9दन चाह!छ। यो 

य�तो लाBछ ?क हामी स!त%ुट छैन> ?क जबस`म हामी आफp लाई दोषबाट �वत!� छ> भनेर थाहा 

नपाएस`म चीजहA Dयवि�थत भइसकेका छन।् कुराकानी स`झनहुोस ्जब उनीहA �म�को प9हलो 

या�ाबाट फक\ का ,थए। Aबेनले +तनीहAलाई के भने याद गनु#होस ्जब उनीहAले उनीहAमा,थ 

यिTतVब न क%ट ?कन आइपयx भनेर पTता लगाउन को�शस गद] ,थए (उTपिTत 42:21-22) "मलेै 

+तमीलाई भनेको ,थएँ।" "यो म ,थएन, मेरो गjती ,थएन हामी यस गडबडीमा ,थय>।" दोष भनेको 

एक DयिHतबाट अकxमा जादँा हावामा उ?�ने बल ज�त ैहो। यसलाई मबाट टाढा राeनहुोस।् यो 

अA कसकैो गjती हो। उसलाई दोष 9दनहुोस।् उसलाई दोष 9दनहुोस।् 
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पाठ /स\स ~ भाग 2 

[यि\तगत K?तaबXब:   
तपाt कसर5 हुनहुु!छ जब यो दोष लाBछ? हामी *Tयेकले आ-आSनो *+त?Jयालाई �वचार गनु# 

आव�यक पद#छ जब हामी आ-आSनो गjती �वीकार गछE र.   

• म वा�तवम ैम किTतको दोषी छु भनेर �वीकान# चाह!न।   

• म वा�तवम ैमलेै गरेको कामको न+तजा सहन चाह!न। 

• बI म �वत!� हुन चाह!छु र तपाtलाई दोष 9दन चाह!छु। 

• म +तमीलाई �Hवेर देeन मानेन। सब ैप+छ, तपाt दोषी हुनहुु!छ। 

• जे होस ्यो अनहुार बचत गन# �ल!छ ... 

• यसको �वचार गन# आउनहुोस,् जब मँ तपाtले जे गनु#भयो ती �वचार गद#छु म य+त नरा@ो 

हँुदैन। 

• वा�तवमा, मलाई थाहा प+न छैन ?क म केह5 गjती गरेकोमा दोषी छु। 

• �वीकार गन# र अपराध �वीकार गन# तपाtको आSन ै*+त?Jया भनु#होस।् दोष र दोषलाई 

स`हाjने तपाtको तMरका के हो? 

o __________________________________________________________ 

o __________________________________________________________ 

 

य9द मलेै आSनो दोष �वीकार गरेन र मलेै गरेको कुराको ला,ग दोष �वीकारm भने, मेरो जीवनमा 

केह5 फरक हँुदैन। य9द मलेै आSनो गjती �वीकार गरेको छु भने परमे�वर मलाई 8मा 9दन र 

मेरो सब ैपापबाट, मेरो जीवनमा सह5 नहुने सब ैकुराबाट शcु गन# उTसकु हुनहुु!छ। 1 यहू!ना 1 

:8-10 को �मरणशिHत याद गनु#होस।् शoदहA फेMर लेeनहुोस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kाथ,ना:  
*भ,ु मलेै �वीकार गनु#पद#छ ?क मेरो जीवनलाई मलेै गjती गरेकोमा दोष 9दन मलाई गा�ो भयो। 

म Iबेन ज�तो धेरै हँु। मँ भ!यो ?क तपाई Tय�तो मनोविृTतको साथ वMरपMर जान चाह!छु बI 

म �वीकार गद#छु ?क यो वा�तवम ैमेरो गjती हो ?क म सम�यामा छु। म आSन ैकाय#को ला,ग 

िज`मेदार5 �लन चाह!न र सहन चाह!न मेरो गलत काय#को पMरणाम। ती सबमैा, म �वीकार गन# 

चाहाि!दन ?क मलाई 8मा गन# प+न आव�यक छ। यो �वीकार गदा# म घटना�थलमा मेरो +न!दा 

गद#छु। तर मलेै गलत गरेको छु। म दोषी छु मलेै मेरो पापी काय#हAको ला,ग िज`मेवार �वीकानु# 

पछ#। मलेै स!ुन ुपछ# तपाtले मलाई भ!नहुोस ्?क मलाई माफ गMरएको छ। यो कुरा थाहा पाएर 

?क तपाtले मलाई 8मा गनु# भयो भने म यो अपराधीको बोझबाट मHुत हुन सHदछु र �वत!� 

ब�न सHदछु। +त@ो छोरा येशमूा म �वत!� छु। मलाई माया गनु# भयो र �वत!� पानु# भएकोमा 

ध!यवाद। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

परावत,न:   
सब ैएघार भाइहA कनानमा आSना बबुाको ला,ग फक# दै ,थए। समहूको वातावरण कjपना 

गनु#होस।् +न�स!देह, *Tयेकको आSन ै�वचार र ,च�नहA हु!छन।् कुराकानीले य�तो सझुाव प+न 

9दयो होला, "हामी क+त अ!धा हुन सH^य>?" "अव�य प+न, यसूफु ,थए। हामीले उसलाई ,च!न ु

पछ#। ”“ उनी �म_ी शासकको पोशाकमा ,थए। यो एकदम रा@ो भेष ,थयो। ”“ Tयसप+छ हामीले 

उसको अगाyड अगाyड बvय> र हामीले के भ+नरहेका ,थय>, Tयो उनलाई थाहा भयो। उसले पHकै 

प+न चjदैन! ”“ म धेरै राहत पाएको छु। बबुा एकदम ैखुसी हुनहुु!छ! य9द हामीले उसलाई बताय> 

भने उनले हामीलाई �व�वास गन\ छ ?क छैन भनेर अच`म लाBछ ... " 
 

उनीहA आSनो बबुा�सत घरमा ब�न किTत उTसकु ,थए होला भनेर तपाt कjपना गन# 

सHनहुु!छ? उसको छोरो मरेन तर जी�वत छ। उसको छोरो प+न एक दास होइन तर भ�ूमको 

शासक हो जसले सारा ससंारको ला,ग यसको भ�डारगहृमा पया#kत जीवन Vबताउँछ। उनको छोरो 

उTसकुतापवू#क उनीसँग पनु�म#लनको ला,ग प;ख#रहेका छन।् याकूबको पMरवारमा किTत रमाहट! के 

यो सTय हुन लगभग रा@ो लाBदैन? 

 

अQयास गनु,होस:्   
बबुाको आन!द वण#न गन# गा�ो छ।   

• आSना छोराहAले Mरपोट# गरेको कुरालाई याकूबले कसर5 �ल!छ (पद  25-28)?  
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o उनीहAले उसलाई के भ!छन ्(पद 25)? 

____________________________________________________________ 

o याकूबको *+त?Jया के हो? 

____________________________________________________________ 

o कुन कुराले उनको अ�व�वासलाई �व�वासमा पMरणत ग� यो? कुन कुराले उसको 

आTमालाई पनुज��वत पा� यो? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o पद 28 मा उसले के भ!छ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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पाठ /स\स ~ भाग 3 

असाइनमे�ट:   
उTपिTत पvनहुोस;् 46:1-7, 46:26-27 

अQयास गनु,होस:्   
क�तो रमाइलो 9दन! 

• याकूब (इजरायल) आSनो छोरोसँग पनु�म#लन हुने आशामा कनानको हे�ोनबाट आफूसँग 

भएका सब ैथोकहA बाँचकेा ,थए र अ9हले उनी जा!दछन ्?क जी�वत छ। उनी बेश\बाको 

बाटो भएर गए। Tयहाँ उनले आSनो बबुा इसहाकका परमे�वरलाई ब�ल चढाए। याकूबलाई 

के Tय�तो सम�या हुन सHछ जुन उनलाई कनान छो�ने कुराको बारेमा अ+नि�चत 

बनाउँदछ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ई�वरले अ�ाहम, इसहाक र याकूबलाई गरेको *+तzाको बारेमा तपाtलाई के स`झना छ? 

• पद 2-4: परमे�वर इ�ाएलमा आउनभुयो 
__________________________________________________________________ 

o उहाँले उसलाई बोलाउनभुयो: 
____________________________________________________________ 

o उसको *+त?Jया क�तो ,थयो? 

____________________________________________________________ 

o परमे�वरले आफूलाई कसर5 पMरचय गनु#भयो? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

o परमे�वरले याकूबलाई �म_मा जान डराउन ुहँुदैन भनेर बताउनभुयो र Tयसप+छ चारवटा 

*+तzा गनु#भयो: 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 
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• य+त छोटो अव,धमा धेरै भएको ,थयो। +न�स!देह, एक पटक कथा साझा गMरसकेप+छ र 

याकूब यसूफु जी�वत ै,थए भ!ने कुरामा �व�व�त ,थए, सबलेै चीजहA भMरपणू# गन# खोजे 

?क +तनीहA आSनो या�ा सIु गन# सHथे। यताउता दगदु], परमे�वर याकूब आफूसँग ै

हुनहुु!छ भ!ने कुरामा �व�व�त हुन चाह!थे। उनले आSना बवुा र हजुरबबुालाई गरेका सब ै

कुरा परूा गथ\। परमे�वर उहाँसँग हुनहुुनेछ र उहाँलाई एक महान ्रा%& बनाउनहुुनेछ। 

उनका स!तानहA कनान भ�ूममा jयाइनेछ र हो, उसले मTृयमुा आँखा ,चि`लन ुअ+घ 

यसूफुलाई देe^यो।  

• Vबहान जब याकूब oयूझँ!छ र पMरवार आSनो या�ा पनुः सIु गन# तयार5 वMरपMरको 

ह�तालमा, तपाtलाई याकूबको �भ� के च�लरहेको छ ज�तो लाBछ? फेMर, आSनो बबुा को 

भगवान उहाँ आयो। अ!य समयहA प+न ,थए ... 

o उTपिTत 28:10 र +न`न पदहAमा कुन पMरि�थ+तहA ,थए? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o एसावलाई भेgन ुभ!दा अ+घjलो रातको कुरा स`झनहुोस।् Tयो रात के भयो 

(उTपिTत 32:22 र +न`न पदहA)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• कनान देश छोडन ुयाकूबको ला,ग कुन ैसानो कुरा ,थएन। उनले आSनी पTनी राहेल, 

इसहाक र Mरबेकालाई Tयो ठाउँ छोडरे जाँदै ,थए। ऊ फेMर क9हjय ैदेeन नसHने ठाउँमा 

पछाyड ,थयो। ठाउँ छो�दा र अकxमा सदा# उTसाह र साहस राeछ तर एकै साथ ,च!ता र 

अ+नि�चतता। पद in मा कुन एउटा कुरा याकूबले याद गरेको परमे�वर चाहानहुु!छ? 

__________________________________________________________________ 

• परमे�वर साथमा हुनहुु!^यो भनेर याकूबलाई थाहा पाउन ुक�तो फरक ,थयो! तपाt कसर5 

जानहुु!छ जहाँ तपाt जानहुु!छ भगवानको उपि�थ+त तपाt सगं छ? के तपाtलाई थाहा 

छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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पाठ /स\स -  भाग 4 

मारक:   
याकूब आफूसँग ै,थए भनेर थाहा पाउँदा ठूलो सा!Tवना र आ�वासन पाए। तपाt र मलाई यो 

जा!न र �व�वास गन# ठूलो सा!Tवना छ ?क परमे�वर प+न हामीसँग हुनहुु!छ, ज�तो उहाँ 

याकूबसँग हुनहुु!^यो। भजन 139:7-10 ले हामीलाई याद 9दलाउँदछ ?क हामी जहा ँगए प+न 

परमे�वर Tयहाँ हुनहुु!छ भ!ने कुरामा कुन ैफरक पद]न। भजन लेखकले यो *�न सोNछन,् "म 

+त@ो आTमाबाट कहाँ जान सHछु? म तपाईको उपि�थ+तबाट कहाँ भाBन सHछु? "हामी जहाँसकैु 

जानहुु!छ भगवान हा@ो साथमा हुनहुु!छ। उहाँको वचन यो भ!छन।् यो सTय हो। फेMर, एउटा 

अनJुम;णका काड#मा र काड#को पछाyड क�वताहA सब ैठाउँहA नोट गनु#होस ्जहा ँतपाt जान 

रोhन सHनहुु!छ। आफैलाई स`झाउनहुोस ्?क तपाt जानहुुने कुन ैठाउँ छैन जहाँ परमे�वर 

तपाtसँग हुनहुु!न। 
 

[यि\तगत आवेदन: 
• तपाt जहाँ जानहुु!छ परमे�वर तपाtसँग हुनहुु!छ भनेर तपाtलाई क�तो 

सा!Tवनादायी �वचारहA आउँछन?् 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• के Tयहाँ कुन ैठाउँहA छन ्जहाँ तपाt अk�यारो महससु गराउन सHनहुु!छ 

?कन?क भगवान तपाtसँग हुनहुु!छ? 

__________________________________________________________________ 

• तपाt जान ुभएको केह5 ठाउँहA परमे�वर Tय9ह हुनहुु!छ भनेर *�ट दे;ख!छ। यी 

�थानहAमा माउ!टेन टोप वा अ�पतालको कोठा समावेश हुन सHछ। के9ह अ!य 

�थानहA कहाँ छन ्जुन तपाईलाई थाहा छ ?क परमे�वर हुनहुु!छ भनेर मा� 

थाहा पाउन ुभयो? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Kाथ,ना:  
आSन ै*ाथ#ना लेeनहुोस।् तपाtले *भलुाई ती ठाउँहA साझेदार5 गन# छनौट गन# सHनहुुनेछ जहाँ 

उहाँले तपाtलाई फेला पानु#हु!छ र जहाँ तपाt �वीकार गन# आव�यक छ उहाँ तपाtसँग हुनहुु!छ। 

ती ठाउँहA �वीकार गनु#होस ्जुन तपाtलाई आफू असहज हु!छ भ!ने कुरा थाहा पाएर ?क उहाँ 

तपाtसँग हुनहुु!^यो। तपाt के गनु#हु!छ वा तपाt आफू कहाँ जानहुु!छ भनेर उहाँ तपाtसँग ै
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हुनहुु!छ भ!ने कुराको वा�ता नगनु#होस।् उहाँको वफादार उपि�थ+त तपाtको Dयवहारमा होइन तर 

तपाtको तपाtको अ¡तु *ेममा +नभ#र गद#छ। 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

/श;ण:   
बाइबलले पाठकहAलाई यो भनाई कारावान क�तो दे;ख!^यो ज�तो दे;ख!छ भ!ने कुरा थाहा 9दन 

यो ठूलो काननुबाट बा9हर पसेको ,थयो। धेरै बुँदाहAमा �वचार गनु# आव�यक छ।   

1. यहाँस`म अ�ाहमका स!तानहA थोरै भए। बाइबलले केवल अ�ाहाम, सारा र इसहाक र 

Tयसप+छ इसहाक, Mरबेका, याकूब र एसावलाई मा� उjलेख गरेको छ। हामीलाई थाहा छ 

?क याकूबको पMरवारसँग कि`तमा यी एघार छोराहA kलस जोसेफ छन ्जो �म_मा प9हले 

न ैछन।् स!तानको *+तzा हेनु#होस,् एक महान रा%& ब!ने वाचा, याकूबको पMरवारसँग शAु 

हुन थाjछ हामी कहानीलाई जार5 राeदै। 

2. परमे�वर आSना जनहAका ला,ग योजना सधp एक सीधा रेखा हुनहुु!न। अ�ाहाम कनान 

आइपगेु र उनको देशलाई वचन 9दए। उनलाई एक महान रा%& ब!ने *+तzा प+न 

गMरएको ,थयो। तब हामीले थाहा पाय> सारा बाँझी ,थई। अब, हामीलाई थाहा छ ?क 

कनान याकूबको पMरवारको हो। हामी +तनीहAलाई भोकमर5को अ!Tय भएको देeछ>। 

तपाtको आSन ैजीवनलाई �वचार गनु#होस।् के तपाtले जीवनमा सब ैकुरा कालो र सेतो 

छैन भनेर पाउनभुयो? हामीले योजना गरेको ज�तो सब ैकुरा हँुदैन। हामीसँग ल¢यहA, 

योजनाहA र आकां8ाहA छन ्र क9हलेकाँह5 ती चीजहAमा पBुनको ला,ग धेरै माग#हA छन ्

जुन अ!ततः हामी गइरहेका छौ Tयहाँ पBुनको ला,ग हामीले �लनपुद#छ। तपाtले आफp ले 

बनाउनभुएको माग#बाट मHुत हुन जब तपाt आफूलाई 9हच?कचाउँनहुु!छ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. कारवां बढेको छ। कर5व 70 पMरवारका सद�यहA थप नोकरहA, गोठालाहA, र गाईव�तहुA 

सँग ैया�ा गद]छन।् यो कुन ैसानो *यास होईन। ?फरऊनका गाडीहAको पालहA लगायतका 

सब ैस`पिTतहA समायोिजत गन#का ला,ग +नि�चत Aपमा सराहना गMरयो। यसले 

हामीलाई �मरण गराउँदछ ?क ई�वरको महान स`पTतीको *+तzा प+न परूा भइरहेको छ।   

4. र हामी पMरवारको उदाहरण देeछ> उनीहA सँग ै9ह�ंदा। याकूबका सब ैछोरा, ना+तना+तनी, 

छोर5हA र ना+तना+तनाहA। सब ैजना सँग ैबसे। याकूबको पMरवारको यो ,च�ले हामीलाई 

आSन ैपMरवारहA �वचार गन# बाNय पाद#छ। आकार म}ुा होइन तर सँग ैउ�भनकुो साथ 

हो। कोह5 पछाyड रहेनन।् सबजैना इिजkटको यो नयाँ जीवनको ला,ग *+तबc ,थए। 

सबजैना �म�मा नयाँ जीवनको दश#नसँग �मलेर बनेका ,थए। एकताले पMरवारलाई ब�लयो 

बनायो। पद 8:27 ले याकूबसँग कनानबाट �म_ या�ा गरेको सबकैो �ववरण 9द!छ।   
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परावत,न:   
हामीले यो कारवांलाई हा@ो 9दमागमा हेरेप+छ हामी देeन सHछ> ?क परमे�वरले अ�ाहम, 

इसहाक र अब याकूबलाई आSनो *+तzा परूा गद] हुनहुु!छ। के तपाt आSनो पMरवार समहूमा 

ती मा+नसहA सँगसँग ै9ह�ंने कjपना गन# सHनहुु!छ, सायद थोरै समातरे, अकxलाई तातो र 

थ?कत हुन *ोTसाहन *दान गन\, र एक नयाँ भाइसँग कुराकानी गदा# यो नयाँ भ�ूममा यो नयाँ 

जीवनको कjपना गन\ *यास गदा#? य9द तपाt टे�ल�भजन Hयामेराको साथ Mरपोट#र हुनहुु!छ 

भने, तपाt कसले आSनो समय Mरपोट# गन#मा खच# गनु#हु!छ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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पाठ /स\स – भाग 5 

 

असाइनमे�ट:   
 पvनहुोस ्उTपिTत: 46: 28-30. 

अQयास गनु,होस:्   
कारवां इिजkट निजकै आइरहेछ। 

• याकूबले यहूदालाई �म_मा पठायो। उसले के गनु#पछ# (पद 28)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• +तनीहA गोशने 8�ेमा आइपगेुका छन।् तपाइँको बाइबलको पछाyडको प9हलो नHसामा 

गोशनेलाई भेgन समय �लनहुोस।् +तनीहAले या�ा गरेको दरू5 Nयान 9दनहुोस।् याद 

गनु#होस ्यो बेश\बामा ,थयो जहाँ परमे�वर याकूबको दश#नमा आउनभुयो। बेरशबेा दे;ख 

गोशने को लागी लगभग हुन दे;ख!छ _____________________________________  

• यसूफु�सत उसको रथ तयार ,थयो। जब उनले थाहा पायो ?क उसको बबुा उसको निजक 

छ र उनी गोशनेलाई भेgन गए।   

• क�तो ठूलो पनु�म#लन! पद 29 मा याद गनु#होस ्बबुा र छोराले DयHत गरेको भावना: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• यसूफुसँग ैहँुदा याकूबले चाहेका सब ैकुरा ,थयो। उसको मटुु स!त%ुट ,थयो। उसले आSनो 

छोरालाई वा�तवमा के भएको ,थयो भनेर अब अ+नि�चतता पाएन। भगवानले अनwुहले 

स`पणू# पMरवारलाई +नको पानु#भयो। याकूब र यसूफु फेMर एक अका#को काखमा ,थए। 
 

[यि\तगत K?तaबXब:   
छुgयाउने काम मा� याकूबले गनु# पन\ ,थएन। यो Tयो भ!दा बढ5 ,थयो। यो थाहा ,थयो ?क 

उसको छोरो मरेको ,थयो वा िजउँदो ,थयो भ!ने कुराको +नि�चतता ,थएन। हामी लगभग हरेक 

रात समाचारहA स!ुन सHछ> र कथाहA स!ुन सHदछ> जसमा ब<चाहA आमाबवुाबाट अपहरण 

भएका छन ्वा उनीहAको घर र अ�भभावकको कारणले भा,गएका छन।् हामी �वदेशमा पठाइएको 

�सपाह5लाई प+न �वचार गन# सHदछ> र पMरवार र साथीहAबाट लामो समयको ला,ग छु9�एको छ। 

तपाtको जीवनमा य�तो भएको हुन सHछ। छुgयाउने म}ुा Tय+त ,थएन ज�तो ?क अकx DयिHत 

कहाँ छ भ!ने कुरा थाहा ,थएन र ऊ सरु78त ,थयो वा छैन, सरु78त ,थयो। 
 

य9द यो DयिHत तपाt हो भने के तपाt आफूले सहेका केह5 भावनाहA DयHत गन# स8म 

हुनहुुनेछ?  

________________________________________________________________________ 
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के तपाईको पMरि�थ+त रा@ो अ!Tय भयो? य9द हो भने, के भावनाहA साझा ,थए? Tयहाँ कोह5 

,थए? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तर, हुनसHछ Tयो तपाtको अव�था ,थएन। के तपाt कसलैाई ,च!नहुु!छ जो �*यजनको भाBय 

जा!न उTसकु हुनहुु!छ? य�तो दःुख र पीडाको ला,ग क�तो सा!Tवना छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

तपाtलाई *ेम गन\हA र तपाtलाई अगँाjन चाहनेहAसँग कसर5 स`पक#  गन\ कुन ैतMरका तपाt 

कसर5 स8म हुनहुुनेछ ज�तो याकूबले आSनो छोरोलाई अगँालो हालेर रोए? 

________________________________________________________________________ 

य9द गjतीको ला,ग दोषी र दोषले तपाtलाई अलग रा;खरहेको छ भने, ती पMरि�थ+तहAलाई 

पMरवत#न गन# के गन# स?क!छ? 

________________________________________________________________________ 

+त@ो अशं के हो? 

________________________________________________________________________ 

परमे�वर हामीलाई उहाँको ई�वर5य बाहुहAले घेन# चाहनहुु!छ। उहाँ हामीलाई उहाँसगं एक मायाल ु

स`ब!ध मा ?फता# jयाउन चाह!छ। उहाँ हा@ो बबुा, हा@ो सिृ%टकता# हुनहुु!छ। उहा ँसँधै हामी 

आSना ब<चाहA घरमा आएर हेMररहनभुएको छ। हामी उहाँलाई मा� �वीकार गन# सHदछ> ?क 

हामीले आSन ैतMरकाले जान र आSन ैकाम गन# छनौट गरेका छ>। हामी केवल यो कबलू गन# 

सHछ> ?क हामी बा,ँचरहेको ससंारमा उहाँलाई *+तVबि`बत गन\ उहाँको चाहाना भ!दा हामी थोरै 

छ>। तर पMरि�थ+त वा पMरि�थ+त ज�तोसकैु भए प+न हामी आफp लाई भेgन उहाँ हामीलाई अगँालो 

हालेर पख#नहुु!छ। के तपाtले क9हjय ैसो<नभुएको छ ?क भगवान Iनहुु!छ ?कनभने उहाँ असाNय ै

खुसी हुनहुु!छ ?क तपाt घर फक# नभुएको छ? 

 

Kाथ,ना:   
हे �पता, तपाtले मलाई सिृ%ट गनु#भयो। तपाtले मेरो जीवनको ला,ग ठूलो आशा राeन ुभएको छ। 

तपाईले मलाई सिृ%ट *+तVबि`बत गन# सिृ%ट गनु#भयो। एउटा तMरका जुन तपाtले मलाई मेरो 

जीवनमा माफu माBने �वत!�ता 9दन ुभएको छ मलेै छनौट गरेको कुराबाट। तपाtमा पणू# 

�वत!�ता पाउँदा आन!द र शाि!त पाउन मलाई स8म गनु#होस।् तपाtको *ेम र 8माको साथ 

मलाई हेनु#भएकोमा ध!यवाद। मलाई अगँालो 9दनहुोस ्र मलाई तपाtको निजक राeनहुोस ्जब 

हामी तपाtको छोरो येश ू�ी%ट, मेरा *भ ुर मिुHतदाता माफ# त एकतामा छ>। 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tड1गगं डपेर:   
बाइबलले उTपिTतको बाँकu अNयायहAमा यस पMरवारको जीवनको बारेमा अझ बढ5 जानकार5 

9द!छ। यी पाठहAमा कभर गन# स?कने भ!दा यी अNयायहAमा धेरै सामwी समावेश गMरएको छ। 

तपाt छनौट गन# सHनहुु!छ, स!दभ#हAको सचूी यो तपाtको च�लरहेको अNययन मा माग#दश#न 

गद#छ: 

� उTपिTत: 46: 31 एफएफ - गोशनेको भ�ूममा बसोबास गद] 

� उTपिTत: 47: 9 याकूबको उमेर जब उसलाई ?फरऊनसाम ुjयाइयो 

� उTपिTत  47: 13 - अ+नकालका *भावहA र यसूफुले कसर5 �म_ीहAलाई दासTवमा 

घटाए 

� उTपिTत 47: 26 - यसूफुको काननू: उTपादनको पाचँ> भाग ?फरऊनको हो 

� उTपिTत: 47: 27 एफ - याकूबको मTृय ुनिजक छ 

� उTपिTत - 48 - यसूफुका छोराहAले याकूबले आशीवा#द 9दए 

� उTपिTत 49 - याकूबका *Tयेक छोराले याकूब मनु# अ+घ उ,चत आशीवा#द पाउँछन ्

� उTपिTत 49:29 - याकूब मरे 

� उTपिTत 50:1-14 - यसूफु र उनका दाइहAले उनीहAको बबुालाई कनानमा गाड े

� उTपिTत 50:22 एफ - जोसेफको मTृय ु

 

/श;ण:   
उTपिTत 50:15-21 समावेश नगर5 हामी जोसेफको कथा छो�न सHदैन>। यी पदहAले यी भाइहA 

र हा@ो ला,ग रा@ो समाचार राeछन।् अब उनीहAको बबुाको मTृय ुभइसके प+छ यसूफुले 

+तनीहAलाई चलाउला ?क भनेर +तनीहA डराए। उनीहAले उसलाई भ�ूममा एक शिHतशाल5 नेताको 

Aपमा देखकेा ,थए। सबजैना उसको अधीनमा ,थए। उसले केवल शoद मा� बोjन ुपरेको ,थयो र 

ती सबलैाई कैद वा मान# प+न स?क!छ। यी भाइहAले �व�वास गरे ?क याकूबको कारण उनीहAको 

hयान जो,गयो। +तनीहA �व�वास गछ#न ्?क +तनीहAका बबुाले सरु8ा र सरु8ाको ला,ग 

उनीहAलाई सरु8ा *दान गनु#भयो। याकूब मरे। 
 

यी पदहAले यी भाइहAको बारेमा के *कट गद#छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पद 15 मा उनीहA कुन कुरासँग डराए? 

________________________________________________________________________ 

फेMर, छलले यसको कु9टल टाउको देखाउँछ। उनीहAले यसूफुलाई उनीहAको बबुाले भ!यो भनेर के 

भ!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यसूफुको बारेमा यी पदहAले के देखाउँछन?् 

________________________________________________________________________ 

+तनीहA फेMर माफu मागे। यसूफु द:ु खी भयो। के उनीहAलाई उनको *ेम थाहा ,थएन? के 

उनीहAलाई थाहा ,थएन ?क उनीहA*+त उनको *ेम अपराध भ!दा ठूलो ,थयो? उनले +तनीहAलाई 

के भने? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8माले डर हटाउँछ। उहाँ उनीहAलाई नडराउन भ!नहुु!छ। उहाँ उनीहA र +तनीहAका ब<चाहAको 

हेरचाह गन\ *+तzा गनु#हु!छ। अ!तमा, पाठले पvछ ?क उनले उनीहAलाई आSनो *ेमको 

आ�वासन 9दए र उनीहAसँग दयाल ुकुरा गरे। 8मा को काय# परूा भयो।   
  

[यि\तगत आवेदन:   
के तपाt आSनो जीवनमा दोषीलाई पJन छनौट गन# जार5 राeनहुु!छ? दोषी भाइहAले अझै प+न 

यसूफुलाई दःु;खत तjुयाए। उहाँ +तनीहAका +नि`त रोइ9दन ुभयो। उसले के गन# सHछ वा भ!न 

सHछ ?क Tयसले उनीहAलाई �व�व�त तjुयायो ?क उसले उनीहAलाई माया ग^यx र माफu 

9दएको ,थयो? उहाँ उनीहAको जीवनको साथ जीवन Vबताएको र उनीहAको दास नहोऊन ्भ!ने 

चाहनहुु!^यो जुन अब अि�तTवमा ,थएन।   
 

तपाईको जीवनमा कसले दोष भोBछ? के9ह चीज छ जसको ला,ग तपाt आफp लाई माफ गन# 

सHनहुु!न? आफैलाई 8मा एक �वकjप छ र परमे�वरले हामीलाई उहाँको मदत *दान गद#छ। उहाँ 

हामीलाई 8मा 9दन र 8मा �वीकार गन# स8म पानु#हु!छ, उहाँबाट मा� होइन, तर अAबाट प+न। 

उहाँले *दान 8मा मा +न: शjुक छ। हा@ो आSन ैशिHतले हामी यसलाई �वीकार गन# सHदैन>; 

तर उहाँको शिHतले माफu हा@ो DयिHतगत हुन सHछ, कुन ैआर8ण Vबना। बाइबलले हामीलाई 

एक अका#मा आSना पापहA �वीकार गन# �सकाउँछ (याकूब 5:16)। क!फम\सन 8मा *ाkत गन\ 

अशं हो। क!फरेसनले अपराध खोjन र खाल5 गन# अनमु+त 9दँदछ, यसलेै माफu jयाउँदछ। एक 

अका#मा आSना पापहA ि�वकार गदा# हा@ो जीवनमा भ broken◌्ग हुने रोगको प+न +नको हु!छ। 

क!फरेसनको मतलब यो होइन ?क एउटा अकx भ!दा ठूलो छ। अकxलाई �वीकार गदा# हामी सबलेै 
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पाप गरेका छ> भनेर �वीकान# म}त गद#छ। क!फरेसनले *ेमका शoदहAलाई हा@ो जीवनमा *वेश 

गन# म}त प�ु याउँछ।  
 

Kाथ,ना:  
हे *भ,ु तपाt हामीलाई हा@ो सब ैपापहAका ला,ग 8माको शभु समाचार *दान गनु#हु!छ। यस 

�वषाHत दोषको वMरपMर बोHन आव�यक छैन जुन टाढा जान चाहँदैन। *भ,ु मलाई तपाईको 

मायाल ु8माको ला,ग शिHत *दान गरेकोमा ध!यवाद। मिुHतले मेरो जीवनमा jयाएको 

�वत!�ताको ला,ग ध!यबाद। येशकूो कारणले गदा# मलाई तपाtको जीवन, राजाको ब<चाको Aपमा 

िजउने सअुवसर छ! ध!यवाद! हो, मँ तपाtको वचनमा �व�वास गद#छु जसले भ!छ ?क प�चाTताप 

गन\ पापीको ला,ग �वग#मा रमाहट छ (लकूा 15:7)। मलेै अAलाई 8मा गन\ अवसरहA हेन# मेरा 

आँखा खोjनहुोस ्?कन?क मलेै तपाtलाई 8मा गरेको छु। अAलाई �वत!� हुन माफ गनु#होस ्र 

8मा गनु#होस।् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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समी;ा:   
यस �वशषे अ�यासको उ}े�य तपाtको �वकास र के9ह परुानो +नयमका कथाहAको zानको पिु%ट 

गनु# हो। यस इकाईमा *ाथ�मक पा�हA याकूब र उनका छोराहA हुन।् यी अNयायहAमा अ!य 

धेरैलाई +तनीहAको �थान 2वारा दशा#इ!छ। के9ह पा�हA र DयिHतहAको समी8ा गनु#होस ्जसले 

फरक फरक धारण गछ# र के9ह याद राeदछ।   
 

स�दभ,                            चLर�?               ?तमीलाई के याद छ? 

उTपिTत 37:21-23; 42:22   

उTपिTत 37:26; 43:8-9   

उTपिTत 39:1   

उTपिTत 39:7   

उTपिTत 39:21   

उTपिTत 40:2   

उTपिTत 40:2   

उTपिTत 42:24   

उTपिTत 43:29   

 



भगवान माफ	, हा�ो वत��ता 

WWW.FULLVALUE.ORG - 86 - ©2008 FULLVALUE MINISTRIES 

 

समय �लनहुोस ्जोसेफको �म�को स`पणू# इ!चाज# ब!नको या�ा नोट गनु#होस।् 

• उTपिTत 37 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

• उTपिTत 39 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

• उTपिTत 40 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

• उTपिTत 41 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

• उTपिTत 42-44 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

• उTपिTत 45 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

 

यस अNययनभMर तपाtले आSनो बाइबलमा बनाउनहुुने ,च�नहA पनुरावलोकन गनु#होस।् यो 21 

औ ंशताoद5मा तपाtको जीवन अव�थालाई स`बोधन गन\ पद (हA) को लागी तपाtको DयिHतगत 

महTTव छ ज�तो लाBछ। पद (हA) लेeनहुोस:् 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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यसूफु र उसको जीवनको साथ तपाt कहाँ ,च!न सHनहुु!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

य9द तपाtसँग जोसेफसँग एकल-एक-कुराकानीको अवसर छ र उहाँसँग तपाtको जीवनको क9ठन 

समयहAमा म}त गन\ के9ह सोNन चाहानहुु!छ भने, तपाt के माBनहुु!छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

"*भ ुउहाँसँग हुनहुु!^यो।" एक 8ण �लनहुोस ्तपाईको जीवनमा ती चीजहAको प9हचान गन# जुन 

*भकुो साथमा हुनहुु!छ भनेर स`झाउनहुोस ्र Tयसप+छ अAको नजरमा तपाtलाई अनमुोदन 

9दएर तपाtलाई 9दनभुएको सफलताको ला,ग उहाँलाई ध!यवाद 9दनहुोस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


