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सDु गदE 
तपाR एक साह�सक मा श!ु गद< हुनहुु�छ 3क तपाRको बाँक� जीवन आकार हुनेछ. तपाRको या�ा 

तपाRको ला�ग अन�ठो हुनेछ र प�व� बाइबल भ�ने प�ुतकको तपाRको बझुाइमा बXनको ला�ग तपाRको 

उ=सकु र उ=साह@ चाहनाले केह@ अशंमा �नधा07रत ग7रनेछ. अGययन गन0 तपाईको ��तब:ताले तपाइँको 

जीवनलाई सम:ृ पानZ वाचा गद0छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ0 त बो[नहुु�छ. 

जब तपाR अGययन गनु0हु�छ तपाRलाई हातमा केह@ �सफा7रस ग7रएको आप�ूत 0ह! हुन �ो=साQहत 

ग7र�छ: 

1. यो बाइबल अGययन एकाई: भगवानको कल, हा]ो छुटकारा -1  

2. प�व� बाइबलको नयाँ अ�तरा0िPOय स�ंकरण (एन I �भ�). नोट: यQद तपाR नयाँ खर@द 

गद< हुनुहु�छ भने, बाइबल खो�नुहोस,् यQद सJभव छ भने, =योसँग छ:  

. �=येक पPृठको बीचमा �स-सदंभ0 �तJभ �ाथ�मकताका साथ. 

. एक सम�वय सामा�यतया बाइबलको पछाEड भेQट�छ, र 

. केह@ आधारभतू नaशा प�न पछाEड भेQटए. 

3. पेन वा पेि�सल 

4. 3x5 वा 4x6 अन�ुमHणका काड0ह! 

मा सचूीब: तीन # 2  स�ुवधाह!सँग तपाRलाई पया06त तपाRको अGययनको ला�ग आप�ूत 0 ग7रनेछ र यी 

पाठह! माफ0 त सफलतापवू0क ने�भगेट गन0 तयार हुनहुुनेछ. य"य�प, बाइबलमा यो तपाRको पQहलो �दश0न 

हो भने, तपाRले बाइबल ने�भगेट शीष0कको अGययनबाटै �वचार गन0 सaनहुु�छ. यस अGययनले तपाRलाई 

कौशल �वकास गन0 र तपाRलाई अ�धक �वeव�त बाइबल �व"याथf बनाउन सहयोग पgु याएको ने�भगेसनल 

उपकरणह! �दान गद0छ. बाइबल ने�भगेट कुन ैप�न श[ुक वा दा�य=व .बना डाउनलोड गन0 स3क�छ �स 

कनेaट वेबसाइट www.CrossCM.org  

मा. य"य�प यो अGययन �सफा7रस ग7रएको छ, यो परमेeवरको योजना, हा]ो �वक[पको अGययनमा 

सफलताको ला�ग आवeयक छैन. 

तपाRको बाइबल माक0  गन0 नQहच3कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पXन हो. यसलाई तपाRको 

नोटह!, तपाRको रेखांकन, हाइलाइQटगं, सक0 ल र एरोको साथ तपाRको आhन ैबनाउनहुोस!् तपाR �वचार, 

�eन, र अGययन को माGयम बाट आhनो या�ा jया3कंग रेकEडFग को लागी एक नोटबकु वा kयाlलेट को 

उपयोग गन0 को लागी चु�न सaनहुु�छ “भगवानको कल, हा]ो छुटकारा-1”.   

अGययन सामLी लेHखएको छ ता3क तपाR आफैले �सaन सaनहुुनेछ. आ=म-अनशुासन को एक 

EडLी सगं तपाR थोरै वा कुन ैकQठनाई को साथ सामLी कभर हुनेछ. एकै साथ तपाR नयाँ जानकार@ 

�ा6त गनु0हुनेछ, नयाँ अ�तरoिPट साझा गनु0होस,् र केQह चुनौतीपणू0 �eनह! सोGनहुोस ्जुन उ=तरह!को 

ला�ग माpनेछ. यो ��त3�याको पवूा0नमुान गद< तपाईलाई अGययन गन0 केह@ साथीह!लाई आमि��त गन0 

गJभीरतासाथ �वचार गन0 �ो=साहन Qदनहुु�छ.   
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तपाईलाई आhनो अGययनमा रमाइलो लाpन सaछ. तपाईको qदय Lहणयोpय होस ्जसर@ भगवानले 

तपाईको वचन माफ0 त बो[नहुु�छ. यी बाइबल कथाह!ले तपाRको छोरा येश ूrीPट, हा]ा �भ ुर मिुaतदाता 

माफ0 त तपाRलाई Qदएका महान ्�ेमको आeवासन Qदनहुोस.् 
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  ऊ एउटा रा�ो ब!चा #थयो 

 
 

पIरचय 

 

परमेeवरका मा�नसहs �मtदेशमा न ैस�तPुट �थए। �तनीह! फलदायी र गणुा �थए। �तनीह!को शिaत र 

सuंयाले यसूफुलाई न�च�ने नयाँ राजालाई गJभीर खतरा देखायो। हेर, परमेeवरले यो शासकलाई 

3फरऊनको भ�ूममा आरामसँग बसोबास गनZ यी �वदेशीह!मा अस�तिुPट �सज0ना गन0 कसर@ �योग 

गनु0भयो।  
 

मा�नसह!लाई उनीह!को अव�थाको बारेमा �नराश हुन ुर �नराश हुन ुजsर@ �थएन, तर उनीह!लाई 

�मtबाट छुटाउने र छुटाउने Qदनको ला�ग नयाँ नेता प�न तयार पानु0परेको �थयो। भगवानले आhना 

धा�म0क उwेeयह! परूा गन0 �योग गनु0भएका �व�भ�न प7रि�थ�त र xयिaतह! �च�नहुोस।् उनले 

अyाहमलाई वचन Qदएका �थए र यो परूा हुने समय यह@ हो। 
 

हामीलाई भ�नएको छ 3क एउट@ आमाले उनको छोरालाई "रा]ो छोरो" भनेर याद गरे। जा�नहुोस ्3क यस 

छोराको बाबआुमाको हुनकुो मतलब के हो जसले आhना ब8चा असाधारण �थए भनेर �वeवास गरेर बझुे। 

यो हामी सबकैो ला�ग चुनौती हो। जब हामी अ!मा�थ �वeवासका साथ हेद0छ� के हामी �तनीह!लाई हा]ो 

जीवनमा असाधारण xयिaतह!को !पमा देuछ�?
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  ऊ एउटा रा�ो ब!चा #थयो 

 

भाग 1 

 

पIरचय: समय .ब�तसकेको छ। याकूबका बाz छोरा र �तनका प7रवारह! �मtामा शाि�तपवू0क ब�दै 

�थए। यसूफु जसले �तनीह!लाई �मtमा [याए उनीह!को म=ृय ुहुने समय हँुदा उनले आhना भाइह!लाई 

अि�तम अनरुोध Qदए। उनीह!ले उनको ह{डीह! आफूसँग ैलजैानपुनZछ जब उनीह!ले �मt देश छोड,े जब 

परमेeवरले उनीह!लाई अyाहम, इसहाक र याकूबलाई ��त|ा गनु0 भएको भ�ूममा लजैान ुभयो (उ=पि=त 

50:24-25).  

 

एक 'णको ला�ग समी'ा गर�। हामीले इ�ायललाई क�तो देश ��त|ा गरेको �थयो भनेर हामीले सJझन ु

पछ0। यो �म�को भ�ूम �थएन जहाँ �तनीह! आरामपवू0क बसोबास ग7ररहेका �थए र जहाँ सब ैकुरा रा]ो 

�थयो। अ�नकालको कQठन वष0ह!मा परमेeवरले �मtलाई यस प7रवारको शरण�थलको !पमा मा� �दान 

गनु0भएको �थयो। ��त|ा ग7रएको भ�ूम कनानको भ�ूम �थयो (उ=पि=त 17:8). य"य�प उनीह!ले आhनो 

प7रवार र गाईव�तकुा ला�ग �म�लाई आदश0 पाएका �थए। �न�स�देह, कुन ैअस�तिुPट .बना उनीह!ले 

छो{ने कुन ैठाउँ भे�ाएनन ्र आफू आफू भएको ठाउँमा फ3क0 ए। तर अब, उनीह!लाई बाQहर सनZ समय 

भयो। ईeवरले स�तPुट मा�नसह!लाई �मtबाट �नकालेर ��त|ाको देशमा कसर@ सानZ �थए? 

 

��थान �पPट बनाएर श!ु हु�छ। यो नयाँ Qदन �थयो। कनानबाट अ�नकालको कारण �मtमा ब�न 

आएका सब ैप�ुताह! मरेका �थए। जसर@ परमेeवरले ��त|ा गनु0भएझ� उहाँले अyाहामका स�तानह!लाई 

एउटा ठूलो जा�त बनाउनभुयो। यसूफुलाई न�च�ने एक नयाँ राजा स=तामा आयो। यो जहाँबाट कथा स!ु 

हु�छ। 
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 1:1-14 

 

अJयास गनुKहोस:् 
1. हामीलाई यो नयाँ राजाको बारेमा के थाहा छ (पद 8)? __________________________________ 

2. मा उनको �च�ता के �थयो पद 9? __________________________________________________ 

3. इ�ायलको जनसuंयाले उनलाई 3कन �च�ता गनZ छ (पद 10)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. �मtीह!ले इ�ाएल@ह!�सत 'चलाखीपवू0क xयवहार गनZछन'् (पद 10)। यो नयाँ 3फरऊनले के गनZ 

�नण0य गरे (पद 11)?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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5. 3फरऊनले सो8यो 3क यQद उनीह!ले कडा प7रtमका साथ मा�नसह!लाई दमन गरे 3क जनसuंया 

�छटो भ�दा बXने छैन। योजनाले ज�तो काम गरेन। यसको स�ा, पद 12 ले हामीलाई के भ�छ? 

______________________________________________________________________________ 

6. फल�व!प, �मtीह!ले इ�ाएल@ह!लाई डराए। इिज6टको चतरु र दमनकार@ xयवहार बेरहम xयवहार 

भयो। याद गनु0होस ्�ूर शlद पद  13 र 14 मा दईु पटक �योग ग7रएको छ। अब 3फरऊनले 

उनीह!लाई के गरे (पद 14)?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

असाइनमे(ट:  पXनहुोस ्��थान1:15-22. 
1. कठोर प7रtम र �ूर xयवहारको तीतो जीवनले इ�ाएल@ह!लाई दःुख Qदने �नण0य गरेन। पद 

15:22 लाई हेनु0होस।् उसले अब के गछ0? 

Qहy ूसुँडनेीह!को नाम राuनहुोस।्  ______________________ र  ___________________ 

उनले उनीह!लाई के भने (पद 16)? __________________________________________ 

हामीलाई यी सुँडनेीह!को बारेमा के भ�नएको छ (पद 17)? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3फरऊनले उनीह!लाई �तनीह! सम' [याए र �तनीह!को अना|ाकार@ काय0मा�थ �eन 

उठाए। �तनीह!को ��त3�या क�तो �थयो (पद 19)? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. 3कनभने �तनीह!ले 3फरऊनलाई भ�दा परमेeवरको डर राख,े यसकारण परमेeवरले उनीह!�सत 

क�तो xयवहार गनु0भयो (पद 20-21)? परमेeवरले के गनु0भयो? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. तर 3फरऊनले �वtाम �लन अ�वीकार गरे। उनको सब ैमा�छेलाई उनको अि�तम आदेश के हो 

(पद22)?_______________________________________________________________________  

 

भाग 2 

 

Lवचार: ��थान 1 का यी केह@ पदह!ले नाटकको ला�ग मचं सेट गरे जुन �मtीह! र इ�ाएल@ह! दवुकैा 

ला�ग इ�तहास प7रवत0न हु�छ। �श�ा र पवुाले भने, "होइन!" �तनीह! 3फरऊनसाम ुउ�भए। परमेeवर��तको 

�तनीह!को डरले गदा0 उनीह! राजा��त अना|ाकार@ भए। यो गन0 सिजलो छैन। यो क�तो देHखनेछ 

�वचार गन0 समय �लनहुोस ्यQद यो रेखामा रहेको तपाRको घाँट@ हो भने। यी मQहलाह! आि=मक रा'स 

�थए! �तनीह! ब8चा �वतरण गनZ xयवसायको बारेमा �थए उनीह!लाई मानZ होइन। �तनीह!ले यी Qहy ू

आमाबाबलुाई धोका Qदइरहेका �थएनन ्र राजासँग �ूर Qहसंामा सहभागी हुनेवाला �थएनन।् 
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आवेदन: हामी �eन गन0 सaछ� �शफर र पवुा राजाको �वs: छलपणू0 xयवहार गनु0 ठ�क �थयो 3क 

�थएन। उनीह!ले उहाँलाई �वeवास Qदलाए 3क �तनीह! समयम ैड�ेलभर@मा पpुन सकेनन।्   
 

1. कQहले स=य बोलेको अनमु�त छैन? के =यहाँ =य�तो समय छ? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �श�ा र पहूको �नण0य मा�नसले भ�दा परमेeवरको आ|ापालन गनZ �थयो। के तपाRले कQह[य ै

आफूलाई य�तो अव�थामा भेkनभुयो जुन प7रि�थ�तमा तपाRले अड0रको .ब!: जानहुु�छ 3कनभने 

तपाRले �वeवास गनु0हु�छ 3क यसले परमेeवर र उहाँको धा�म0कताको सJब�धलाई उ[लघंन गछ0? 

______________________________________________________________________________ 

को सलंpन �थयो? _______________________________________________________ 

=यो आदेशको ला�ग तपाRको जानाजानी काय0वाह@को प7रणाम के भयो? _____________ 

________________________________________________________________________ 

के =यहाँ �थयो वा हुन सaछ, सजृना=मक समाधान जसले परमेeवर��त तपाRको 

आ|ाका7रतालाई उ[ल घन गनZ छैन र =यो आदेशको अव|ा गनZ योजना बनाइएको 

�थएन? 

________________________________________________________________________ 

3. केह@ xयिaतह!ले जानाजानी काय0ह!को कारण गJभीर प7रणामह! भोगेका छन।् केह@ले जा�गर, 

पद र ��तPठा गमुाएका छन।् ��तPठाको बदनाम ग7रएको छ। र यो सानो देHख�छ जब एक 

xयिaतले ससंार भ7र मा�नसह!ले द:ु ख भोpदछन ्भनेर मा�दछन ्3कन3क �तनीह!ले "मा�नसह! 

भ�दा परमेeवरको आ|ा पालन गन0" छनौट गछ0न।् क�तले �ूरता भोpछन ्र क�तले आhनो 

जीवन गमुाउँछन ्3कन3क उनीह!ले येश ूrीPट��त वफादा7रताको घोषणा गरेका छन।्   

"मा�नसलाई भ�दा परमेeवरको आ|ा पालन गनु0" चुनौतीको बारेमा म कि=तको गJभीर 

छु? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

स=य बो[न, िजJमेवार भएर काय0 गनZ, सफा अ�त�करण राuन र इमा�दार@तापवू0क 

xयवहार गन0 मलाई कQहले गाzो लाpछ? ______________________________________ 

के म अ!सँग डराएर र परमेeवरसँग डराएको भ�दा बढ@ न�तजाह!बाट �नराश भएको छु? 

के मलेै अ!लाई तल हालेको छु? म यी पeचाताप र पeचातापको भावनाह!सँग के गनZ? 

________________________________________________________________________ 

हामी कQहले प�न �वeवास गद<न� 3क हामी आशा�वह@न छ�, =य�तो अव�थामा प�न जब हामी 

आhनो डरमा परेका छ�। �भ ु�वeवासी हुनहुु�छ। उहाँको �ेम हामीलाई उठाउछ र हामीलाई आशा 

Qद�छ। अ!ले गाzो अव�थामा प�न उहाँ हामीलाई माफ गनु0हु�छ र हामीलाई ि�थर रहन बल 

Qदनहुु�छ। 
 

�मरणाथK: ए3फसी 6:10-11, 13-14  ले हामीलाई यो आeवासन Qद�छ 3क �भकुो साम�य0 उहाँमा 

ब�नहुु�छ 3कन3क उहाँको साम�य0 येशमूा हामीलाई बनाइएको छ। "साह�सलो होऊ!" "oढ खडा!" 

अन�ुमHणका काड0मा यी पदह! लेuनहुोस ्र आफुलाई इरादाको साथ काय0 गनZ तपाRको अक� अवसरको 
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ला�ग आफैलाई श��ी �म�ृतमा राखेर रमाइलो गनु0होस,् oढ र मा�नसको भ�दा परमेeवरको आ|ापालन 

गन0 इ8छुक। 
 

�ाथKना: हे भगवान, मलेै �श�ा र पहूको बारेमा पढ� र मलेै महससु गरे 3क तपाRको शिaत काम गनZ 

�ममा उह@ शिaत ममा काम ग7ररहेको छ। मलाई सह@ भ�नको ला�ग र गन0को ला�ग ताकतको ला�ग 

तपाइँमा भर पन0 स'म गनु0होस।् यी xयिaतह!ले तपाRमा �वeवास गथZ। �तनीह! तपाRको �ेमको 

आeचय0 मा बाँ8थे र तपाR��त आ|ाकार@ताको साथ जवाफ Qदए। मँ प�न, तपाईमा �वeवास गद0छु र म 

बाँ8न चाह�छु तपाईमा मेरो भरोसा झि[करहेको जीवन। ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पIरचय: प7रवत0न हुन आवeयक छ। यQद इ�ायल@ह!ले परमेeवरले अyाहमलाई ��त|ा गनु0 भएको 

भ�ूम अ�धकार गन0 लागेका �थए भने उनीह!ले �मt देशबाट बाQहर जानपु�य�। तर, सब ैकुरा रा]र@ 

च�लरहेको �थयो। र इ�ायल@ह! �म� देशमा ब�ने महान ्राPO ब�न पगेुप�छ र यसूफुको बारेमा न�च�ने 

नयाँ 3फरऊन स=तामा आए र इ�ाएल@ह!ले धJक� Qदए सJम सब ैकुरा रा]ो हँुदै गयो। 
 

आ�दोलन हुनको ला�ग जनता आफू ब�ने ठाउँमा अ�वक�सत हुन ुआवeयक �थयो। यस �वशषे समयमा 

नयाँ राजाले उनीह!मा�थ दास मा�लकह! राखेर र कडा प7रtम गरेर उनीह!मा�थ दमन गरेर 

इ�ाएल@ह!सँग �ववेक� xयवहार गनZ �नण0य गरे। �मtीह!ले इ�ाएल@ह!लाई डराए र उनीह!सँग �ूर 

xयवहार गरे य"य�प Qहy ूकेटाह!लाई नील नद@मा फा�लQदए। �न�स�देह यो आदेश, एक �च8याई 

पठाउँदछ 3क देश भर स�ुन स3क�छ। 
 

��थान 2 ले यस ऐ�तहा�सक नाटकको मuुय पा�को प7रचय Qद�छ। कनानको भ�ूम दधु र मह ब�गरहेको 

भ�ूममा परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई फका0उनको ला�ग तयार पानु0हँुदा सब ैपा�ह!ले अराजकतामा 

भाग �लए। 
 

असाइनमे(ट: ��थान 2 पXनहुोस।् यो अGयाय पXदै जाँदा तपाRको नोटबकुमा यी xयिaतको नाम 

रेकड0 गनु0होस।् 
 

अJयास गनुKहोस:् यी पा�ह! को हुन?् हामी पद 1 मा लेवी कुलको वशंबाट आएका एक खास 

इ�ाएल@ प7रवारलाई हेरेर श!ु गछ�। ज�तो तपाRलाई याद होला लेवी याकूब र लेहाको त�ेो छोरा �थए 

(उ=पि=त 30:34) 
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1. ��थान 2:1 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क एक मा�नस एउट@ मQहलासँग �ववाह गर@ जो गभ0वती 

हु�छ र एउटा छोरोलाई ज�म Qद�छ। यहाँ कुन ैअन�ठो छैन। �स-स�दभ0को !पमा सuंया 26:59 

�योग गनु0होस:् 

बबुाको नाम के �थयो? _______________________________ 

आमाको नाम के �थयो? ______________________________ 

2. कसलेै सहायता गन0 सaदैन तर आeचय0च3कत हु�छ 3क यQद सब ैउनको गभा0व�थाको अव�धमा 

यस आमाले सब ैआशा भ�दा बाQहरको आशा ग7ररहेक� �थईन ्3क उनको �भ�को ब8चा एक छोर@ 

न ैहुनेछ। तर उनले एक छोरालाई ज�म Qदइन।् ब8चा �नराश �थएँ र ब8चा ब8चा हो 3क भनेर 

डराउनकुो स�ा, पद 2 मा छोराले हेदा0 आमाले के देuदछ? 

______________________________________________________________________________ 

3. धेरै मQहनासJम जोचेडले ब8चालाई लकुाउन स'म भयो। उनी उसलाई नील नद@मा सिुJपन। 

उनले अब के गन0 सिaदन? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. के तपाRलाई �पच �योग ग7रएको अक� घटना याद छ? उ=पि=त 6:14 को �स-स�दभ0 हेनु0होस।् यी 

दईु पानी ढुवानीको उwेeयमा तपाR क�तो समानता देuनहुु�छ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ��थान 2:4 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क उनको Qदद@ उनलाई के हु�छ हेन0 बाQहर उ�भएक� 

�थइन।्   

नJबर 26:59 अनसुार उसको बQहनीको नाम के �थयो? _______________________________ 

6. पद  मा हामीलाई बताइएको छ 3क 3फरऊनक� छोर@ र उनका चाकरह! नहुाउन नील नद@मा गए। 

उनले टोकर@ देखे। अ�न के भयो? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Qहy ूब8चा प=ता लगाए प�छ, ब8चाको बQहनी म7रयमले 3फरऊनक� छोर@लाई सJपक0  गरे। 

पद 7 मा �म7रयमले आइमाईलाई के ��ताव ग7रन?् ____________________________________ 

 

परावतKन: 
1. =यसलेै म7रयम गए र जोकेबेद भे�ाए र आमाले 3फरऊनक� छोर@बाट उनको ब8चा 3फता0 �लइन।् 

एक 'णको ला�ग यसको बारेमा सो8नहुोस ्... 

नील नद@मा hया3ँकएला भ�ने डर�वना तपाRको ब8चालाई 3फता0 �लन ुक�तो हु�छ? 

य"य�प ब8चा तपाRको स�तान हो तर ऊ अब सJबि�धत �थयो र 3फरऊनक� छोर@बाट 

सरु&'त �थयो। _____________________________________________ 

हामीलाई �निeचत !पमा थाहा छैन तर यो अनमुान छ 3क ब8चा जोचेबेदसँग देHख वष0को 

उमेरसJम रहे। यस बढुाइले उनको छोराको पालनपोषण गदा0 उनको आमामा परेको 

�भावलाई �वचार गनु0होस,् 3फरऊनको प7रवारको जीवन शलै@को ला�ग उनको यवुा 
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जीवनमा। केQह चीजह! लेuनहुोस ्जुन तपाR आhनो ब8चालाई एक इ�ाएल@ आमाको 

!पमा �सकाउन चाहानहुु�छ: 
i. _____________________________________________________________ 

ii. _____________________________________________________________ 

iii. _____________________________________________________________ 

2. पद 2 मा हामी जा�दछ� 3क जोकेबेदले उनको ब8चालाई हेरे र उनी एक "स�ुदर बालक" भएको 

देखे। तपाRलाई क�तो लाpछ उनले उनीको बारेमा याद ग7रन?् उनीह!ले आhनो ब8चालाई हेदा0 

कुन ैअ�य आमाले याद गनZ भ�दा केQह फरक देHखन? Qहy ू11: 23 प�न हेनु0होस।् _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यQद तपाR बाबआुमा हुनहुु�छ भने के तपाRले आhनो ब8चालाई �व�मयसाथ हे7ररहन ुभएको छ र 

उसलाई वा उनीलाई रा]ो ब8चा भनेर �च�नहुु�छ? वा, हुनसaछ तपाRको आखँा aलाउड भएको छ 

र तपाR उसलाई वा उनलाई रा]ो ब8चा हुन पQहचान गन0 सघंष0 गद< हुनहुु�छ। तपाRले के याद 

गनु0भयो? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अ�न तपाईलाई के? के तपाRले आफूलाई हेनु0भयो र सिृPटकता0को आँखाबाट �वचार गनु0भयो 3क 

तपाR एक रा]ो ब8चा हुनहुु�छ? के तपाRले उहाँलाई स�ुन सaनहुु�छ जब उहाँ तपाRको अनहुार 

हातमा था[नहुु�छ र तपाRको आखँामा हेनु0हु�छ, "मेरो, मलेै तपाRलाई रा]ो बनाएँ जब मलेै 

तपाRलाई �सज0ना गर�!"? के तपाR उहाँको आन�द, उहाँको स�तिुPट, उहाँको अनमुोदनलाई तपाR 

ज�तो हुनहुु�छ तपाRले उहाँ ज�तो बनाउनभुएको हो भनेर महससु गन0 सaनहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. सप�याह 3:17 हामीलाई याद Qदलाउँछ 3क उहाँ तपाRमा रमाउनहुु�छ र इ8छा गनु0हु�छ 

 __________________ तपाR मा�थ __________________________ 

उसले गनZ छ ________________ तपाR उहाँको "वारा __________________, र 

उसले गनZ छ __________________ ठूलो साथ तपाR मा�थ ___________________!   

क[पना गनु0होस!् 

 

�ाथKना: बबुा, आज म व7रप7र हेदा0 र मेरो जीवनका �व�भ�न xयिaतह! - �श'कह!, चच0का नेताह!, 

रोजगारदाताह!, सँगी कामदारह!, सरकार@ अ�धकार@ह!, सामदुा�यक सेवकह!) भेkदा मलाई उनीह!लाई हेनZ 

र �तनीह!लाई “रा]ो ब8चा” भनेर हेन0 स'म पानु0होस।् " जब म आफूलाई ऐनामा हेछु0 र आफूलाई 

अपमा�नत गन0 था[छु र मेरा �Qुटह! मा� देuछु, मलाई सJझाउनहुोस ्3क तपाR ममा धेरै रमाउनहुु�छ र 

म "एक रा]ो ब8चा" भएको देuदछु। �तमीले मलाई रा]ो ब8चा बनायौ। तपाRले मलाई आhनो बनाउन ु

भयो। खुशी र ध�यवादको साथ म तपाRको �शसंा गद0छु 3कन3क म डराउँछु र आeचय0जनक साथ 

बनाएको छु। _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

 

अJयास: जोकेडको योजनाले काम गय�। उनको छोरा सरु&'त �थए र ठूलो भए सJम उसको आhन ै

काखमा घर फ3क0 न।् =यसप�छ =यो समय आयो जब उनले ब8चालाई 3फरऊनक� छोर@मा पयुा0ए र उनी 

उनको छोरा भए। 

1. पद 10 मा हामीलाई सबभै�दा पQहला ब8चाको नाम Qदइएको बताइएको छ। 3फरऊनक� छोर@ले 

अQहले यो ब8चालाई दावी ग�छ0न।् उनी उनको नाम रािuछन।् उसको नाम हो _______________.  

उसको नामको अथ0 के हो? ________________________________ 

2. मोशा एक Qहy ू�थए जो �मtीको घरमा हुकZ का �थए र =यहाँ कुन ैप�न परुानो घर �थएन। उनी 

3फरऊनको दरबारमा उ�भए। हामी ब�ुन सaछ� 3क उहा ँएक जना Qहy ूहुनहुु�छ भ�ने पणू0 

|ानका साथ हुकZ का �थए। जवान छँदा हामी �सaछ� 3क Qहy ूमा�नसह!ले कडा प7रtम ग7ररहन ु

परेको �वषयमा उनी धेरै जा�दथे। एकQदन जब उसले आhना मा�नसह!लाई हे7ररहेको �थयो (पद 

11:14)? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उसको काय0को न�तजा के भयो? ___________________________________________ 

4. Qहyकूो प'मा �मtीको ह=या गरेकोमा 3फरऊनले उनलाई मानZछ भ�ने डरले मोशाले के गरे (पद 

१ 15)? ________________________________________________________________________ 

5. पद 15 मा य�त �पPटसँग भ�नएको छ: “… तर मोशा 3फरऊनबाट भागे र �म"यानको भ�ूममा 

बसे। उहाँ इनारमा ब�नभुयो। ” य"य�प, हामी यी तीन काय0ह! हडबडका साथ �वचार गनZ QहJमत 

गद<न�. 

a. “मोशा 3फरऊनबाट भागे…” 3फरऊनका ला�ग मोशा को �थए? के उनी हु3क0 सकेका यस 

xयिaतसँग ना�त ज�तो xयवहार गद< �थए? हजुरबबुासँगको घरमा हुक0 न ुक�तो हु��यो 

होला, �वचार गनु0होस ्जो सारा �मtमा सब भ�दा शिaतशाल@ मा�नस �थए। यो समान 

xयिaतले उसलाई मान0 खोिजरहेको �थयो भनेर के थाहा पाउने �थयो? ________________ 

________________________________________________________________________ 

b. “… र �म"यानको भ�ूममा ब�यो…” ��थानको समय र कनानको �वजयको समयमा 

भ�ूमलाई �च�ण गनZ नaशा �योग गद< �म"यान प=ता लगाउनहुोस।् �म�को नील ड[ेटा, 

गोशने र रामसेसको भ�ूम प=ता लगाउनहुोस।् यसले तपाRलाई साधारण 'े� Qदनेछ जहाँ 

मोशाले �म"यानमा आhनो या�ा श!ु गरे। =यसप�छ नील नद@को पिeचम तफ0  लाल 

सम�ुको औलंामा सानु0होस।् �सना �ाय"वीपमा द&'ण सान0 जार@ राuनहुोस।् पवू0 या�ा 

गनु0होस ्र लाल सम�ुको पवूf औलंा पार गनु0होस।् पवू0मा भ�ूम �म"यान छ। �म"यानमा 

पpुन कुन ैसिजलो माग0 �थएन। दरू@ महान �थयो। माउ�ट सीनलेै लामो या�ा गरे र 

अ�तह@न मsभ�ूमले थोरै, कुन ैभए सरु'ा �दान गय�। के यो 3फरऊनको �ोधबाट सरु&'त 

महससु गन0को ला�ग या�ा गन0 क�त टाढा �थयो? हामीलाई �म"यान छनौट ग7रएको 3कन 
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भ�नएको छैन। 3कन उसले यो छनौट गला0 ज�तो लाpछ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

“अ�न उनी इनारमा बसे।” हामी क[पना गन0 सaछ� यो नख�ल�तानमा हुन ुहो। यो =यह@ 

�थान हो जहाँ गोठालाह! आhना बगाललाई पानी Qदन आए। 3कन3क रा]ोसँग इलाकामा 

पानी उपलlध गराइएको �थयो 3कन3क यो समदुायको ला�ग प�न जानकार@ भेला गन0 र 

आदान�दान गन0 सJभा�वत ठाउँ �थयो। कथाले इनारमा �च�ण गछ0 जहाँ मोशाले आhनो 

लामो र कQठन या�ाबाट �फू�त 0 Qदइरहेको छ। 

6. मोशा इनारमा हँुदा के भएको �थयो (��थान 2: 16-17)? 

पानी कोन0 को लाpयो? _____________________________________________________ 

�तनीह!का बाब ुको �थए? ___________________________________________________ 

उनीह! 3कन पानी ता�नरहेका �थए? __________________________________________ 

पद 17 मा के भयो? _______________________________________________________ 

मोशाले के गरे? ___________________________________________________________ 

7. Qदद@ह! सामा�य भ�दा पQहले घर फकZ । यसले �तनीह!का बवुा यू0एलको ला�ग �eन खडा गg यो। 

�तनीह!ले उसलाई भएका सब ैघटनाह! बताएः मोशाले उनीह!लाई बचाए र भेडालाई पानी Qदए। 

हामी क[पना गन0 सaछ� 3क =यहाँ धेरै पाहुनाह! �थएनन ्जो रा]ोसँग आएका �थए =यसलेै 

मोशाको �मण �वागत ग7रएको आ�शष ्�थयो। सब ै�eनह! Gयान Qदनहुोस।् हामी पणू0 !पमा 

पaका हुन सaछ� 3क यी सातजना छोर@ह!सँग यस बबुा यस जवान मा�नसलाई भेkन उ=सकु 

�थए। मोशा !एलको आ�त�य �वीकान0 सहमत भए। पद 21-22 मा हामी अ! के �सaछ�?   

उनको tीमतीको नाम के �थयो? _____________________________________________ 

उसको छोरोको नाम के हो र यसको अथ0 के �थयो? _____________________________ 

यसकारण, मोशा �म"यानमा गोठालोको !पमा बसे _________________ वष0 (�े7रत 7:30) 

8. यसबैीच, इिज6टमा फ3क0 यो ... हामी ��थान 2:23 मा के �सaछ�? 

यो 3फरऊनलाई के भयो? मोशा 'हजुरबवुा? __________________________________ 

इ�ाएल@ह!लाई के भइरहेको �थयो? _______________________________________ 

 

हामीले भगवानबारे के �सaय� (��थान 2:24-25) 

• र भगवान ____________________ �तनीह!को �वलाप, 

• र भगवान _________________________ उहाँको करार. 

• भगवान _____________ इ�ाएलका मा�नसह! 

• र भगवान ___________________. 

1. ईeवरका यी चार काय0ह!को आधारमा, भगवानलाई बयान गनु0होस ्जसर@ तपाR उहाँलाई 

सJझनहुु�छ र उहाँ हुनहुु�छ भनेर जा�नहुु�छ। के तपाR �वeवास गनु0हु�छ 3क परमेeवरले 

तपाRको �वलाप, तपाRको शोक र पीडा स�ुनहुु�छ? के तपाR �वeवास गनु0हु�छ 3क उहाँले तपाRलाई 
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गनु0भएको ��त|ाह!लाई उहाँ सJझनहुु�छ? के तपाRलाई थाहा छ 3क उहाँ तपाRलाई हेनु0हु�छ र 

तपाRको वत0मान प7रि�थ�तह! देuनहुु�छ, तपाR आउँदै गरेको ज�तो तपाRलाई देuनहुु�छ, र 

तपाRको सब ैबानाह! र बानीह!सँग आ=मीय !पमा प7र�चत हुनहुु�छ? के उहाँ तपाRलाई तपाRको 

�च�ता गनु0हु�छ भ�ने कुरा थाहा छ, 3क उहाँ तपाRको अपराध, =याग र सJब�ध .ब8छेदको 

भावनाह!को uयाल राuनहुु�छ? तपाRको केQह �ाथ0ना �ाथ0नाह! छन?्  ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाRको जीवनमा यसले के फरक पाद0छ 3क तपाRको सिृPटकता0, तपाRको �वलाप स�ुनहुु�छ, 

उहाँको करारको ��त|ालाई सJझनहुु�छ, तपाRलाई उहाकँो ब8चाको !पमा हेनु0हु�छ, र तपाRको 

�च�ता गनु0हु�छ: 
__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथKना: तपाईका आhन ैशlदमा, परमेeवर तपाईका �पतासँग बो[नहुोस ्तपाईका बबुाले स�ुने, सJझने र 

तपाईका सब ैमाग0ह!को �च�ता गनZ। _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

पIरचय: एउटाको भावना छ 3क सब ैकुरा ठ�क ठाउँमा भइरहेको छ। पा�ह! �च�न स3क�छ। 

इ�ाएल@ह! अस�तPुट छन।् �तनीह! आhनो �व�थापनको बारेमा ठूलो अस�तिुPटका साथ �वलाप 

ग7ररहेका छन ्र �वलाप ग7ररहेका छन ्र केQह फरकको ला�ग तयार छन।् �तनीह!ले छुटकाराको ला�ग 

परमेeवरलाई पकुारे। उसले �तनीह!को कPटको आवाज सनेुको छ। अ�न परम�भलेु आhनो करार 

सJझनभुयो। उहाँले आhना चु�नएका मा�नसह!लाई चासोको साथ हेनु0भयो; ऊ अनकुJपाले भ7रएको छ। यो 

काय0को ला�ग समय हो! 
 

Lवचार: हामीले सो8न सaदछ� 3क 3कन भगवानले कदम चालेन र तsु�त ै�तनीह!को दास=वबाट 

इ�ाएल@ह!लाई मaुत गन0 आhनो शिaत �योग गनु0भएन। 3कन �तु उ:ार होइन?   

1. यQद उसले �तनीह!को पकुार सनेुको र �तनीह!को अव�था देuयो भने उसले 3कन केवल जादकुो 

लडी छाँटकाटँ गन0 वा जादगुर@ शlद भ�न र सब ैकुरा अझ रा]ो बनाउनको ला�ग छनौट गद<न? 

के यो उसले अथ0पणू0 बनाउनेछ? उदाहरण को लागी एक अ�भभावक र ब8चा सJब�ध �वचार 

गनु0होस।् के कुन ैब8चालाई असहज वा गाzो अव�थाबाट बचाउने कामको ला�ग उ=तम कुरा गनु0 

आवeयक छ? =य�तो काय0को कारण ब8चाले के पाठ (ह!) असफल हुन सaछ? कQठन समयमा 

हामीलाई �सकाइएका ती केQह के हुन?् च7र�को �वकास भएको त7रकाह!को उदाहरण के हुन 

सaछ? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. जब इ�ाएलका मा�नसह!ले �वलाप गरे परम�भलेु �तनीह!को �ाथ0ना स�ुनभुयो। उ=पि=त १ 

15:13 मा अyाहमका स�तानह!लाई के हु�छ भनेर परमेeवरले भ�नभुएको �थयो? �तनीह! 

कQहलेसJम दास=वमा ब�नेछन?् ____________________________________________________  

याद गनु0होस ्याकूब र उनका बाz छोराह!को समयदेHख धेरै प�ुताह! .ब�तसकेका छन।् 

परमेeवरसँगको घ�नPठ सJब�ध =य�त ै�थएन जुन उनीह!का पखुा0ह!सँग �थयो। परमेeवर र 

उहाँका मा�नसह!बीचको सJब�ध �वकास गनु0 आवeयक �थयो। �तनीह!ले उहाँलाई �च�न ु

आवeयक �थयो 3क उहाँ को हुनहुु��यो र उहाँ �तनीह!बाट के आशा गनु0हु�छ। उसले उनीह!को 

परमेeवर ब�न ��त|ा गरेको �थयो र �तनीह!लाई आhनो मा�छे बनायो तर उनीह!ले यो 

सJब�धको अथ0 के हो �सaनपुद0छ। �तनीह!ले उहाँ��त उनीह!को �वeवासयोpयता �सaन ु

आवeयक �थयो। उनीह!ले आ|ाका7रता प�न �सaन ुपरेको �थयो। हुन सaने अ! केQह चीजह! 

हुन सaछन?् ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. इ�ायल@ह!ले कनानमा फकZ र =यस ज�मनलाई कlजा गन0 सaन ुअ�घ परमेeवरले तयार पानु0पनZ 

के-क�ता चीजह! �थए?  __________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

4. देशको बा�स�दाहsलाई लागी उनीहsलाई एक �म[दो समदुाय हुन के चाQह�छ? या�ाको ला�ग 

कन�मा सदा0 उनीह!को अगाEड के भएको �थयो र �तनीह! पQहलेका ला�ग के हुने �थयो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथKना: म �ायः सिजलसँैग बाQहर जा�छु। म अनशुासन र अस�ुवधा च3कत पान0 को�सस गद0छु। गाzो 

समयको साथ मेरो अधीरताको न�तजाको !पमा म तपाR �भ� के गद<छु भ�ने कुराको म सJझना गद0छु। 

म तपाईमा मेरो च7र� �नमा0ण गन0 चाहा�छु। मलाई ब�ुन र �वीकार गन0 स'म गनु0होस ्3क च7र� 

�नमा0ण =य�त हँुदैन जब चीजह! सिजलो हु�छ ज�तखरे जब म तपाR�तर फक0 �छु र मेरो जीवनमा 

तपाRको वफादार उपि�थ�तमा केि��त हु�छु। सबभै�दा मा�थ, भगवान भगवान, मलाई तपाR सगं मेरो 

सJब�ध सब ैभ�दा मह=वपणू0 छ भनेर ब�ुन �सकाउनहुोस।् तपाईले मेरो भलाई र अsको Qहतको ला�ग 

�योग गनु0हुनेछ भ�ने कुरामा �वeवास गर@ जे भए प�न म सहन सaछु। 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भगवान उसलाई बोलाइयो 

 
 

पIरचय 

 

पाठ 1 शlदह!को अ�=य भयो, "भगवानले स�ुनभुयो ... सिJझयो ... हेनु0होस ्... र भगवानले �च�नभुयो। 

उसले �तनीह!को �वलाप सनेु। उनले आhनो करार, अyाहम, इसहाक र याकूबसँग गरेको सJझनामा 

सJझना गरे। उनले आhना जनह!का कPटह! देखे र बझुे। यी सब ैवष0ह! परमेeवर य�त टाढा हुनहुु��यो 

र आhना मा�नसह!बाट टाढा हटाइनभुयो, तर उहाँ जा�नहुु��यो र �चि�तत हुनहुु��यो। अब, ठ�क समयमा, 

उहाँ अ�भनय गन0 तयार हुनहुु��यो! 
 

परमेeवरले मोशा कहाँ भे�ाउनहुु�छ? उनलाई भेkन भगवान ्को के अथ0 छ? के तपाRले कQह[य ैसो8नभुएको 

छ 3क जीवनको �नण0यह! सिजलो हु�छ यQद तपाRले भख0र भगवान ्बो[नभुएको स�ुनभुयो भने? 

भगवानको योजना र उसले के गन0 को लागी उसले छा�नभुएको �थयो 3क मोशाको ��त3�या �सaनहुोस।् 

ईeवरको च7र�मा नयाँ अ�तरoिPट प=ता लगाउनहुोस।् भगवानको oिPटकोणबाट जीवनको मह=व 

�सaनहुोस।् ठूलो �च�को ला�ग समदुायको जीवनको ला�ग परमेeवरको �च�ताको साथ कुeती। 
 

परमेeवर आhनो करार पालन गन0 कQटब: हुनहुु��यो। उaत काय0भारका ला�ग मोशा परमेeवरका मा�नस 

�थए। मोशा उनका चु�नएका नेता �थए। हो�सयार@साथ सो8नहुोस ्3क मोशाले यस ओहदाका ला�ग के 

योpय छ? के असJभव सJभव बनाउन सaछ? 

 

कथाको सार परमेeवरको नेतामा �वtाम गद<न तर उनको नेताले अनसुरण गनZ कुरामा। नेताह! अनसुरण 

गछ0न।् मोशालाई अनसुरण गन0 बोलाइएको �थयो। कथा ��वPट गनु0होस ्र मोशालाई महान ्हँु I अनसुरण 

गरेर। 
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भगवान उसलाई बोलाइयो 

 

भाग 1 

पIरचय: धेरै मा�नसह!ले मोशाको कथा र ज�लरहेको पो�ो सनेुका छन।् पणू0 !पमा यस कथा पXन 

समय �लनहुोस।् �सनाई �ाय"वीप प=ता लगाउनहुोस,् माउंट। �सनाई, र �मEडयन। तपाRको अGययन जार@ 

रहँदा तपाRको नोटबकुमा तपाRको �eनह! र अवलोकनह! jयाक गन0 सJझनहुोस।् 
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 3:4-17 . 
 

अJयास: हामीलाई भ�नएको छ 3क मोशाले आhनो ससरुाको गोठालोको !पमा काम गरे। यस �वशषे 

Qदनमा उनले माउ�ट निजकै भेडा च7ररहेका �थए। होरेब, माउ�ट प�न भ�न�छ। �सनाई, आhनो घर देHख 

एक उ�चत दरू@।  

1. पद 2 र 3  मा मोशाले के याद गद0छ? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. चरम तातोको ि�थ�तमा उजाड�थानमा झाडी जलाउन ुअसामा�य कुरा होइन। 3�ओसोट 6ला�ट यो 

गन0 प7र�चत छ। यो घटनाको बारेमा के असामा�य छ (पद 2)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. झाडीको �भ�बाट मोशालाई कसले देखाए? ________________________________________ 

यो "�भकुा दतू" को �थए? जब हागार साराईबाट भागे र उजाड�थानको वस�त निजक भेQटए, 

�भकुा दतूले उनको सेवा गरे (उ=पि=त 16:7-10). ��थान in मा अक� केQह पदह!मा हामी �भकुो 

यस �वग0दतूको बारेमा थप जा�न सaछ�। 

4. उ=सकुताका कारण 3कन पो�ा भ�म भएन भनेर मोशाले “यो अनौठो oeय हेन0” भने। जब मोशा 

पो�ाको निजक जान थाले (पद 4) झाडी �भ�बाट उसलाई कसले बोलायो? __________________ 

परमेeवरले पो�ाबाट के बोलाउनभुयो? ________________________________________________ 

5. मोशाको ��त3�या क�तो �थयो? ____________________________________________________ 

6. पद 5  मा उनलाई परमेeवरको आ|ा के �थयो? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. पद 6 मा परमेeवरले आफूलाई कसलाई घोषणा गनु0भयो? मोशालाई उनले आफूलाई कसर@ �चनाए? 

______________________________________________________________________________ 

8. �पPट छ, मोशा उनी को हुन ्जा�दछन।् उनको त=काल ��त3�या के �थयो? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. �मtी वातावरणमा हुकZ का, ��श'ण पाएका, �श&'त भएदेHख न ैमोशाले परमेeवरलाई कसर@ �चने 

होलान?् के तपाRलाई लाpछ 3फरऊनक� छोर@ले उनलाई आhनो जातीय सJपदाको सJझना गरायो? 

______________________________________________________________________________ 

10. �भलेु आhनो योजनाको तीन मuुय बुँदाह! मोशासँग साझेदार@ गनु0भयो: 
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पद 7: उसले के देuयो र सनेुको छ? ________________________________________ 

_________________ उहाँ कुन कुरामा �चि�तत हुनहुु�छ? _________________________ 

पद 8: उसले के गनZ �नण0य गरेको छ? ________________________________________ 

उनको उ:ार योजना �तनीह!लाई बाQहर [याउन छ _____________________________ र 

�तनीह!लाई [याउन ______________________________________________________ 

=यसोभए पद 9-10 मा परमेeवरले भ�नभुएको छ 3क उसले कराई सनेुको छ र अ=याचार 

देखेको छ। �तनीह!लाई �मtबाट बाQहर [याउने को हो? ___________________________ 

 

परावतKन:   
1. कसलेै सहयोग गन0 सaदैन तर आeचय0च3कत हुन सaछ 3क यQद यसले मोशाको मनमा �वेश 

गय� 3क भगवानले अ�तमा भ�दै हुनहुु��यो, "र, मोशा, �तमी मेरो मा�नस हौ!" उनले भगवानलाई 

यसो भनेको सनेुनन, "म बादलबाट तल आउँदैछु, म �मtीह!लाई परा�त गद< छु र मेरा 

मा�नसह!लाई �वत�� बनाउँदै छु ता3क �तनीह! ��त|ा ग7रएको भ�ूममा जान सकून।्" हुनसaछ 

मोशाले सोचे 3क उसले यो भ�दछ, वा यो प�न भ�न ुपछ0 , तर यो वा�तवम ैउसले भनेको �थएन 

जुन उसले वा�तवम ैग7ररहेको �थयो। के तपाR मोशाले अि�तम चोQट नपगु�ुजेल परमेeवरले 

भ�नभुएका सब ैकुराको सJझौतामा ह6काएको क[पना गन0 सaनहुु�छ? �त]ो �वचार: _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. फे7र, हामी सहयोग गन0 सaदैन� तर छaक पद0छ 3कन भगवानले आफ� मा सब ैचीजको uयाल 

राuनभुएन। उसले सब ैकुरा य�त सहजै गन0 सa�यो। यQद उहाँ �वग0 र प�ृवीका सिृPटकता0 

हुनहुु�छ ज�तो हामीलाई थाहा छ उहाँ हुनहुु�छ भने उहाँले 3कन बनाउनभुएको कुरालाई इिज6टको 

दास=वबाट इ�ाएललाई बचाउन रो�नहुुने �थयो? 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

थप परावतKन:  

3. कथामा अगाEड बXन ुअ�घ हामीले �सकेको कुरामा �वचार गनु0पछ0। भगवानले भ�नभुयो, "जाऊ, म 

�तमीलाई पठाउँदै छु ..." मोशाले भने, "म को हँु जसले म जान ुपछ0…" "र परमेeवरले 12 पदमा 

भ�नभुएको छ," म �तमीसगं हुनेछु। " हामीले मोशाले के भने? "पaकै प�न, म यसमा सह@ हुनेछु। 

मलाई यी भेडाह!लाई �म"यानमा फका0उने मौका Qदनहुोस।् ” भगवा�को नजरबाट हेनु0पदा0 

मोशालाई आhनो काय0भारको बारेमा जा�नपुनZ एक मा� कुरा के हो? 

______________________________________________________________________________ 

4. उसको मनमा कि=त चाँडो शकंा र �eनह! उ=प�न भए! "म को हँु भनेर जानहुु�छ?" "मान� 3क म 

गएँ र इ�ाएल@ह! छaक परे 3क मलाई कसको अ�धकारले पठाएको छ?" "मलाई थाहा छैन। 

मलाई लाpछ तपाRले गलत मा�नस पाउनभुयो। म =यहाँ 40 वष0 पQहले छोडकेो �थएँ। =यहाँ एक 
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नयाँ 3फरऊन छ। ती मा�नसह!ले मलाई �च�दैनन।् ” "3कन सब ैxयिaत तपाईले मलाई 

छा�नहुु�छ?" "के म जान ुपछ0?" 

के तपाई यस अव�थाबाट पQहचान गन0 सaनहुु�छ? तपाRको जीवनमा =य�तो कुन ैसमय 

आएको छ जब असाइनमे�ट असाGय ैरमाइलो लाp�यो जुन तपाRले �या�डल गन0 

सaनहुु�छ ज�तो लाpयो?  

________________________________________________________________________ 

तपाईले सोधेका �eनह! के �थए? के �तनीह! �eनह! �थए जसले आeवासनको ला�ग 

.ब�ती गरे? वा, के �तनीह! �eनका ला�ग श का xयaत गद< �थए 3क तपाRले कामका 

ला�ग सह@ xयिaत हुनहुु�छ 3क �थएनन?् ______________________________________ 

5. आज परमेeवरले Qदनहुुने केह@ य�त ैकाय0ह! के हुन सaछ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pसकाउन:ु �=येक मसीह@को परमेeवरबाट बोलावट हु�छ। बि6त�मामा परमेeवर xयिaतलाई उसको 

ब8चाको !पमा दाबी गनु0हु�छ। उसका ब8चाह!को िजJमेवार@ छ जीवनका सब ैमा�मलाह!मा उहाँलाई 

��त�न�ध=व गनZ। एक xयिaतलाई उसको बोलावट बढुो आमा बबुाको uयाल राuन ुजि=तकै �न�व0वाद हुन 

सaछ। यस उ�यालोमा, यी सामा�य प7रि�थ�तह!मा आ|ाका7रताका चुनौतीह!का बारे सो8नहुोस।् 
 

Iर0लेOसन सामQीह9:   
6. तपाRलाई बोलाउन तपाRलाई कसर@ चुनौती Qदइयो?  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

हुनसaछ यो अ�पतालमा कसलैाई भेkन गएको हो वा कसलैाई एaलो महससु गय�… सायद यो 

कसलैाई फोन गरेको �थयो जुन मनमा आएको �थयो र एक आeवासनदायी कुराकानी साझा 

गg यो… हुनसaछ यो तपाRको प7रवारलाई घरमा सेवा गनZ कल �थयो ... वा कल काममा 

नेत=ृवको ि�थ�त �वीकानु0होस ्... हुनसaछ यो तपाRको शहरमा घरबार�वह@न मा�नसह!लाई 

मwतको ला�ग वा भोकालाई खुवाउन बोलाउन ुभएको �थयो ... हुनसaछ यो ग7रबह!लाई बासको 

ला�ग बोलाइएको �थयो ... तपाRको �वचार:  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. तपाRको ��त3�या क�तो भएको छ? के तपाRले सोGनभुएको छ, "मलाई 3कन?" वा "म को हँु?" वा 

"म कसले मलाई पठाएको भ�न सaछु?" तपाR यी �eनह!को उ=तर कसर@ Qदनहुु�छ? _________ 

8. �भकुो आ�वानलाई जवाफ Qदन अक� त7रका के हुन सaछ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अJयास गनुKहोस:् =यसलेै भगवानले मोशाका �eनह!को उ=तर Qदन था[नभुयो तर भगवानले कQह[य ै

आhनो मन प7रवत0न गनु0हु�न। मोशा जान ुछ! 

1. मोशाले इ�ाएल@ह!लाई के भ�यो? उसलाई कसले पठायो? उसको नाम के हो? ________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. पद 15 मा उसले के भ�यो? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमेeवर मोशाको पQहलो �नदZशन ए[डरह!को बठैक छ! उनीहsलाई के भ�ने �नदZशन छ (पद 

16)? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. परमेeवरले गनु0हुने अक� कुरालाई Gयान Qदनहुोस ्(पद 16-17)। उनले आhना मा�नसह!लाई भने 

3क के भइरहेको छ, उनीह!सँग क�तो xयवहार ग7रएको छ भनेर उहाँलाई रा]र@ जानकार@ छ, र 

उनीह!लाई उनीह!को कPटबाट �नका[ने ��त|ा गनु0हु�छ। कुन �वचारले तपाईलाई उ=तिेजत 

गद0छ? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. =यसप�छ �भलेु अक� धेरै पदह! खच0 गनु0भयो (��थान 3:18-22) मोशालाई बाकँ� कथा बताउँदै। 

मोशाले आफूले आशा गन0 सaने केQह चीजह! के �थए? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

भाग 

हामी परमे'वरबारे के PसOछR: ��थान मा जानअु�घ हामी अGयाय ले परमेeवरबारे के �कट गछ0 

भनेर �वचार गन0 समय �लऔ।ं केह@ मा�नसह! �वeवास गछ0न ्3क परमेeवर सिृPटबाट धेरै टाढा हुनहुु�छ। 

�तनीह! �वeवास गद0छन ्3क यQद उहाँले वा�तवम ैआhनो सिृPट गनु0भएका र आhना सिृPट गनु0भएका 

सब ैमा�नसह!का बारे uयाल राuनहुु�छ भने उहाँले सब ैकुराको अझ रा]ो देखभाल गनु0हुनेछ। भगवानको 

योजना शीष0कको अGययन य�ुनटमा, हा]ो छनौटलाई हामी कि=त �वनाशकार@ पाप हो र यसले ससंारमा 

गरेको '�तको बारेमा सचेत भय�। अGयाय मा खो�नहुोस ्र Gयान Qदनहुोस ्हेरचाह, अनकुJपा, र घ�नPठता 

�भ ुआhना जनह!को ला�ग छ। 
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                  स(दभK आCमीयता परमे'वर आ0ना जनह9सँग साझदेारT गनुKहु(छ 

 

��थान 3:4 

 

परमेeवर मा�नसजा�तमा�थ आउनहुु�छ। ऊ मोशालाई नामले बोलाउँछ। 

 

��थान 3:6 

 

परमेeवरले मोशालाई आhनो प7रचय Qदनहुु�छ 

 

��थान 3:7 

 

 

��थान 3:8 

 

 

��थान 3:9 

 

 

��थान 3:10 

 

 

��थान 3:12 

 

 

��थान 3:14-15 

 

 

1. परमेeवर घ�नPठ !पमा आhनो सिृPट र उहाँह! आhना परमेeवर र �पता को !प मा �च�नहुु�छ 

सगं जोEडएको छ। यहू�ना 15: 14-15 मा येश ू�म�ह!को बारेमा बो[नहुु�छ। उहाँ आhना 

चेलाह!लाई आhना �म�ह! भ�नहुु�छ 3कनभने उहाँ भ�नहुु�छ, “मलेै �तमीह!लाई �म� भनेको छु 

____________________________________________________________________________.” 

 

2. ��थान 3:16-22 मा के तपाRले मोशाले परमेeवरसँग �था�पत गनु0 भएको सJब�ध देuनभुयो? के 

हुनेवाला छ भनेर उसले मोशालाई बताउँदैछ। ऊ आफ� मा य�तो चीजह! �कट गद<छ जुन अ!ले 

जा�दैनथे। ऊ मोशालाई उसको साथी भ�दै छ 3कनभने परमेeवरले मोशालाई उसको आhन ै

xयवसायको बारेमा बताउँदै हुनहुु�छ। 
 

3. के परमेeवर आhनो ससंार, आhना मा�नसह!लाई, आhनो सिृPट��त य�त टाढाको, अxयवि�थत र 

भावश�ूय देuनहुु�छ? यस सJब�धको बारेमा तपाईलाई के थाहा छ उहाँ तपाई सगं चाहानहुु�छ? 

उहाँ तपाRको uयाल राuनहुु�छ उहाँ तपाRलाई उहाँलाई आhनो साथीको !पमा �चनेको चाहनहुु�छ 

जुन तपाRलाई उहाँको xयवसाय बताउन चाह�छ। �म�ता क�तो छ? 

के तपाR �वeवासका साथ येशलूाई आhनो साथी र मिुaतदाता भनेर �चनेको हुनहुु�छ? ________ 

______________________________________________________________________________ 
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�ाथKना: हे भगवान परमेeवर, म तपाRलाई एक घ�नPठ, हेरचाह भगवान र बबुाको !पमा देuदछु। तपाRले 

आफूले बनाएको कुरा =याpनभुएको छैन तर तपाR =यसलाई �ेम र अनकुJपाले हेनु0हु�छ। कालो र सेतो, 

धनी र गर@ब, जवान र व:ृ सब ैमा�नसजा�तको ला�ग तपाRको qदयमा तपाRको �वशषे �थान छ। 

मोशालाई तपाईले आफूलाई तल झद< र ज[दै गरेको पो�ामा देखाएर �कट गनु0हु�छ। तपाRले आhनो 

व7रप7र प�व� बनाउन ुभएको �थयो र तपै�न तपाRले मोशालाई नाम"वारा बोलाउन ुभयो र आफैलाई प�न 

उहाँसँग प7रचय गराउनभुयो। साथीह!ले =यसो गछ0न।् साथीह!ले एक अका0लाई उनीह!को योजना प�न 

भ�छन।् �तनीह! आhना डर, �च�ता र �च�ताह! साझा गछ0न।् तपाR र मोशाले उजाड�थानमा Qदगो 

सJब�ध सsु गनु0भयो। �भ,ु म तपाईसगं प�न रा]ो सJब�ध राuन चाह�छु। म तपाRको साथी ब�न 

चाह�छु र जा�न चाह�छु 3क म तपाRलाई मेरो साथी भ�न सaछु। जब म येशलूाई �च�छु हा]ो सJब�ध 

उहाँमा अझ �गाढ हँुदै जा�छ म तपाRसँग सँध ै�म�को !पमा बाGय छु। __________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

भाग 

 

िजUमेवारT: फे7र ��थान 4 मोशा र �भ ुबीच छलफल जार@ छ। 
 

अJयास गनुKहोस:् मोशाको मनमा केQह �eनह! छन।् परमेeवरले मोशालाई �योग गन0का ला�ग दईु 

�च�नह! Qदनहुु�छ जसले गदा0 मा�नसह!ले �वeवास गनZछन ्3क ऊ परमेeवर"वारा पठाइएको �थयो। 

1. ��थान मा पQहलो साइन इन के हो 4:1-5? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पदह!मा दो�ो �च�ह के हो? 6-8? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तब परमेeवरले उसलाई त�ेो �च�न Qदनभुयो, यQद �तनीह!ले अ�य दईुमा �वeवास गरेनन।् उनले 

मोशालाई के गन0 भने (पद 9)? ____________________________________________________ 

4. तपाईले सो8नहुु�छ 3क मोशाले पाउनेछन ्तर ऊ अझ ैआफ� मा र आhन ैडर र कमजोर@ह!मा 

समाQहत छ। के मोशाले गन0 नसaने कुराको परमेeवर �च�ता गनु0हु�छ? उहाँको ठूलो चासो के हो?  

______________________________________________________________________________ 

5. ��थान 4:10 मा मोशाको अक� बहाना के हो? ________________________________________ 

6. पद 11 मा भगवानले क�तो जवाफ Qदनहुु�छ?________________________________________ 

7. यस .ब�दमुा के तपाR यस कुरामा सहमत हुनहुु�न 3क परमेeवर मोशासँग धेरै धीरजी र 

समझदार हुनहुु�छ? परमेeवर पापीको !पमा मा�छेको अव�था ब�ुनहुु�छ र ब�ुनहुु�छ। ईeवरको 

मा�छेको अव�था थाहा छ भ�ने त�यह!को बावजुद, परमेeवरले इ�ाएलको उ:ारकता0को छनौटबाट 

उहाँलाई अ�वीकार गनु0हुने छैन। य"य�प, ��थान 4:13 मा मोशाले भनेको कुरा के हो? 

______________________________________________________________________________ 
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8. ऊ केवल यो गन0 चाहँदैन। यो समय मोशाको �व!:मा परमेeवर 7रसाउनभुएको छ। काय0भारबाट 

बाQहर �न�कने मोशाको �यासले परमेeवर परािजत हुनहुु�न। उहाँसँग पQहले न ैकेQह टु�ाह! 

�थानमा खसेको छ। �तनीह! के हुन ्(पद 14)? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. र, पद 15  मा �भलेु भ�नभुएको छ, "�तमीले गनु0पछ0 ..." 

• हो, मोशा, �तमी उसलाई _______________ र उसको मखुमा _______________ राuन।ु 

10. र, उहाँ भ�नहुु�छ, "म गनZछु ..." 

• हो, मोशा, म �त]ो _____________ र उनको मखुको साथमा हुनेछु र �तमीलाई दबु ैके 

गन0 लगाउनेछु। 

11. र उनी भ�छन,् "हा!नले…" 

हो, मोशा, हा!न �त]ा �निJत मा�नसह!सगं बो[नेछन,् अ�न उसले �त]ो ____________ 

गनZछ र �तमी उसको ला�ग ____________ ज�तो हुनेछौ। 

केस ब(द! 
12. तब यो मोटो मदैान छोडन ुअ�घ परम�भलेु मोशालाई अि�तम �नदZशन Qदनहुु�छ। यो ��थान मा 

के छ 4:17?   

उनलाई आफूसँग ैलजैानकुो ला�ग के �नदZशन Qदइयो? _____________________________ 

कम0चार@ह!को ला�ग मोशाको सेवा गनु0 के �थयो? ________________________________ 

हा]ो अGययनमा हामी मोशाले लौरो �योग गनZ समय देuनेछ�। ती xयिaतह! जो 

भगवानका मा�नसह!का ला�ग �थए यो अनLुह र दयाको कम0चार@ �थयो। ती मा�नसहs 

जो परमेeवरका मा�नसहs �थएनन ्�यायको कामदार न ै�थयो। 
 

Lवचार: यQद तपाR अलेaजाि��या टाइJसको रोचक कथा प=ता लगाउनका ला�ग 7रपोट0र हुनहुु��यो भने, 

मोशालाई गरेको तपाRको अ�तवा0ता0मा के समावेश छ? तपाईले श�नबारको �वशषे s�च सेaसनमा लेख 

सQहत कुन �च� समावेश गनु0हु�छ? शीष0कह! के पXने �थयो? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

असाइनमे(ट: पXनहुोस।्  ��थान 4:18-23 ...4:27-31.  

 

पIरचय: मोशा पव0तको व7रप7रको 'े�बाट �म"यानमा आhनो ससरुाको घर फक0 �छन।् होरेब जहाँ ऊ 

भेडा चराउँदै �थयो। उनले आhनी प=नी �स6पोरा र आhना छोराह!लाई गोठालोको !पमा छोड ेर आhना 

पखुा0ह!का परमेeवरबाट “इ�ाएल@ह!लाई �मtबाट बाQहर �नका[ने” भ�ने आ�वान सनेुर घर फकZ । घर 
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फक0 ने �ममा उनका �वचारह! के हुनपुद0छ? ऊ आhनो ससरुा जे�ो (sएल) लाई के भ�दै �थयो? उनले 

�स6पोरालाई कसर@ बझुाउने �थए 3क उनी र उनका दईु छोराह!ले आफूले �चनेका सब ैचीजह! छो{दैछन ्

र �तनीह!सँग �मtीह!को अगाEड सब ैअ|ातह! र उनीह!सँग कुन ैउ=तर नभएको सब ै�eनह! �लएर 

या�ा ग7ररहेका �थए। 
 

ब8चाको ब8चा 3फरऊनको प7रवारमा हुकF दै गदा0 उनका �वचारह! प�न उनको जीवनको बारेमा हुन सaछ। 

ऊ अब मा�छे न ै�थयो। अ�सी वष0 परुानो। उनी चाल@स वष0 �म"यानमा ब�थे र उनले सीन ै�ाय"वीपमा 

भेडाह! चराउने ठाउँको भ�ूम �सकेका �थए। परमेeवरले उनलाई अनभुव र अवसरह!को एक �व�ततृ 'े� 

Qदनभुयो। ऊ �म�को सव0tेPठबाट ता�लम�ा6त र �श&'त �थयो। उनले आhनो सJपदालाई Qहyकूो !पमा 

बझुे र आhना जनह!लाई �थचो�मचो र �ूरतासाथ दासको !पमा xयवहार गरेको उनले देखे। ऊ =यस 

देशमा ब�सरहेको �थयो 3क उसले परमेeवरका जनह!लाई ��त|ा ग7रएको भ�ूममा लजैा�छ। गोठालोको 

!पमा ऊ भेडाह!लाई ब�ु�यो। उहाँलाई ह7रयो घाँस र �चसो पानी कहाँ पाउने भनेर थाहा �थयो। उनले 

आhनो जीवनकालमा अनभुव गरेका सबलेै उनलाई 3फरऊनकहाँ जान र "इ�ाएल@ह!लाई �मtबाट बाQहर 

�नका[ने" यो आ�वानको ला�ग तयार पारे। 
 

अJयास गनुKहोस:्  
1. �म"यान फकF दा मोशा कोकहाँ जा�छ (पद 18)? ________________________________________ 

2. उसले के सोGयो? _______________________________________________________________ 

3. पद 19 मा परमेeवरले मोशालाई के जानकार@ Qदनहुु�छ? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. यसकारण मोशा र उसको प7रवार �मt फ3क0 ए। परमेeवरले �नदZशन Qदनभुएझ� मोशाले उनको 

हातमा _____________________ लगे (पद 20). 

5. कता कत ैपरमेeवर मोशालाई �नदZशन Qदनहुु�छ। ऊ 3फरऊनले के गद<छ र मोशाले क�तो 

��त3�या देखाऊ भ�ने परमेeवर चाहानहुु�छ भनेर मोशाले बताएको चाह��यो। पद 21-23 

पXनहुोस।् 

मोशा �मtमा फकF दा के गनZ? ________________________________________ 

तर 3फरऊनको मटुुलाई के हु�छ? ______________________________________ 

=यसोभए 3फरऊनलाई के भन?ू “इजरायल मेरो हो _________________________  

छोरा, र म तपाRलाई भ�छु, 'मेरो छोरोलाई जान Qदनहुोस ्ता3क उसले मलाई ________।' 

तर 3फरऊनले इ�ाएललाई (ईeवरको जेठा छोरा) जान Qदएन; =यसोभए भगवान के गन0 

जाँदै हुनहुु�छ? 

________________________________________________________________________ 

6. हा!न मोशाको जठेो दाइ हो। परमेeवरले हा!नलाई के गन0 �नदZशन Qदनभुयो (��थान 4:27)? 

______________________________________________________________________________ 
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उनी परमेeवरको पव0तमा या�ा गरे (माउ�ट �सनाई, माटो होरेब) र =यहाँ उनले मोशालाई 

भेट गरे। के एक पनु�म0लन? एक अका0लाई देखेको क�त समय भइसकेको हुनपुछ0? 

सJभवतः40 बष0? 

हा!नसँग मोशाले के बाँड े(पद 28)? 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

7. मोशा र हा!न एकसाथ इ�ाएल@ह!का ए[डरह!सँग कुरा गछ0न।्  

�वaता को �थए? _____________________ (पद 30) 

उसले के सकेंतह! देखायो? _________________________________________________ 

मा�नसह!ले क�तो ��त3�या देखाए (पद 31)? 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

 

�ाथKना: हे �भ,ु कQहलेकाँह@ मलाई लाpछ यो असाइनमे�टको सJपणू0 िजJमेवार@ मेरो हो र म �नराश 

छु। तपाRले हा!नलाई मोशालाई सहायता Qदन र उसलाई सहायता गन0 Qदनभुयो। तपाR मेरो ला�ग 

प�न य�त ैगनु0होस।् प7रवार र साथीह! �दान गन0का ला�ग ध�यबाद र हुनसaछ मेरो चच0 �भ�का 

xयिaतह! जसले मलाई उनीह!को समथ0न र �ो=साहन Qद�छन,् �वशषे गर@ कQहलेकाह@ं जब जीवन 

य�त गाzो देHख�छ। तपाR �तनीह! माफ0 त मwत गनु0होस।् तपाRको उपि�थ�त �तनीह!को 

आeवासनको शlदह! र उनीह!को दयाल ुकाय0ह!को माGयमबाट �पPट हु�छ। मलाई कQठनाई र 

उ=सवको समयमा अ!लाई समथ0न र �ो=साहन ��ताव गन0 स'म गनु0होस।् 3कन3क हामीलाई थाहा 

छ जहाँ दईु वा तीन भेला भएका छन ्तपाR उपि�थत हुनहुु�छ! 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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      म परम�भु हँु 

 
 

पIरचय 

 

एक xयिaत सो8न चाह�छ 3क जीवन सिजलो हु�छ, �वशषे गर@ जब परमेeवरले आhनो उwेeयह! परूा 

गन0 बोलाउनहुु�छ। उनले मोशालाई भने, “जाऊ, म �तमीलाई पठाउँछु। =यसोभए, उसले मोशालाई य�तो 

आeवासन Qद�छ, "म �तमीसँग हुनेछु।" तर मोशाले प=ता लगाए 3क ईeवरको पकुार सजीलोसँग पया0यवाची 

छैन। के �मtीह! आhनो काय0शिaत मaुत गन0 तयार �थए? के इ�ाएल@ह!ले =यो उ=सव मनाइरहेका �थए 

3क उनीह!लाई बचाउन परमेeवरले मोशालाई पठाउनभुएको हो? के मोशा साँ8चै उनीह!का छुटकारा Qदने 

xयिaत �थए?   

 

सब ैकुरा एक 3क�समको अपे'ा गरेको ज�तो हुनकुो स�ा, परमेeवर जाद ूचलाउनेको !पमा देखा पनु0हु�न। 

बs ऊ सबकैो Gयान Hख8छ — 3फरऊन र उसका जादगुरह!, इ�ाएल@ह! र �तनीह!का बढूा-�धानह! र 

मोशा र हा!नले प�न, “म परम�भ ुहँु” भनी घोषणा गरेर। हेर, के हु�छ जब उसले मोशालाई "3फरऊनलाई 

ज�त ैपरमेeवर ..." बनाउनभुएको �थयो 3कनभने परमेeवरले मोशालाई �म"यानबाट �मtदेशमा उनीह!को 

उ:ारकता0को !पमा [याउनभुएको �थयो, यसकारण इ�ाएल@ह!को जीवन पQहलेभ�दा अझ कQठन भएको 

�थयो। 
 

तर भगवानले फल Qदनभुएन। ऊ इजरायलको 8यािJपयन �थयो र उसको श�सँुगको भेटको ला�ग तयार 

छ। 3फरऊन प�न उ=पादन गनZ �थएनन।् परमेeवरले मोशालाई आhनो लौरोले ससुि�जत पानु0भएको �थयो 

जुन परमेeवरले �योग गन0लाई चु�नभुयो। प=ता लगाउनहुोस ्3क कसर@ यो �मशः 3फरऊन र इ�ाएलका 

मा�नसह!लाई �याय र कृपा दबु ै[याउन एक माGयमको !पमा �योग भयो।   
 

सबलैाई थाहा Qदनहुोस ्3क उहाँ �भ ुहुनहुु�छ। हामीले प�न यो याद राuन ुपछ0। जसर@ उहाँ 

इ�ायल@ह!लाई उ:ार गन0 मोशा �योग गनु0हु��यो, परमेeवरले हामीलाई हा]ो जीवनमा [याउनहुु�छ जुन 

हामीलाई दास बनाएको जुनसकैु चीजबाट छुटाउँदछ, जुन उwेeयले हामी उहाँलाई �च�छ�, एक मा� साँचो 

परमेeवर, र उहाँ महान ्उ:ारकता0, येश ूrीPटमा आhनो �वत��ता अनभुव गन0 सक�। । 
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      म परम�भु हँु 

 

भाग 1  

 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 5. 
 

PशWण: समय आएको �थयो। मोशा र हा!न 3फरऊनसँग आमने सामने �थए। उनीह!ले उनलाई 

उनीह!ले के भने बताएनन,् ब! �तनीह!लाई भने 3क इ�ाएलका परमेe वरले के आदेश Qदनभुयो। तर 

3फरऊन कJतीमा प�न चासो �थएन। उनले �ग[ला गरे, “परम�भ ुको हुनहुु�छ? मलेै उसको आ|ा पालन 

गनु0पछ0 र इ�ाएललाई जान Qदनहुोस।् म परम�भलुाई �चि�दन, र म इ�ाएल@ह!लाई जान Qदनेछैन। ” ती 

3फरऊनह!काला�ग ती xयिaतह! साzै �चि�तत र उप�वी �थए जसले इ�ाएल@ह!लाई उनीह!को काम 

गन0बाट रोके। 
 

य:ु लाइनहs को रेखा�च� �थए। यो य:ु �थयो। ईeवर इिज6टका �नद0यी शासकह!को दमनबाट आhना 

मा�नसह!लाई बचाउन परमेeवर बाQहर हुनहुु��यो। पQहलो नजरमा यो देHख�छ 3क मोशा र 3फरऊन 

�वप'ी �थए।   

1. वा�तवमा, �वरोधी सेनाह! को �थए? उ=पि=त 3:14-15 हेनु0होस।् ____________ र ___________ 

2. अदनको बग�चा प�छ केQह प7रवत0न भएको छ? ______________________________________ 

य:ु मानवजा�तको आ=माको ला�ग मा . 

 

3फरऊनको �पPट !पमा भगवानको बेवा�ता �पPट छ। उहाँ उहाँलाई �च�नहुु�न र �नeचय प�न उहाँको 

आ|ा पालन गनु0 आवeयक पद<न। 3कनभने उसले परम�भलुाई पटaकै वा�ता गरेन। उनी ती मोशाका र 

हा!नका सम' उ�भरहेका परम�भकुा ती दतूह!को पaकै प�न वा�ता गद0थे। 
 

फे7र 3फरऊनलाई उनले इ�ाएल@ह!लाई जान QदनपुनZ कुरा बताइयो। 

1. उजाड�थानमा उनीह!को या�ाको उwेeय के �थयो? _____________________________ 

2. र यQद �तनीह! गएनन ्भने �तनीह!ले 3फरऊनलाई इ�ाएल@ह!लाई के हु�छ भनेर भने (पद 3)?  

______________________________________________________________________________ 

 

अJयास: पQहलो मठुभेड धेरै रा]ो भएको ज�तो देHखदैन। पद 4 र 5 मा 3फरऊनले �चि�तत हुन सकेन 

र मोशा र हा!नको तक0  3कन 3फरऊनले इ�ायल@ह!लाई मsभ�ूममा पजूा गन0 जान Qदनपुद0छ भ�ने कुरा 

पटaकै �म[दैन। अब कसको हात मा�थ छ? यसप�छ �मtका राजाले के गरे? 

1. दास �ाइभर र फोरमेनलाई 3फरऊनको आदेश के �थयो (पद 6-7)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

दास चालकह!ले इ�ाएल@ह!लाई अLणी �नयaुत गरे। पद 14 हेनु0होस।् 
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2. कसर@ 3फरऊनको आदेशले काय0 शिaतलाई असर ग यो (पद 8)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. 3फरऊनले इ�ाएल@ह!लाई कसर@ आदर गरे? उनीह!ले परमेeवरलाई छोडरे जान र ब�लह! चढाउन 

खो�नकुो कारण के हो भनेर उसले भ�यो? ____________________________________________ 

4. काय0 शिaत �नय��ण गन0 उहाँको �व�ध के �थयो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यस गत शताlद@का lयिaतह!को बारेमा सो8नहुोस ्जोसँग मा�नसह!सँग xयवहार गनZ बारेमा 

=यQह �वचारह! �थए। हा]ो वत0मान ससंारमा भइरहेको दमनको उदाहरण Qदनहुोस।् xयिaतह! को 

हुन?् अव�था क�तो छ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पद 10 मा दास दास र चालकह!ले मा�नसह!लाई के भने? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

पराल छैन। अ�धक काम। यो पaकै प�न इजरायल@ काय0 बल सगं रा]ो �थएन। दास चालकह!ले 

उनीह!लाई कोटामा दबाब Qदए र कोटा भेQटएन भने के भयो (पद 14)? 

__________________________________________________________________________ 

7. =यसोभए, �वाभा�वक !पमा, नेताह! गए र 3फरऊनलाई अपील गरे। पद 15 मा उनीह!ले के सोधे?  

______________________________________________________________________________ 

8. क�तो आशा �थयो? ______________________________________________________________ 

9. 3फरऊनको ��त3�या क�तो �थयो (पद 17-18)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. के उनले कुन ैत7रकामा आhनो सोचाइ प7रवत0न गरेका �थए? ____________________________ 

पराल.बना उसले पणू0 कोटाको माग ग7रर�यो। 

11. हामी कQहलेकाँह@ फरक वाaयांशह! �योग गद0छ�। हामी केQह भ�न सaछ� "आगो अझ तातो 

भयो।" वा, "कसले ताप Qदयो?" वा, "यQद तपाR तातो ि�थर गन0 सaनहुु�न, =यसप�छ भा�छाबाट 

बाQहर �न�कनहुोस।्" वा, "चीजह! कQहलेकाँह@ सिजलो हुन अ�घ कQहले कडा हु�छन।्" हामी सब ै

3क�समका मौHखक Qहसाबले �योग गछ� तर हामी पीडा र उ=पीडनलाई ह[का त[ुयाउने आटँ 

गद<न�। अगवुाह! अव�थाको बारेमा आशा�वह@न महससु ग7ररहेका छन।् पद १ ले के भ�यो? 

______________________________________________________________________________ 

12. तपाRलाई थाहा छैन? इजरायल@ फोरमेनले 3फरऊनसँगको स� भख0रै परूा ग7रसकेका �थए र 

कसलाई पHख0रहेका �थए (पद 20)? र क�तो अ�भवादन! उनीह!ले हा!न र मोशालाई के भने (पद 

21)? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. अव�था रा]ो देHखएन। मोशाले के गरे (पद 22)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. अब मोशाले मा�नसह!को प'मा बो[दै परम�भकुो साम ुउ�भरहेको �थयो। उसको �ाथ0ना के हो?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

 

पIरचय: चीजह! कुन ैन कुन ैसsुवातको ला�ग ब�द छन।् उनीह!ले 3फरऊनसँगको भेटमा �नPकष0 

�नकाले जसले �तनीह!लाई पणू0 !पमा बेवा�ता गरे, Qहyहू!का भगवानको कुन ै|ानलाई इ�कार गरे, उनको 

काम शिaतलाई अ[छ� भने र Rको कोटा माग गरे जनु कुन ैपराल �दान गरेन। 
   

 

इजरायल@ फोर�मयनलाई �मtी दास चालकह!ले कुटे, 3कन3क मा�नसह!ले 3फरऊनको आदेशको माग परूा 

गन0 सaदैनन ्र 3फरऊनलाई इजरायल@ फोरमे�सको अ�पललाई बQहरो कानमा पद0छ। मजदरुहsको माग 

एकै छ। 
 

अब, अगवुाह!ले मोशा र हा!नमा�थ परमेeवरको 7रस हालेर उनीह!को र@स उठाए 3कन3क इ�ाएल@ह! 

3फरऊन र �तनका अ�धकार@ह!का ला�ग दगु0�ध बनेका छन जसले �तनीह!लाई मान0 तयार �थए। 
 

Lवचार: =यसो भए तपाई के गनु0हु�छ? आफूलाई मोशाको �थानमा राख। तपाR �म"यानमा तपाRको 

आhन ैxयवसाय बनाउँदै हुनहुु��यो, तपाRको ससरुाका भेडाह!को हेरचाह गद<। तपाRले एक झाडी ज�लरहेको 

देuनभुयो जुन खपत भएको �थएन =यसलेै तपाR गएर जाँच गनु0भयो। तपाRले पो�ाबाट परमेeवरको 

आवाज स�ुनभुयो र �मt छो{ने र उहाँका मा�नसह!लाई भ�ूम बाQहर [याउने परमेeवरको आ�वानसQहत 

यस ठाउँ छो{नभुयो। तपाR घर जानभुयो, आhनी tीमतीलाई बताउनभुयो, र जानको ला�ग तयार@ 

गनु0भयो। =यसोभए तपाR र तपाRको प7रवारले �म�को लामो या�ा सsु गनु0भयो। एकचोQट जब तपाR 

इिज6टमा आइपpुनभुयो तपाR र तपाRको भाइले ए[डरह!�सत भेटेका �थए जुन तपाR उनीह!�सत 

बाँEडएको सबमैा अ=य�त सहमत हुनहुु�छ। =यसो भए तपाई 3फरऊनसँग बो[न जानभुयो र अब य�तो 

देHख�छ 3क =यहाँबाट सब ैडाउनQहल भएको छ। र, सब ैभ�दा मा�थ, मा�नसह!ले तपाR र तपाRको 

नेत=ृवमा �वeवास गमुाएका छन।् तपाईसँग जाने ठाउँ छैन तपाईलाई फकZ र बाहेक अs कसलैाई पो�ोबाट 

बोलाउन ुभयो। यसकारण, इ�ाएल@ह! पराल.बना जीवन .बताइरहेका छन ्र तपाईको जीवन बाँ�चरहेका 

छन ्तपाईले सबकैा ला�ग कQह[य ैसोधेका �थएनन 3कन3क पो�ाबाट एउट@को यो कलको कारणले! जीवन 

कQहलेकाँह@ अथ0मा लाpदैन ज�तो देHख�छ, हैन? 

 

आवेदन: हामीले परालले बनेको Rटको ला�ग 3फरऊनको माग गरेको कथा पXय�। �पPट छ, जीवन 

कQठन �थयो। वा�तवमा, जीवन असJभव देHख��यो। को�शस गनु0होस ्उनीह! सायद 3फरऊनले बनाएको 

मापदBड परूा गन0 सकेनन।् कQहलेकाँह@ हामी ऊजा0 बाQहर जा�छ� र अ�धक काम गनु0 आवeयक छ। 

कQहलेकाँह@ हामी जोशबाट बाQहर �न�क�छ� र अझै बढ@ मा�नसह!लाई �ो=साQहत गनु0 आवeयक छ। 

कQहलेकाँह@ हामी समय सaय� र काम स3कएन। कQहलेकाँह@ हामी महससु गछ� 3क हामी गन0 स'म हुन ु

वा हुन ुभ�दा हामीबाट धेरै बQढ आशा ग7र�छ। हुनसaछ तपाRसँग तपाRको जीवनमा 3फरऊन-�कारह! 

छन,् �तनीह! जो तपाRको उ8च आशा र असJभव मागह!को साथ तपाRलाई �नय��ण गन0 कQटब: छन।्   
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1. तपाRको जीवनमा =य�तो समय सJझनहुोस ्जब प7रि�थ�तह!ले तपाईले Qदन सaने भ�दा बढ@ 

माग ग7ररहेको �थयो? 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाRलाई के चाQहयो जुन उपलlध भएको ज�तो देHखदैन? _______________________________ 

3. तपाR गाzो समयमा मwत र बल कहाँ पाउन सaनहुु�छ? _____________________________ 

4. मोशा फ3क0 ए अ�न �भ ुफ3क0 ए। मोशाले सोधे, "हे �भ,ु 3कन ..." मोशाले आhनो प7रि�थ�त��त 

Qदएको ��त3�याले तपाRलाई कसर@ �ो=साQहत गन0 सaछ? ______________________________ 

 

�मरणाथK: भजन लेखक ड�ेभडले =य�त ैप7रि�थ�तह!को सामना गरे। भजन 86:6-8 का शlदह! 

लेuनहुोस।् _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1. दाऊद �ाथ0नामा �भकुो अगाEड जा�छ। उसले के जा�दछ र ईeवरको बारेमा के भ�छ?  

______________________________________________________________________________ 

2. पद 6 मा उसले �भलुाई के सोGछ? __________________________________________________ 

3. दाऊदले अQहले आhनो जीवनलाई कसर@ हेछ0? _________________________________________ 

4. उसको "मेरो सम�याको Qदन" को समाधान के हो? _____________________________________ 

5. उनले 3कन �भलुाई बोलाउन छनौट गरे (पद 7)? ______________________________________ 

यी पदह!ले हा]ो सम�याको समयमा हामीलाई आशा �दान गद0छ। हामीलाई आeवासन Qदइएको छ 3क 

परमेeवर आफैले हा]ो �ाथ0ना स�ुनहुुनेछ र हा]ो �च�ता स�ुनहुुनेछ जब हामी दयाको �निJत पकुाछ�। 

उहाँ हामीलाई जवाफ Qदने प�न ��त|ा गनु0हु�छ! इ�डaेस काड0मा भजन। 86: 6-8 लेuनहुोस।् यसलाई 

मेमोर@मा राuनहुोस।् तपाईको सम�याको Qदनमा यस ��त|ालाई कोनु0होस।् 
 

�ाथKना: तपाईको जीवनमा सामना गनु0 परेको गाzो प7रि�थ�तलाई �भसँुग बाँ{न समय �नका[नहुोस।् 

मोशाज�त ैसाहसी भई �भलुाई सोGनहुोस,् “3कन?” 3कन �नराशको �च8याईए ज�तो उ=तरको माग गद<न। 

�भलुाई तपाRको �नराशा छो{नहुोस ्जसले तपाRलाई स�ुनहुु�छ, तपाRको अव�था ब�ुनहुु�छ, र ठूलो �च� 

जा�नहुु�छ। उहाँलाई जे इ8छा छ उसले जे गन0 प�न गन0 Qदनहुोस ्जब उहाँ चाहानहुु�छ 3क सब ैउहाँको 

भलो र अनLुहको इ8छा अनसुार गर�।  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 3 

पIरचय: हामीलाई मोशा र इ�ाएल@ह!ले पाएको अ=य�त ै�नराश अव�थालाई थाँहा छ। तनाव ठूलो छ। 

के गनZ थाहा नहँुदा, मोशा फ3क0 ए र �भलुाई सोधे, "के तपाRले मलाई यहाँ [याउन ुभयो यी मा�नसह!लाई 

अझ सम�यामा पान0?" मोशाले 3फरऊनकहाँ गए ज�त ैपरम�भलेु उनलाई गनु0 भ�नभुएको �थयो र 

3फरऊनले गरेका सब ैकाम �तनीह!लाई थप कPटमा पाछ0। तलको रेखा हो: "तपाRले आhनो 

मा�नसह!लाई केह@ प�न �दान गनु0 भएको छैन।" 

यो एक मह=वपणू0 'ण �थयो। सबकैा आखँा �भमुा �थए, मोशाका आखँासमेत। ती मा�नसह! फारोको 

अ=याचार@बाट छुटकारा पाउने �थएनन 3कन3क ए[डरह!ले यस योजनासँग सहमत भए। �तनीह! 7रहा हुने 

�थएनन ्3कनभने हाsन �वीण वaता �थए वा 3कनभने मोशाले आ|ा पालन गरे र परम�भलेु आ|ा 

गनु0भए ज�त ैगरे। र �तनीह! पaकै प�न 7रहा हुने �थएनन 3कन3क 3फरऊनले उनीह!लाई जान Qदने 

�नण0य गरे। अ�ततः उनीह!को 7रल@ज मा� हुनेवाला �थयो 3कन3क �भ ुआफैले =यो गनु0भयो। कुन ैचीज 

वा कसलेै �भकुो मQहमा �लन सaदैन। 
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ् ��थान 6:1-12. 

PशWण: �भलेु मोशालाई जवाफ Qदनहुु�छ। के तपाRले भगवा�को �वरमा केह@ उ=साह महससु गनु0भएको 

छ? के तपाRले ठ�क समयलाई थाहा पाएर इ�ाएल@ह!लाई 7रहा गनZ उनको उ=सकुता महससु गनु0भयो? 

याकूबका बाz छोराह! (इजरायल) एक शिaतशाल@ राPOको !पमा �वक�सत भएका �थए जसलाई �मtको 

यस �वदेशी भ�ूममा उनीह!का ला�ग सब ैxयव�था र सरु'ा �दान ग7रएको �थयो। �तनीह!को भ�ूम 

�लनका �निJत परम�भलेु उनीह!लाई Qदन ुभएको भ�ूमलाई उनीह!को सuंया आवeयक �थयो। �तनीह! 

या�ाको ला�ग शार@7रक !पमा 3फट हुन ुआवeयक �थयो। उनीह! �निeचत !पमा कडा प7रtम"वारा कठोर 

भएका �थए र अनशुासनलाई सहने �थए। उनीह!को Qदमाग उनीह!को जंगल@ सपनाहs पछाEड सो8न को 

लागी �व�तार भएको �थयो र उनीह!ले नयाँ भ�ूममा दास=वको दमन र अ=याचारको ब�धनबाट मaुत 

भ�ूममा जीवनको आशा गन0 थालेका �थए। अब �भ ुसबकैो Gयान �थयो 3कन3क उनीह!ले महससु गरे 3क 

उहाँ मा� एक हुनहुु�छ जसले उनीह!लाई छुटकारा Qदन सaनहुु�छ। �तनीह! आफै 3फरऊनको �व!: 

नपुसंक �थए। 
 

अJयास गनुKहोस:् ��थान 6 मा �भलेु आhनो कुराकानीलाई सशaत शlद "अब" बाट था[नहुु�छ। 

समय सह@ छ। सब ैकुरा ठ�क ठाउँमा छन।् सारमा उनले �तनीह!लाई भने, "अब कमाBडर-इन-चीफ म 

इ�चाज0 हँु। यो काय0को ला�ग समय हो! ” उसले श!ुबाटै यो कुरा �पPट पान0 चाह�छ 3क उसले 

3फरऊनलाई के गनZ जसले 3फरऊनलाई इ�ाएल@ह!लाई आhनो देशबाट धपाउन लगाउनेछ (पद 1). 

1. फे7र एकप[ट मोशाले उहाँ को हुन ्परमेeवर सगं ै�था�पत गनु0भयो। उनी मोशाले प�न 

मा�नसह!लाई उहाँको बारेमा जा�न चाह�छन?् 
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पद 2: ________________________________________________________________ 

पद 3: ________________________________________________________________ 

नोट: पद 3 ले परमेeवरको नामको बारेमा बो[दछ। अyाहम, इसहाक, र याकूबलाई उनी 
भगवान सव0शिaतमान वा एल-शwाई (Qहy)ू भनेर �च�न�थे। तर, उहाँ आफूलाई आफू 
�भकुो !पमा �कट गनु0भएन 3कन3क उहाँ आफैले यस पदमा आफूलाई प7रचय Qदनहुु�छ। 
�भ ुनामले एक ईeवरलाई सकेंत गनु0भयो जो अझ बढ@ xयिaतगत, घ�नPठ र एक xयिaत 
हुनहुु��यो जसले दबुलैाई आhना जनह!को हेरचाह र हेरचाह गनु0भयो। यो =यो नाम हो 
जुन उसले ��थान3:13-15 मा मोशालाई Qदएको �थयो। Qहy ूशlद यहोवा हुनहुु�छ। 

2. उहाँ उनीह!लाई सJझाउनहुु�छ 3क उहाँसँग यी xयिaतह!सँग एउटा करार छ र उaत करारमा 

____________ को ____________ समावेश भएको �थयो (पद 4)। चाखलाpदो कुरा के छ भने जब 

�तनीह! पQहलो पटक कनान आएका �थए �तनीह! आhन ैभ�ूममा ए�लयन (परदेशीह!) को !पमा 

बसोबास गथZ। 

3. तब उसले भ�छ, "मलेै ____________ का ____________ का ____________ लाई ____________ 

मा समातकेो छु, र मलेै ____________________ लाई मेरो _______________________ भनेको 

छु।_________________________________________________________________" 
 

PशWक: यी सब ैवष0ह!मा, यी सब ैप�ुताह!मा, परमेeवरले अyाहमसँग गरेको करार सJझनभुयो। कोह@ 

जी�वत छैन जसलाई सJझना छ। उहाँलाई उनका ��त|ाह!को जवाफदेह@ राuन कोह@ �थएन। तर उहाँ 

�वeवासी हुनहुु�छ। उहाँको वचन सध�भ7र रह�छ। उनले अyाहम, इसहाक र याकूबलाई के भनेका �थए 

अQहले प�न ती प[ट �तनीह!मा उ�भएका छन।् �तनीह! सरु&'त आराम गन0 सaछन।् वा�तवमा, के यो 

सब ैय�त ैभइरहेको छैन, जुन उनले अyाहमलाई भनेका �थए 3क यो य�त धेरै सय� वष0 अगाEड हुनेछ? 

1. उ=पि=त 15:13-14 पXनहुोस।् यी पदह!ले के भ�वPयवाणी गछ0न?् _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. याद गनु0होस ्याकूबले बेतलेमा के भनेका �थए। उ=पि=त 28:13-15  हेनु0होस।् यी पदह!ले के 

भ�वPयवाणी गछ0न?् 

______________________________________________________________________________ 

 

हामी परमे'वरबारे के PसOछR (��थान 6): मोशाले आफू को हो र उसले गनZ ��त|ा के �थयो 

भनेर मा�नसह!लाई बताओस ्भ�ने परमेeवर चाहनहुु��यो। 

1. पद 6 अनसुार उनीह!लाई परमेeवरबारे जा�नपुनZ एक मा� स=य के �थयो? _______________ 

2. अक� स=य उहाँ जा�न चाहानहुु��यो 3क �तनीह!ले उहाँ कसर@ �भ ुहुनहुु�छ भनेर जा�ने �थए। 

पद 6:  म [याउनेछु ________________________________________________________ 

पद 6:  म �वत7रत गनZछु ____________________________________________________ 

पद 6:  म 7रडीम गनZछु _____________________________________________________ 

पद 7:  म �लनेछु __________________________________________________________ 
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पद 7:  म हुनेछ __________________________________________________________ 

पद 8:  म [याउनेछु _______________________________________________________ 

पद 8:  म Qदनेछु __________________________________________________________ 

उसले शlदह! दोहोया0एर अ�तमा भ�छ, 

“__________________________________________.” 

 

Lवचार: मोशाले मा�नसह!लाई भनेको सब ैकुरा �वचार गन0 एक 'ण �लनहुोस।् 3कनभने उहाँ �भ ु

हुनहुु��यो, उहाँले ती सब ैचीजह! आhना मा�नसह!का �निJत गनु0हुनेछ। के उनीह! अझ बढ@ चाह�थ?े 

उहाँले, सारमा, उनीह!लाई ससंारको ��त|ा गनु0भयो। पद मा  7 उहाँ उनीह!को परमेeवर हुनलाई आhनो 

करार राuनहुु�छ! के तपाR सो8नहुु�न 3क मोशा र हा!नले इ�ाएल@ह!लाई बताउन भनेको सब ैकुरा 

बताउन उ=साQहत �थए? �तनीह! इ�ायल@ह!लाई भ�न जाँदैछन ्र हामीलाई पद 9 मा कसर@ भ�नएको छ 

उनीह!ले मोशा र हा!नको स�देश पाए? ____________________________________________________ 

के तपाR �तनीह!लाई दोष Qदन सaनहुु�छ? �तनीह! मोशा र हा!नको 7रपोट0को बारेमा स�ुन र उ=साQहत 

हुने कुन ैत7रका �थएन। �तनीह! �नs=साQहत भए। के तपाRलाई �नराश हँुदा सकारा=मक र 

�ो=साहनजनक शlदह! स�ुन र �ा6त गन0 गाzो भइरहेको छ? �नराशा भनेको =य�तो बेला हो जब एक 

जना अगाEड बXने QहJमत हँुदैन। सब ैकुरा धेरै गाzो छ। साहसको अभावले हामीलाई जोHखम �लन, 

जीवनका अवसरह!मा सलंpन हुन, र अगाEड बXन र नयाँ रोमांचह!को अनभुव गन0 उ=�ेरणालाई रोaदछ। 

�नs=साहले एकको उजा0 खा�छ र मा� �=येक Qदन, 'ण-'णमा बाँ8न अनमु�त Qद�छ। 

1. �नs=साहको साथ तपाRको अनभुव के भएको छ? ______________________________________ 

2. केQह चीजह!को पQहचान गनु0होस ्जसले तपाRको हतो=साQहत बनाउँदछ: ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �नs=साहको बारेमा तपाइँ कसर@ जवाफ Qदनहुु�छ? _____________________________________ 

4. आशा को ��ताव गन0 चाहनेहs को हुन?् _____________________________________________ 

5. के उनीह!को �ो=साहनलाई �वीकान0 गाzो छ? ________________________________________ 

 

�ाथKना: हे �भ,ु कQहलेकाँह@ म �नराश हुने गछु0 । जीवनले मलाई तल झाद0छ। सब ैकुरा गाzो देHख�छ। 

मलाई साहस Qदनहुोस ्तपाईको आशाको स�देश =यस समयमा स�ुनहुोस।् मलाई तपाRको आशाको 

स�देशमा काय0 गन0 उजा0 Qदनहुोस।् मलाई तपाRमा �वeवास गन0 �वeवास Qदनहुोस,् जो मलाई आशा �दान 

गनु0हु�छ। _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

अJयास गनुKहोस ्(��थान जार@ राuनहुोस)्: तर 3फरऊनको हातबाट आhना मा�नसह!लाई छुटकारा 

Qदने �भकुो काय0मा इ�ाएलले उनको स�देश स�ुदछ वा �ा6त गg यो, वा �ो=साQहत ग7रयो वा �नराश भयो, 

वा आशावाद@ वा आशा�वह@न जीवन .बताइरहेको �थयो भ�ने कुरामा �नभ0र �थएन. 

1. पद 11 मा परम�भलेु मोशालाई के गन0 �नदZशन Qदनभुयो? _______________________________ 

2. मोशाले �भलुाई कसर@ जवाफ Qद�छन ्(पद 12)? ______________________________________ 

3. इमा�दार, यहाँ हामीसँग बो[न गाzो मा�छे छ, हामी सबलैाई थाँहा प�न हुन सaछ, र भगवानले 

उनलाई राजा 3फता0 पठाइरहेका छन ्जसले उनलाई भने 3क उनी �भलुाई �च�दैनन,् =यसोभए 3कन 

उसले उनको कुरा स�ुन ुपछ0। पQहलो पटक राजाले पराल लगे। यस पटक उनले के गनZ �थए 

जसले गदा0 इ�ाएल@ह! 7रसाउन र मोशालाई बढ@ घणृा गथZ? यQद इ�ाएल@ह!ले परम�भलुाई 

�च�दैनन ्भने, उहाँ 3कन आhना �भलुाई �च�नहुु�न? 

 

PशWण: अब हामीसँग काय0मा yेक छ। जेसकैु कारणले, कथा एक चaकर �ल�छ। ��थान 6:13-27 मा 

हामीसँग ती इ�ाएल@ह!को आं�शक वशंावल@ छ जो ती इ�ाएल@ प7रवारह!का अगवुाह! �थए। प7रवारका 

अगवुाह! !बेन, �शमोन र लेवीका कुलबाट आएका �थए। 3कन यी नामह! यहाँ उ[लेख ग7रएका छन ्

भ�ने बारे असरु&'त, हामीसँग एक सJभा�वत कारण छ। यी सब ैनामह!को बीचमा हामी पद २० मा 

मोशा र हा!नको वशंको बारेमा बताइएको छ। 

1. पद 20 मा �पता अ]ामको बारेमा हामीलाई के भ�नएको छ? ऊ कोसँग �ववाह गछ0? अ]ाम र 

जोकेबेद कसर@ सJबि�धत छन?् ___________________________________________________ 

2. अ]ामले आhनी सानीसँग .बहे गरे। �तनीह!का दईु छोरा �थए ______ र ____________________ 

3. उनीह!को एक छोर@ प�न �थई जो यस वशंावल@मा सचूीब: ग7रएको छैन 3कन3क रगत रेखा 

पsुषह! माझ .ब�तसकेको �थयो। जहाँसJम तपाईलाई याद छ, नJबर 26:59 ले तीन जना 

भाइबQहनीलाई नामबाट उ[लेख गद0छ। 

छोर@को नाम के �थयो? ___________________________________________________________ 

 

Lवचार: कसलेै यो सहायता गन0 सaदैन तर यी भाइह!को वशं उ[लेख गर@ �तनीह! लेवी कुलका �थए 

भनेर �माHणत गन0 र पद 26 र 27 अनसुार यो हा!न र मोशा =यह@ xयिaत �थए जसलाई परमेeवरले 

बोलाउनभुएको �थयो र “इ�ाएल@ह!लाई �मtबाट बाQहर [याऊ…” भ�नयो। ती तीन ैxयिaतह! �थए जसले 

�मtीह!का राजा 3फरऊनलाई इ�ाएल@ह!लाई �मtबाट बाQहर �नका[ने कुरा गरेका �थए। यस पा7रवा7रक 

रेकड0ले यी त�यह!लाई �माHणत गg यो। 
 

हामीलाई यो प�न थाहा छ 3क मोशा पे�टाटचका लेखक हुन,् बाइबलका यी पQहलो पाँच प�ुतकह!। के 

मोशालाई यो मह==वपणू0 हुन सaछ 3क उaत रेकड0ले देखाए 3क उनलाई परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई 

�म�बाट बाQहर �नका[न बोलाउनभुएको हो? के यो मह==वपणू0 छ 3क मा�नसह!लाई यो प�न थाहा �थयो 
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3क उनी प�न एक Qहy ू�थए जसलाई परमेeवरले इ�ायलको छुटकाराको �निJत छा�नभुएको �थयो र 

उनको वशंले यो �माHणत गg यो? कारणह! अ�निeचत छन ्तर जानकार@ �पPट छ। 
 

सो!नहुोस:् के तपाRलाई लाpछ 3क Qहy ूमा�नसह!लाई 3फरऊनको हातबाट बचाउन, Qहy ूमा�नसह!लाई, 

इ�ाएल@ह!लाई छुटकारा Qदनको ला�ग Qहy ूलाpयो? 3कन वा 3कन छैन? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे(ट: ��थान पXनहुोस ्7. 
 

अJयास: मोशा र हा!न पQहलो पटक 3फरऊनकहाँ गए जब शlदह! एaल ै�थएनन ्(��थान 5:1-2)। 

य"य�प घटनाह! �नर�तर भइरहेका �थए जसर@ परमेeवरले मोशालाई भ�नभुएको �थयो। 

1. ��थान 6:30 मा हामी उह@ शlदह!सँग ैश!ु हु�छ� जनु हामीले पद 12 मा वशंावल@मा डkेने 

�ममा अ�=य गg य�। पद 12 कसर@ अ�त हु�छ? पद 30 मा मोशाले यह@ �eन सो�धरहेको छ? 

_____________________________________________________________________________ 

2. परमेeवरले मोशालाई केह@ बझुाउन ुआवeयक �थयो। ��थान 7:1 मा उनले मोशालाई के भने?  

______________________________________________________________________________ 

परमेeवरले 3फरऊनमा डर, �व�मय र आदर खडा गद< हुनहुु��यो ता3क उनले मोशालाई भगवान 

ठाने। �मtी मा�नसह!ले धेरै देवीदेवताको पजूा गथZ तर अब ती सब ैदेवताह!का भगवानले 

फैलाएको हातमा �च�ह, आeचय0 र शिaतशाल@ काय0ह!को सामना गन0 लागेका �थए। 

3. परमेe वरले आ|ा गनु0भएका सब ैकुरा मोशाले गनु0 प�य�। मोशा र हा!नलाई सबभै�दा पQहला के 

गन0 आ|ा Qदइयो (पद 2)? ________________________________________________________ 

4. परमेeवरले 3फरऊनलाई के हुनेवाला छ भनेर बताउनहुु�छ: 

पद 3: ऊ ___________________ 3फरऊनको हो ________________________________. 

पद 3:4  जहाँसJम परमेeवरले ____________________ आhना ____________________ 

र ____________________ लाई �मt देशमा गनु0हुनेछ, तर ________________________ 

_____________ छैन________________________________________________ 

पद 4: तब भगवानले आhनो हात इिज6टमा राuनहुुनेछ र [याउनहुुनेछ ______________ 

______________________ ठूलो "वारा _______________________________________ 

उसका पाहुनाह! को हुन?् ___________________________________________________ 

पद 5: न�तजा �व!प, इिजि6टयनह!ले के जा�दछन?् _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. मोशा र हा!नले परम�भकुो आ|ा पालन गरे। मोशा क�त वष0को �थयो? _________ हा!न क�त 

वष0को �थयो? _________ 
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भाग 5 

 

PशWण: यो �3�याको माGयमबाट परम�भलेु मोशा र हा!नलाई कि=तको सावधानीपवू0क डो याउँदै 

हुनहुु�छ भनेर अवलोकन गनु0 रोचक छ। उहाँ �तनीह!लाई �नर�तर के हँुदैछ भ�ने बारे जानकार@ 

Qदनहुु�छ ता3क जब यो हु�छ तब �तनीह! अचJम मा�दैनन।् तब उनीह!लाई के गनZ भनेर �नदZशन 

Qदनहुु�छ। यो नेत=ृव १०१ को ज�तो देHख�छ। �भलेु उनीह!लाई �3�याका माGयमबाट �नदZशन 

Qदइरहनभुएको छ। उहाँले उनीह!लाई यो ठूलो असाइनमे�ट Qदनभुएन र �तनीह!लाई =याpनभुयो। एक 

पटक सब ैकुरा ठ�क ठाउँमा भएप�छ काय0 सsु हु�छ। 
 

अJयास गनुKहोस:्  
1. 3फरऊनले �तनीह!लाई एउटा चम=कार गन0 भ�दै छ। पद 9  मा मोशा र हा!नलाई परमेeवरको 

�नदZशन के हो? _______________________________________________________________ 

2. =यो पया06त सरल देHख��यो। यसकारण �तनीह! 3फरऊनको साम�ुने जा�छन ्र सब ैकुरा 

परमेeवरले भने झ� हु�छ। वा यो गनु0भयो? पद 11 र 12 मा हामीलाई के भ�नएको छ? ________ 

______________________________________________________________________________ 

परमेeवरले उनीह!लाई =यो बताउनभुएको �थएन! 

3. तर =यसोभए के भयो? _________________________________________________________ 

4. कथाको यस अशंको दखुद अ�त हु�छ। पद १ 3फरऊनको मटुुको आGयाि=मक इलेaOोकाEड 0योLाम 

ज�त ैहो। यो रा]ो होइन। हामी के �सaछ�? __________________________________________ 

5. यस पदको अनसुार तपाईको मनमा के कठोर छ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

संQह: हामी पाठ 3. को अ�तमा आइपगेुका छ�। पाठ 4 मा 3फरऊन र �मtा देशबाट परमेeवरले आhना 

जनह!लाई छुटकारा Qदनहुुने कथाको साथ स!ु हुनेछ। हामी परमेeवरको शिaत काममा देuनेछ� 3कन3क 

उसले मोशा र हा!नलाई उसको धा�म0क उwेeयका ला�ग �योग गछ0। जसर@ मोशाका कम0चार@ह! =यस 

देशका शासकह!लाई इ�साफको !पमा �व�तार गद< जा�छन,् हामी आhना कृपा र कृपाका काय0ह! उहाँका 

जनह!मा�थ ख�याउनेछ� जनु उहाँले �तनीह!लाई छुटकारा Qदनभुयो। 
 

पाठ 1 र 2 ले चरण सेट गरेको छ। हामीले कथाको �ाथ�मक पा�ह! पQहचान गरेका छ�। ज�लरहेको 

पो�ामा हामी मोशासँग ै�थय� जब परमेeवरले उनलाई उसको जु=ता हटाउन आ�वान गनु0भयो "3कन3क 

जुन ठाउँमा �तमी उ�भरहेका छौ =यो प�व� भ�ूम हो।" कQहलेकाँQह हामी चाह�छ� 3क हामीसँग द�केको 

पो�ा र हा]ो आhन ैप�व� भ�ूम छ। हामी भगवानको आवाज स�ुन चाह�छ� 3क हा]ो नाम बोलायो र 

हा]ो काय0ह! मोशाको आ�वान जि=तकै �पPट पा7रयो। 
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हामीसगं य�तो पो�ो छ जनु हा]ो qदयमा ब[छ, परमेeवरको वचन। लकूा 24:32 मा हामी येशकूा 

दईुजना चेलाह! उहाँसँग कुरा ग7रसकेप�छ स�ुन सaछ� जुन उहाँको पनुs=थानप�छ उहाँलाई भेkन आए। 

�तनीह!ले एक अका0लाई के सोधे?  ________________________________________________________ 

 

हामीले उहाँको उपि�थ�तमा �वेश गनZ र प�व� भ�ूममा उ�भने अवसर पाएका छ�। हामी उहाँसाम ुउहाँसँग 

हा]ो �ाथ0ना अनरुोधह! साझा गदा0, हा]ा गीतह! र भजनह! गाउँदछ�, र ध�यवाद चढाएर र �शसंासQहत 

उहाँको उपासना गद0छ�। 3फरऊनको मटुु कठोर भयो 3कन3क ऊ �भलुाई �च�दैन�यो र आhनो वचन स�ुन 

चाँहदैन�यो जब ऊ मोशा र हा!नको आवाजबाट आएको �थयो। परमेeवर आhनो वचनमाफ0 त बो[नहुु�छ र 

हामी सबलेै उहाँको सोर स�ुने सअुवसर पाएका छ�। 
 

�ाथKना: हे भगवान ्सव0शिaतमान,् जसर@ तपाR मोशा र हा!नको साथ हुनहुु��यो, तपाR मसँग ैहुनहुु�छ। 

तपाR चाहानहुु�छ 3क म तपाRको उपि�थ�तमा आएको छु, तपाRको स=यको वचन स�ुनहुोस ्र तपाRले 

भनेको कुरामा आ|ाकार@ ��त3�या Qदनहुोस।् मलाई एउटा Qदल Qदनहुोस ्जुन तपाRलाई खुला छ र 

तपाRलाई Lहणयोpय छ। मलाई एक qदय Qदनहुोस ्जुन तपाRले भरोसा राuन ुभएको सब ैगन0 तपाRको 

भरोसा राuदछ। rीPट येशमूा म��त तपाRको महान �ेमलाई जवाफ Qदन उ=सकु qदय Qदनहुोस।् �वशषे 

गर@, �भ,ु आज म यो सोGछु _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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आ0नो हात त(नुहोस ्

 
 

पIरचय 

 

तनाव ती¡। 3फरऊनले परमेeवरका मा�नसह!लाई 7रहा गन0 अ�वीकार गरे र परमेeवरले अyाहाम�सत 

गरेको करार पालन गनZ आhनो धा�म0क उwेeयलाई कठोरतापवू0क प¢याउनभुयो। “उनीह!को द:ु ख मलाई 

थाहा छ, र म �तनीह!लाई �मtीह!को हातबाट छुटाउन र =यो देशबाट रा]ो र फरा3कलो भ�ूममा [याउन 

आएको हँु।” 3फरऊनको िजwी र अपराधी qदयले प�न केह@ फरक पाद<न। उहाँलाई के गन0 को लागी परूा 

गन0 उहाँलाई। 
 

कथा उदा गो र य:ु रेगेज !पमा हेनु0होस।् य:ुरत दलह! को हुन?् दास=वबाट छुटकारा पाउनमा 

इ�ाएल@ह!ले क�तो भ�ूमका खे[छन?् उहाँहsको अ�धवaता को हुनहुु�छ? जब उहाँ �वs:को शिaत 

�वीकानु0हु�न, तब परमेeवरले कुन असाधारण उपायह! �योग गनु0हु�छ? आhना जनह!का ला�ग भगवानको 

अनकंुपापणू0 मटुुको खोज गनु0होस।्  
 

मोशाले लौरो बोaने आदेश Qदए र परमेeवरले आ|ा Qदनभुयो। इ�ायलको छुटकाराको बारेमा परमेeवरले 

क�तो आ|ा Qदनभुयो? अGययन गदा0 तपाRको क[पनाशिaत �योग गनु0होस।् कथा प7रि�थ�तमा ��वPट 

गनु0होस ्र परमेeवरले इ�ाएलको दमनकार@ अ=याचार तो{नको ला�ग �व�भ�न माGयमह!को jयाक 

गनु0होस।् 
 

इ�ायलले उहाँ न ै�भ ुहुनहुु�छ भनेर के भ�न सaदछन?् �तनीह! कसर@ बाचँून ्भ�नेमा यसले क�तो 

फरक पाछ0? �तनीह! केवल कुन ैxयिaत �थएनन।् �तनीह! परमेeवरका xयिaतह! उहाँ र उहाँ"वारा 

छुQ�एका �थए। यस पाठको दौरानमा आफैलाई यो �eन सोGनहुोस,् "मेरो जीवनको अथ0 के हो जुन मलाई 

�भलेु उहाँको सेवा गन0 अलग गनु0भएको छ?" 
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आ0नो हात त(नुहोस ्

 

भाग 1 

 

पIरचय: हामीले 3फरऊन, उसका |ानी पsुष र जादगूरह! र जादगूरह! सम' मोशा र हा!नसँग पाठ 

परूा ग . य�। हा!नको कम0चार@ सप0 भयो। जादगूरहsको कम0चार@हs प�न सप0 बने र हा!नको सप0ले 

आhनो कम0चार@हsलाई �न[छ। यो आeचय0जनक सकेंतको बावजुद 3फरऊनको मटुु कठोर �थयो; उसले 

स�ुन अ�वीकार गरे। सब ैकुरा =य�त ैभयो ज�तो परम�भलेु भ�नभुएको �थयो। 
 

यस पाठले दस �वपि=तह!को �ववरण समावेश गद0छ। धेरैले �=येक �वपि=तलाई �ाकृ�तक घटनाको !पमा 

बझुाउने �यास गछ0न।् उदाहरणका ला�ग, �=येक वष0 नील नद@को बाढ@ले नद@को 3कनारमा ज�मनमा 

ख�नज र पोषक त=व स कलन गछ0। यसले नद@को ओ¢यानमा रगतको र गीन माटो जगाउँदछ। फे7र, 

ज�मनमा बारJबार कोरा0 सलहह!को आ�मण हो जसले बाल@लाई खाई�छ। �व|ानले दस �वपि=त मGये 

नौलाई बझुाउन स'म हुन सaछ। जे होस,् यी �वपि=तह! ��टै परमेeवरका काय0ह! �थए जसमा उनले 

आफूलाई एकमा� साचँो परमेeवर भनेर घोषणा गरे, नीलका देवताह! होइनन।् यस अGययनले तपाRलाई 

इ�ाएल र इिज6टको इ�तहासमा यस पटकको बारेमा बाइबलले के भ�छ भ�ने |ान Qदनको ला�ग हो। 

ई�तहासमा 3फरऊनको शासनको रेकड0 छ र उनको भेट अyाहम, इसहाक, र याकूबसँग भएको �थयो जसले 

उनको मा�नसह!लाई �मtी राजाको ठूलो अ=याचारबाट बचायो। 
 

िजUमेवारT: परमेeवरले �मtमा [याउनभुएको �वपि=तह! ��थान 7:14 देHख 11:10 सJम �ल�पब: 

छन।् यी अGयायह!को एक स&ं'6त �सहंावलोकन गनु0होस।् �=येक स�दभ0को ला�ग 6लेग पQहचान गरेर 

यो चाट0 भनु0होस।् यस �सहंावलोकन प�छ हामी xयिaतगत �वपि=तहsमा अझ निजकबाट हेनZछ�। 
 

 संदभK      8लेग 

��थान 7:14-24  

��थान 8:1-15  

��थान 8:16-19  

��थान 8:20-32  

��थान 9:1-7  

��थान 9:8-12  

��थान 9:13-35  

��थान 10:1-20  

��थान 10:21-29  

��थान 11:1-10  



44 

 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 7:14.24. 
 

अJयास गनुKहोस:्  
1. पद 14 मा परम�भलेु मोशालाई बताउनभुएको छ 3क 3फरऊनको मटुु ____________ �थयो र 

उसले मा�नसह!लाई जान Qद��यो। 

2. पद 15 मोशाले परमेeवरका �नदZशनह! के �थए? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नील नद@ �मtका देवताह! मGयेका एक �थए। मोशाले 3फरऊनलाई नद@को छेउमा भेkन ुपनZ 

�थयो र परमेeवरसगं बोaनकुो लहुरो उनी�सत �थयो। ��थान 7:1 मा हामीले �सaय� 3क 

परमेeवरले मोशालाई 3फरऊनलाई ज�त ैपरमेeवर बनाउनभुयो। नील नद@मा भएको यो सभा 

लगभग नीलका देवता र इ�ाएलका परमेeवर बीचको �दश0न भएको ज�तो देHख�छ। 

3. अQहलेसJम 3फरऊनले सनेुनन ्(पद 16). अ�न मोशाले भने, "�भलेु यसो भ�न ुहु�छ, 'यो कुरा 

�तमीले थाहा पाउनेछौ 3क म न ैपरम�भ ुहँु ..." "मोशाले पद 17 मा के ग7ररहेको छु भ�छ? 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 18 यसको न�तजा के हुनेछ? ___________________________________________________ 

र _____________________________________________________________________________ 

5. पद 19 मा हामी �सaछ� 3क परमेeवरको �याय कि=तको �व�ततृ हुनेछ। =यसोभए, परमेeवरका 

कम0चार@ह! उठाइए र �व�ता7रत भए र नील नद@को पानीमा �हार गरे। पद 21 मा हामी �सaछ� 

3क यो उ�त ैखराब �थयो 3कन3क उनीह!ले भनेज�त ैहुनेछ। तर, पद 22 मा के हु�छ? _______ 

6. र 3फरऊनको मटुु ____________ र�यो। ऊ मोशालाई _____________________________ गद<न। 

ऊ आhनो दरबारमा पसे र ____________________________________________ (पद 22-23). 

7. यसबैीच, �मtीह!लाई न�तजा के भयो 3कनभने 3फरऊनले आ|ा पालन गन0 इ�कार गरे? 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

Pसकाउने: बाइबल अGययन गदा0 शlदह!मा खोजी गनु0 मह==वपणू0 छ जुन खBडमा बारJबार �योग 

ग7र�छ। सामा�यतया उनीह!लाई दोहोया0इनकुो कारण �तनीह! बाइबल@य स=य ब�ुनको ला�ग मह==व 

राuछन।् उदाहरणको ला�ग एउटा शlद यी 11 पदह!मा चार पटक �योग ग7रएको छ (��थान7:14-24)। 

यो चाट0 परूा गनु0होस।् नोट गनु0होस ्र यी �=येक स�दभ0मा शlद "कम0चार@" लाई �च�ह लगाउनहुोस।् 
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 संदभK          हामी �टाफको बारेमा के भ(छR? 

��थान 7:15 �टाफ सप0मा प7रणत भयो 

��थान 7:17  

��थान 7:19  

��थान 7:20  

 

हामीलाई �टाफको बारेमा के थाहा छ? यसलाई ��थान 4:20 मा के भ�नयो? ______________________ 

यो कुरा मनमा राuनहुोस ्3क परमेeवरले 3फरऊन र इिज6टको मा�नसह!लाई सजाय सनुाउने oeय 

साधनको !पमा �योग गनु0भयो। उदाहरणको ला�ग, �मtको पानीमा जब यो ता�नयो तब परमेeवरले 

मा�नसह!मा�थ आhनो �ोधजनक �याय [याउनभुयो र �तनीह! रगतमा प7रणत भए। जब तपाR 

��थानको अGययनलाई जार@ राuनहुु�छ, कथा देखापनZ .बि=तकै परमेeवरका कम0चार@ह!देHख सतक0  

हुनहुोस।् तपाRको हाइलाइटरले तपाRको बाइबलमा �च�ह लगाउन तयार हुनहुोस ्जहाँ �टाफ �योग 

ग7रएको छ र परमेeवरले 3फरऊन र �मtीह!मा�थ [याउनहुुने �यायको खोजी गनु0होस।् 
 

कम0चार@ह!ले अक� उwेeय परूा गरे। यसले मोशालाई सJझायो 3क चम=कारह! गनZ परमेeवर हुनहुु�छ। यो 

3फरऊनको .ब!:मा लEडरहेको परमेeवर हुनहुु��यो। उहाँ आhना जनह!लाई छुटकारा Qदन आउनहुुने 

परमेeवर हुनहुु��यो। यो परमेeवर सव0शिaतमान, एल-शwाई (��थान 6:3) हुनहुु��यो, जो �भ ुहुनहुु�छ, म 

महान ्हँु (��थान 3:14)। हामी ��थानको दो�ो भागमा अGययनको �टाफको अक� �योग फेला पानZछ�। 
 

असाइनमे(ट: ��थान 8:1-15 पXनहुोस।् हामीलाई थाहा छैन क�त समयसJम रगतले भ�ूम �परो[यो 

तर हामीलाई थाहा छ सात Qदन प�छ के हु�छ। 
 

अJयास: oeय फे7र फे7र श!ु हु�छ। 

1. पद 1: मोशाले �भलुाई Qदएका �नदZशनह! प7रवत0न भएका छैनन।् 3फरऊनलाई स�देश प7रवत0न 

भएको छैन। ____________________________________________________________________ 

2. पद 2-4 मा अक� 6लेग हुने आeवासन कुन हो र यो कि=तको xयापक हुनेछ? _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

जतातत ै यागतुाह!! तर �मtी जादगुरह!ले प�न =य�त ैगन0 सके! 

3. य"य�प यस समयमा केQह फरक हु�छ। 3फरऊनले मोशा र हा!नलाई बोलाउँछ। पद 8 मा उसले 

के सोGछ? ____________________________________________________________________ 

4. पद 9 र 10 मा मोशा र 3फरऊन सहमत छन ्3क भो�लप[ट महामार@ ब�द हुनेछ। तब, हा]ा 

परमेeवर ज�तो अ! कोह@ छैन भनेर �माHणत गन0 पद 11 अनसुार के हु�छ? 

___________________________________________________________________________ 
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5. पद 12 मा मोशा र हा!नले 3फरऊनलाई छोड।े मोशाले परम�भकुो साम�ुने जा�छन ्र उनीह!ले 

के कुरा गछ0न?्  यागतुाह!! मोशाले के मागे? __________________________________________ 

र परमेeवरले के �दान गनु0भयो? ________________________________ परमेeवरले  यागतुाह! 

हराउनको ला�ग मा� होइन (पद  13 र 14)। के मोशाले यसको ला�ग सोधेका �थए? के यो 

3फरऊनलगायत सबलैाई आeचय0जनक जवाफ �थयो? �त]ो के .बचार छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. हे मेरो भलाइ! पद  14 लाई तपाRको आhन ैक[पनाशिaतमा जी�वत पानZ �यास गनु0होस।् 

तपाRको �वचारह!मा केह@ नोटह! �लनहुोस।् ती Qदनह!मा �मtमा ब�न क�तो �कारको हुने 

�थयो?_________________________________________________________________________ 

7. =यसोभए 3फरऊनले के सो�चरहेको �थयो? पद १ भ�छ जब उनले राहत पाए 

_____________________ र _______________________________________________________ 

8. हामी एक वग0मा फaय�! तर हामी 3कन छaक पद<छ�? वा, हामी छ�? पद समा6त हु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

Lवचार: तपाR यी सबकैो के गनु0हु�छ? हामीलाई थाहा छ 3क यी �वपि=तह!मGये दश छन ्र हामीले 

दईुवटामा मा� हेरेका छ�। रगत र  यागतुहे!को स कट स{न धेरै मा�नसह! मोशा र हा!नलाई 

उनीह!को अनरुोध Qद�छन ्तर �पPटतः 3फरऊनलाई होइन! परमेeवरका कम0चार@ह!ले ती मा�नसह!लाई 

डरलाpदो �याय Qदए। भगवानको अथ0 xयापार हो। उसले 3फरऊनलाई कुन ैदया देखाउँदैन। जसले उसको 

qदय कठोर बनायो उसको कुरा Gयान Qदएन। ��थान 7 र अब फे7र ��थान 8 मा यो भ�नएको छ 3क 

3फरऊनको मटुु ब�यो _________________ र उसले =यसो गरेन _______________________________ 

 

मानव शर@रको प7रसचंरण �णाल@को बारे सो8नहुोस।् यो ज�तो देHख�छ 3क 3फरऊनको धमनीह! कठोर 

बनाउनको खराब केस रहेको छ र उसको अव�था .बLँदै गइरहेको छ। ऊ िजwी, गव0 मा�छे हो। �मt 

देशको शासक र राजाको है�सयतमा उसले आफूलाई एक देवताको !पमा �था�पत गरेको छ। उसले 

इ�ाएलका परमेeवरबाट कुन ैआदेश �लने छैन 3कनभने इ�ाएल@ह! �तनीह!का दासह! हुन।् ऊ कसकैो 

कुरा मा�दैन, �वशषे गर@ जब ऊ राजा हो र केवल आदेश Qद�छ। उहाँ एक मा� हुनहुु�छ। उहाँ�सत अ! 

कोह@ छैन। ऊ झटू बो[नेछ र मोशा र हा!नलाई धोका Qदनेछ 3क उसले पeचाताप गरेको छ र आhनो 

Qदमाग प7रवत0न गरेको छ भनेर �वeवास गन0 उनीह!लाई चलाउने �यास गg यो। हामीलाई थाहा छ 3क ऊ 

छैन। ज�मनबाट  यागतुा �कोप हटाउन ऊ पeचाताप मा� गरेको छ। तथा�प,  यागतुाह!बाट मaुत हुनकुो 

स�ा परमेeवरले उनीह!बाट जीवन �नका[नहुु�छ र  यागतुाह! मद0छन।् अब देश भ7रने  यागतुोको 

मासकुो थु�ोले भ7रएको छ। क�तो दगु0�ध! 
 

तपाR यी सबकैो के गनु0हु�छ? तपाइँको 7रपोट0र टोपी फे7र राuनहुोस।् तपाRलाई एलेaजाि��या टाइJस 

"वारा पठाईएको छ रामसेसमा के हँुदैछ भ�ने बारेको निजकको र xयिaतगत प'मा 7रपोट0 गन0। 



47 

तपाR सडकमा xयिaतह!ले यस अव�थाको बारेमा के भ�नरहेको स�ुनहुु�छ? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

हामी ई'वरको बारेमा के जा(छR: के तपाR ईeवरको मटुुको धडकन र आhना जनह!��तको 

उहाँको �ेमलाई “मेरा मा�नसह!लाई जान Qदनहुोस!्” भ�ने शlदह!मा स�ुनहुु�छ? यी शlदह!ले परमेeवरको 

qदय �कट गद0छ। यी उहाकँा मा�नसह! हुन।् जब उनी अyाहमलाई उनको परमेeवर ब�न वाचा गथZ तब 

उनीह!लाई उनको बनाइएको �थयो (उ=पि=त 17:19)। र, =यसमा सब ैआफ�तह! प�न �थए! अyाहमका 

सब ैस�तानह!! परमेeवरले उनीह!लाई देuनभुयो, उनीह!को हेरचाह गनु0भयो, र �तनीह!मा�थ दया 

गनु0भयो, अQहले प�न उनीह! आhना दास मा�लकह!को सेवा गदा0। 
 

परमेe वरले 3फरऊनलाई आ|ा गनु0भयो 3क उहाँ आhना मा�नसह!लाई मaुत गनु0होस।् सsुमा य�तो लाpन 

सaछ 3क परमेeवरले केवल शार@7रक ब�धनबाट इ�ाएल@ह!लाई छुटकाराको ला�ग माpदै हुनहुु�छ। तर 

हामी आhना मा�नसह!लाई परमेeवर को जोश ब�ुन असफल हुन सaछ�। उहाँको �ेम उहाँलाई कुन ै

�वक[प Qद�छ। उहाँको �ेमले आhना मा�छेह!को छुटकाराको माग गद0छ। र यQद �तनीह! 7रल@ज 

ग7रएको छैन भने, तब उहाँ �तनीह!को ला�ग ल{नहुुनेछ। ऊ उनीह!को ला�ग य:ुमा जा�छ। हामी 

परमेeवर र 3फरऊनको बीचमा परमेeवर र शतैानको बीचमा असल र खराबको बीचको लडाईको बीचमा 

छ�। परमेeवर आhना जनह!को �ाणको ला�ग ल{दै हुनहुु�छ। सिृPटको समयमा परमेeवरले उनीह!को 

�निJत �नयaुत गनु0भएको जीवन .बताउन उहाँ 7रहा भएको उहाँ चाहनहुु�छ। उहाँ =यस करारका परमेeवर 

हुनहुु��यो जसले इ�ाएलको पखुा0ह!को सम�ृ:, सतंान, र सJप=तीलाई ��त|ा गनु0भयो। उसले =यो ��त|ा 

परूा गन0 खो�यो। 
 

भगवानको �ेम एक िजwी �ेम हो। हामी 3फरऊनलाई हठ�, �वाथf मा�नस भनेर भ�न सaदछ�। य"य�प, 

भगवान हठ� �ेमी हुनहुु�छ। उहाँ आhनो ��यजनको ला�ग म=ृयसुJम ल{नहुुनेछ। के तपाR भगवानलाई 

एक जना ठा�नहुु�छ जसले तपाRलाई हठ� �ेमले �ेम गनु0हु�छ - माया जसले 'मा Qद�छ, माया गछ0 , 

माया गछ0 3क तपाईको बारेमा सब ैचीजसँग आ=मीय !पमा प7र�चत हु�छ, �ेम जुन तपाईको परमेeवर 

ब�न चाह�छ र तपाई उसको ब8चा ब�न चाहानहुु�छ? 

1. के तपाRलाई य�तो �ेम थाहा छ? यी दईु कथाह! पXनहुोस ्र =य�तो महान ्�ेमलाई �वचार 

गनु0होस!् यी दईु कथाह!ले तपाRलाई परमेeवरको �ेमको बारेमा के �कट गद0छ?  

लकूा 15:1-7 _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

लकूा 15:11-24 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. के तपाR भगवानलाई �च�नहुु�छ जो तपाRलाई खो�दै हुनहुु�छ, जQहले प�न तपाRलाई फेला पान0 

खो�नहुु�छ र एक पटक तपाRलाई भे�ाउनभुयो भने उहाँ तपाRलाई घरमा सध�भ7र उहाँसँग ै

रहनहुु�छ। के तपाR भगवानलाई �च�नहुु�छ जो तपाRको ला�ग ल{न जा�छन ्तर तपाRले आhन ै

�वाथf सखुह!को ला�ग उहालँाई =यागेको छ? के तपाR भगवानलाई �च�नहुु�छ जो तपाRलाई 
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आउँदै गरेको देuनहुु�छ र मायाको खुला हातले तपाRलाई भेkन दगनुु0हु�छ? उहाकँो oढ �ेम हामी 

सबकैो ला�ग हो। �त]ो �वचार: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथKना: तपाRको आhन ै�ाथ0ना �वचार लेuनहुोस ्जब तपाR भगवा�को हठ� �ेमलाई Gयान Qदनहुु�छ 

जुन तपाRलाई �थचो�मचो र दास बनाउन चाहने सबबैाट तपाRको �वत��ताको माग गद0छ। उसको माग 

हो: "मेरा मा�नसह!लाई जान Qदनहुोस!्" उहाँ तपाईको ला�ग उ�मaुत �ेमलाई सJझनहुोस,् जुन उहाँ सिृPट 

गनु0भयो। तपाRलाई �ा6त गन0 उ=सकु उहाँको खुला हातह! क[पना गनु0होस ्र तपाRलाई अगँालो। उहाँलाई 

भ�नहुोस ्तपाईको xयिaतगत अथ0 के हो 3क उसले तपाईलाई अन�त �ेमले �ेम गद0छ: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

असाइनमे(ट: ��थान 8:16-19 पXनहुोस।् �वपि=तह! जार@ छ। भाग इिज6टमा घमुाउने  यागतुाह!को 

पाइलह!को साथ समा6त भयो। 
 

अJयास: यो त�ेो �वपि=तबाट हामी �सaछ� 3क 3फरऊनको मटुुमा के भयो 3कन3क उसले परमेeवरका 

आदेशह! स�ुन इ�कार गरे 3कनभने उसले आhना सेवकह! मोशा र हा!नको आवाजमा कुरा गरेको 

�थयो। 

1. पद 16 मा परमेeवरले मोशालाई अब के गन0 अzाउनहुु�छ?________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो _________________________ का 6लेग हो। यी जीवह! हुन ्जसले तपाRलाई एaल ैछो{दैन। 

उनीह! �चढ�चढाहट छन।् ती तपाRको अनहुारमा उडछन।् �तनीह!ले रोग बोaछन।् हा!नले 

ज�मनको धूलोलाई Qहका0उने �थयो। क[पना गनु0होस!् पद १ ले हामीलाई ग�जाको बारेमा के भ�छ 

______________________________________________________________________________ 

3. यो 6लेग पQहलो दईु भ�दा फरक �थयो। पद 18  मा हामी के �सaछ�? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 19 मा जादगूरह!ले के महससु गरे? ______________________________________________ 

��थान 7:5 मा परमेeवरले मोशालाई के भ�नभुएको �थयो? �मtीह!ले के थाहा पाउनेछन ्भनेर 

परमेeवरले भ�नभुएको �थयो? 

______________________________________________________________________________ 

हामी यो भइरहेको देuछ� जादगूरह!ले �वीकार गरे 3क यो �वपि=त उनीह!को साम�य0भ�दा 

बाQहरको �थयो। य"य�प पQहलो दईु �वपि=तह!मा जादगूरह!ले पानीलाई रगतमा प7रणत गन0 

स'म भए र ज�मनमा  यागतुाह! [याउन सके, �तनीह! स]ाटह!बाट छुटकारा पाउन असमथ0 

�थए। यसले परमेeवरको एउटा काय0 गg यो (��थान8:12-13). 
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5. तर 3फरऊनले आhनो .बचार बदलेका �थएनन।् ��थान 7:13 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क 

3फरऊनको मटुु कठोर �थयो। यो भइरहेको �थयो। ��थान 8:15 मा हामीलाई =यो बताइएको छ 

_____________________ उनको मटुु कठोर भयो। ��थान 8:19 ले उसको qदयको बारेमा के 

बताउँछ? ______________________________________________________________________ 

 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 8:20-32. 
 

अJयास गनुKहोस:्   
1. =यसप�छका पदह!ले चौथो �वपि=तको प7रचय Qद�छ। यो 6लेग हो _______________________ 

2. फे7र एक पटक 3फरऊनको सामना गन0 परमेe वरले मोशालाई आ|ा गनु0भयो। फे7र, परमेeवरको 

आ|ा के हो? ___________________________________________________________________ 

3. यQद 3फरऊनले भनेको मानेनन भने, प7रणाम के हुने �थयो (पद 21)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Lवचार: केQह �मनेट को लागी Hझगंाहs �वचार गनु0होस।् यQद तपाRले कQहले बाQहर केQह कPट�द 

Hझगंाह! बाQहर खान खो�न ुभएको छ भने तपाRलाई थाँहा हु�छ 3क उनीह! क�त च�च0त हुन सaछन।् 

�तनीह! फोहर र 'यबाट बाQहर आउँछन।् �तनीह! साहसी छन ्कुन ैप�न चीजमा उतान0को ला�ग। xयिaत 

Hझगंामा आक�ष0त हँुदैन तर Hझगंाह! जहाँसकैु मा�नसह! भे�ाउन �ब�ध गद0छ। �तनीह! चच0 मा Gयान 

�वच�लत गन0 वा एक Qह{न को लागी कPटकर हुन सaछ। �तनीह! एक रे�टुरे�टमा गडबडी गन0 स3क�छ 

वा 3कराना �टोरमा उ=पाQदत उ=पादनह!मा घणृाजनक हुन सaछ। 
 

झींगाले इिज6टमा आ�मण गन< लागेको �थयो। उनीह! कुन ैसम�या हु��यो भ�नेमा कुन ैअचJम छैन। 

 यागतुाह!को सडकेो मासकुो साथ, दगु0�धले Hझगंालाई आक�ष0त गद0छ र 'य गनZ शवह!ले Hझगंाह!को 

ला�ग �जनन �थलको !पमा काम गद0छन।् क[पना गनु0होस ्3क य�त बाaलो उडाह! तपाR �तनीह!मा 

Qह{ंनहुुनेछ। �च� घHृणत छ। 
 

केह@ समय �लनहुोस ्तपाRको आhन ै�वचारह! लेuनका ला�ग जब तपाR देशको अव�थाको क[पना 

गनु0हु�छ: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

अJयास गनुKहोस:् 
1. पद 22:23 परमेeवरले Hझगंाह!को महामार@लाई .ब�भ�न �कारले xयवहार गनु0हु�छ। उहाँ यस 

समयमा के गद< हुनहुु�छ?__________________________________________________________ 

सब ै�मtीह!ले ती Hझगंाह! — 3फरऊन, उसका अ�धकार@ह! र मा�नसह!�सत xयवहार गनZछन।् 
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बाaलो झुBडह! मा�नसह! र �तनीह!का घरमा आउने छन।् तर गोशने र 3फरऊनका जनताको 

देशमा आhना मा�नसह! माझ ठूलो �भ�नता राuदै उसले �भ�न त7रकाले काम ग7ररहेको छ। 

�भ�नता भनेको =यो भ�ूम हो जहाँ इ�ायल@ह!ले अनभुव ग7ररहेका �थए। भगवानको कृपाको 

हातले आhना मा�नसह!बाट इ�साफ रोaनभुएको छ। उनको इ�साफ केवल 3फरऊन र उसका 

मा�नसह!लाई Qदइयो। 

2. खास गर@, 3फरऊनले के जानेको परमेeवर चाहनहुु�छ? ___________________________________ 

"म, �भ,ु यस भ�ूममा छु ..." भनेर जा�नको ला�ग 

3कन 3फरऊनलाई यो जा�न मह=वपणू0 छ? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

इ�ाएल@ह!लाई यो जा�न ु3कन मह==वपणू0 छ? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. पद 24: "अ�न �भलेु यो गनु0भयो।" उसले के गरे �वचार गनु0होस:् 

3फरऊनको दरबारमा: _______________________________________________________ 

उनका अ�धकार@ह!का घरह!मा: _____________________________________________ 

ईिज6टभर: _______________________________________________________________ 

4. 3फरऊन कुरा गन0 तयार देHख�छन।् 

पद 25 मा उनको ��ताव के हो? _____________________________________________ 

पद  26 र 27 मा मोशाले कुन कुरामा जोड Qदए? उसले के कारण Qद�छ? _____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

के पद 27 अनसुार भगवानको ि�थ�त प7रवत0न भएको छ? ��थान 3:18 हेनु0होस।् के 

परमेeवर 3फरऊनसँग वाता0लाप गन0 इ8छुक हुनहुु�छ? ____________________________ 

5. पद 28 मा 3फरऊन कुन कुरामा सहमत छ? __________________________________________ 

6. 3फरऊनले मोशालाई सोGने अि�तम कुरा के हो? _______________________________________ 

7. मोशाले 3फरऊनलाई भरोसा Qदलाए 3क उसले परम�भलुाई �ाथ0ना गनZछ र माछाले 3फरऊन, उसका 

अ�धकार@ह! र सब ैमा�नसह!लाई छोEडQदनेछ। पद 29 मा मोशाले उनलाई के चतेावनी Qदए?  

______________________________________________________________________________ 

8. पद 30-31 मोशाले 3फरऊनलाई छोड।े उनले परम�भलुाई �ाथ0ना गरे। परम�भलेु आ|ा गनु0 भए 

अनसुार न ैमोशाले गरे। उडाह! "________________________________________" नभएसJम 

छोEडयो। के हामी आeचय0च3कत छ�? 3फरऊनले फे7र आhनो qदय कठोर बनाए? हुनसaछ हामी 

च3कत भएन� 3कन3क हामीलाई यो कथाको अ�त थाहा छ तर यQद तपाR 3फरऊन हुनहुु�छ भने 

के हु�छ? दगु0�ध र झुBडको �काशमा, तपाR 3कन उहाकँा मा�नसह!लाई जान Qदइरहनभुएको 

�भकुो आ|ालाई इ�कार गनु0हु�छ? वा, तपाR गनु0हु�छ? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

हामीले भगवान ्को बारेमा के PसOयR: Hझगंाको यो महामार@ले परमेeवरले आhना जनह!मा�थ 

कृपा ख�याउनहुु�छ भनेर देखाउँदछ। �तनीह! उहाँको ला�ग छुkयाइएको मा�नसह! हुन।् �तनीह! फरक 
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छन।् उहाँ �तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ। अyाहमसँग बाँधेको करार अ�तग0त उनले उनीह!लाई आफूकै हँु 

भनेर दावी गरे र इसहाक र याकूबसँग नवीकरण गरे। अब उनी �वeव जा�न चाह�थे। उनी 3फरऊनलाई 

जा�न चाह�थे 3क उनी इ�ाएल@ह! माझ बसेका �थए। "म गोशने भ�ूम अलग गनZछु, जहाँ मेरा मा�नसह! 

बसोबास गछ0न ्... ता3क तपाR जा�न सaनहुु�छ 3क म प�ृवी बीचमा परम�भ ुहँु (��थान 8:22)।" 

परुानो धारणा �थयो 3क देवताहs 'े�ीय देवताहs हुन।् उदाहरणका ला�ग, प�लeतीह!को देशमा �मt 

देशका देवताह!को थोरै शिaत �थयो। य"य�प, उहाँ एक 'े�ीय ईeवर हुनहुु�न भनेर देखाउँदछ, तर उहाँ 

जहाँसकैु �योग गन0 रो�न ुभएको शिaत हुनहुु�छ। 
 

जब याकूब आhनो प7रवार�सत �म�को ला�ग ��थान गथZ, तब उनले याकूबलाई गरेको ��त|ालाई 

परमेeवरले परूा गनु0भयो (उ=पि=त) 46) 

उ=पि=तमा परमेeवरले याकूबलाई के भ�नभुयो? 46:3-4? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

“इ�ाएल@ह!लाई �मtबाट �नकालेर [याउन 3फरऊनलाई पठाउँदा” परमेeवरले मोशालाई गनु0भएको ��त|ा 

प�न परूा गनु0भयो। ��थान 3:12 मा मोशाको तक0 लाई परमेeवरले तsु�त ैक�तो जवाफ Qदनभुयो? 

_____________________________________________________________________________________ 

परमेeवर हामी सबलैाई एक समान ��त|ा गनु0 भएको छ जो उहाँमा �वeवास गरेर येशमूा आउँनभुयो र 

उहाँ �वeवास गनु0हु�छ 3क उहाँ हा]ो पापबाट मिुaतदाता हुनहुु�छ र हामीलाई पाप र दPुटताको दमनबाट 

छुटाउनभुएको छ। म=ती 28:20 मा कुन आeवासनका शlदह! छन?् ___________________________ 

 

हामी �सaछ� 3क येशलूाई Qदइएको एउटा नाम इJमानयुल हो। म=ती 1:2-23 ले हामीलाई यस नामको 

अथ0 के बताउँछ? ___________________________________________ परमेeवर आhना जनह!मा�थ 

हुनहुु�छ 3क हुनहुु�न भ�ने कुरामा कुन ैशका छैन। 
 

�मरणशिOत: इ�ायल@ह!ले ज�त ैपरमेeवरले हामीलाई �च�नहुुने र नचाहनेह! बीचको �भ�नता 

राuनभुएको छ। 1 प�सु 9,10 मा उहाँ हामीलाई के भ�नहुु�छ? अन�ुमHणका काड0मा यी दईु पदह! 

लेuनहुोस ्र �तनीह!लाई तपाRको मेमोर@ लाइyेर@मा राuनहुोस।् कसर@ आज र हरेक Qदन तपाR "उहाँको 

अ£तु �यो�तमा अ�धकारले तपाRलाई बोलाउनहुुनेको उ=कृPटता घोषणा गन0 सaनहुु�छ।" �वचार गनु0होस।् 

आhनो अवसर र अनभुव जन0ल गनु0होस ्जब तपाR उहाँको �शसंाको घोषणा गनु0हु�छ! 
 

उCखनन Lव^ेता: हामीले इ�ाएल@ह!बारे जे �सaदैछ� =यसको आधारमा, केह@ समय �वचार गन0मा ... 

1. यसको मतलब उनीह!का ला�ग के हो… 

एक छनौट दौड __________________________________________________________ 

शाह@ पजुार@को दल ________________________________________________________ 

एक प�व� राPO __________________________________________________________ 

आhन ैसJप=तीका ला�ग एक xयिaत _________________________________________ 
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2. यसको अथ0 के हो जुन �तनीह!सँग एक उwेeय �थयो, जसले उहाँको अ£तु �यो�तमा अ�धकारबाट 

बोलाउनहुुनेको उ=कृPटता (�शसंा) घोषणा गनु0 हो? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यो समदुायको !पमा उनीह!लाई के मतलब हु�छ 3क एक पटक �तनीह! एक �थएनन ्________ 

तर अब �तनीह! छन ्___________ _______________; एक पटक �तनीह! �ा6त भएको �थएन 

_______________ तर अब �तनीह!सँग छ _________________ ________________? �त]ो 

�वचार: ________________________________________________________________________ 

 

4. परमेeवरले हामीलाई उहाँको प�ु, येशकूो जीवन, म=ृय ुर पनुs=थान माफ0 त आhना जनह! 

बनाउनभुएको छ। केQह समय तपाइँको लागी के भयो भनेर �वचार गरेर खच0 गनु0होस ्... 

एक छनौट xयिaत ________________________________________________________ 

शाह@ पजुार@को दल ________________________________________________________ 

एक प�व� राPO ___________________________________________________________ 

मा�नस वा xयिaत परमेeवरका हुन ्___________________________________________ 

5. यसको मतलब के हो भ�ने कुरालाई �वचार गनु0होस ्जनु तपाRसँग एउटा उwेeय हो, जसले 

तपाRलाई उहाँको अ£तु �यो�तमा अ�धकारबाट बोलाउनहुुनेको उ=कृPटता घोषणा गनZ उwेeय हो: 
______________________________________________________________________________ 

6. चच0 भ�नने कुन ैसमदुायको !पमा तपाईलाई यसले के अथ0 राuदछ �वचार गनु0होस ्जुन एक 

पटक तपाR हुनहुु�न�यो ______________ तर अब तपाR हुनहुु�छ ________________________ 

__________________; एक पटक तपाRले �ा6त गनु0भएको �थएन __________________ तर अब 

तपाRसँग छ ___________________ ______________________________________________. 

�त]ो �वचार: _________________________________________________________________ 

 

�ाथKना: तपाईले उसलाई रो�न ुभएको xयिaतको sपमा तपाईलाई �च�नएकोमा �भलुाई ध�यबाद 

Qदनहुोस।् तपाईको जीवन उwेeय र अथ0 Qदन को लागी उहाँलाई ध�यबादहs घोषणा गदा0 उहाँलाई 

ध�यवाद। �वeवासीह!को शर@र, चच0, आhन ैमा�छे, र उसले यस समदुायमा ख�याउनभुएको दयाको ला�ग 

उहाँलाई ध�यवाद। 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 मेरो मा(छे जानुहोस ्

 
 

पIरचय 

 

ईिज6टको .ब!:मा परमेe वरको इ�साफको बारJबार आयो। �वपि=तह!ले देश भ=कायो। जब3क एकै साथ 

तपाईले अGययन गदा0 तपाईले परमेeवरको अनLुह र कृपाको हात हेनु0 पछ0 3कन3क उहाँ आhना 

मा�नसह!लाई बचाउनहुु�छ र बचाउनहुु�छ। अनLुह र दया को प7रभाषा समी'ा गनु0होस।् यी दईु शlदह! 

बीच के �भ�नता छ? ��थान 9:11 भ7र तपाR ईeवरका क�ता गणुह! �च�न सaनहुु�छ? 

 

अ�तमा भगवान ् भ�छन,् “तर एउटा �वपि=त म 3फरऊन र इिज6टमा�थ [याउनेछु।” मोशाले 3फरऊनका 

चाकरह! र मा�नसह! माझ ��तPठा �ा6त गरे। इ�ायल@ह!ले गनुासो पोखाउने सम�याको !पमा मोशा 

�मtमा आइपगेु। अब ऊ देशलाई अ=य�त मन पराउँ�यो। य�तो प7रवत0नले कुन कुरा [यायो? 

 

मोशाले प�छ[लो �वपि=त �नJ=याए। इिज6टको जेठा छोराको म=ृयकुो �वचारले 3फरऊनको कठोर qदयलाई 

प7रवत0न गरेन, उसको जठेो छोरोको म=ृयसुमेत। महामार@ मा�नस र गाईव�तकुो म=ृय ुहुने �थयो तर 

3फरऊनले स�ुन अ�वीकार गरे। 3कन छैन? ईeवर �मtमा के हुन चाह��यो? यQद 3फरऊनले परमेeवरका 

मा�नसह!लाई जान Qदएन भने के हु�छ होला? 

 

पापले एक पटक मानवजा�तलाई ब�धनमा राuयो। हामी सबलैाई �वत�� गन0 परमेeवरले छनौट 

गनु0भएको माGयमह! �सaनहुोस!्  
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मेरो मा(छे जानुहोस ्

 

भाग 1 

PशWण: मोशाले यस कथामा चाखलाpदो भ�ूमका खे[छन।् उनलाई परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई 

�थचो�मचो र दास=वको देशबाट बाQहर �नका[न पठाउनभुएको �थयो। उनलाई राजाको शासकको 3फरऊनको 

सामना गन0 पठाइएको �थयो। मोशा माफ0 त परमेeवरले यी �वपि=तह! यस भ�ूम र यसका मा�नसह!लाई 

उथलपथुल, अराजकता र �वनाश [याउनको ला�ग �योग गनु0भयो। ��थान 8:8 र 8:28 मा 3फरऊनले 

मोशालाई .बरामीह! रोaनको ला�ग पठाएको परम�भलुाई �ाथ0ना गन0 आLह गरे। हामी हेद0छ� 3क 

3फरऊनले बझुे 3क �मtका देवताह! भ�दा मोशाका परमेeवर महान ्र अ�धक शिaतशाल@ �थए, =यसलेै 

अब उसले इ�ाएलको परमेeवरबाट छुटकारा खो�छ र xयिaतगत पीडाको अ�=य गरेर परमेeवरले 

��त3�या xयaत गनु0भयो।   
 

परमेeवरले 3फरऊनको �निJत जे गनु0भयो =यसको बाबजुद प�न 3फरऊनले इ�ाएललाई उसको उ=पीडनबाट 

जोगाउने �थएन 3फरऊनले आhनो हठ� र छल@ qदयको न�तजाबाट मा� छुटकारा चाहा�थे। ऊ परमेeवरको 

इ8छाको आ|ापालनमा !�च राuदैन�यो। य"य�प, 3फरऊनको खराब माग0ह! थाहा पाएर मोशाले परमेeवर 

सम' 3फरऊनको अनरुोधलाई [याए। र भगवानले जवाफ Qदए! उनले 3फरऊनलाई जे इ8छा लाpयो =यह@ 

गरे तर परमेeवरले 3फरऊनले अzाउन ुभएन। 
 

के तपाRलाई यो ब�ुन गाzो लाpछ? 3फरऊनले अ�वीकार गरेर छल ग7ररहनेछ भनेर थाहा पाए प�न 3कन 

परमेeवरले 3फरऊनले सोGनभुयो? यशयैा 26:9-11 मा भ�वPयवaता यशयैाले के भ�छन?् यी पदह! 

पXनहुोस।् 

1. पद 9 ले ससंारको मा�नसहsलाई के हु�छ जब परमेeवरको �याय आउँछ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 10: "यQद ______________ लाई ____________ देखाइयो भने �तनीह! गद<नन ्_________.” 

3. पद 10 मा उनीह!ले के देuदैनन?् __________________________________________________ 

4. दPुटको बारेमा हामी के �सaछ� (पद 11)? �भकुो हात मा�थ छ, तर ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यशयैाले पद 11 मा �भलुाई यसो भ�छन:् "उनीह!लाई तपाRको ____________ देuन Qदनहुोस ्

_____________ र ____________________________________________________________. 

 

परमेeवरको �याय 3फरऊनकहाँ आयो जसले धा�म0कता �सaदैन। भगवानको इ�साफको हात उठाइयो तर 

उहाँको महानतालाई मा�यता Qदइएन। परमेeवर आhना जनह!का ला�ग जोशले सारा �मtलाई लाज 

पानु0हुनेछ। यो 6लेग, अ!लाई ज�त,ै एक दखुद नोट मा समा6त हु�छ। 3फरऊनले छलपणू0 कामह! गद0छन।् 

उसको मटुु कठोर छ। उसले भगवानका मा�नसह!लाई जान Qदनेछैन। उसले परम�भकुो आ|ा मा�दैन। 
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िजUमेवारT: ��थान 9 र 10 पXनहुोस।् अQहले सJम हामीले सsुका चार �वपि=तह! �व�ततृ !पमा 

छलफल गय� जुन परमेeवरले �मtीह!मा पठाउनभुयो 3कनभने 3फरऊन कडा र कडा �थयो। अक� पाँच 

�वपि=तह! ��थान 9 र 10 मा भेQट�छन।् केQह चीजह! पQहलो चारसँग �म[दोज[ुदो छन।् केQह शlद र 

वाaयांश हामीलाई 3फरऊनको िजwीको कारण परमेeवरले के गनु0भयो भनेर थप अ�तरoिPट Qदन �योग 

ग7र�छ। यी दईु अGयायह! पXनको ला�ग समय �लनहुोस ्र =यसप�छ xयिaतगत �वपि=तह!मा लाग ूहुने 

जवाफह!सQहत चाट0 परूा गनु0होस।् �=येक वग0को उ=तर हँुदैन। 
 

8लेग #5:  6लेग अन _______________________ 

 

    स(दभK        समानताह9          अ(त`Kि\ट           aयिOतगत ,ट8पणी 
 

��थान 9:1 

 

   

 

��थान 9:2-3 

 

   

 

��थान 9:4 

 

   

 

��थान 9:5-6 

 

   

 

��थान 9:7 

 

   

   

8लेग #6:  को 6लेग _________________ 

        स(दभK        समानताह9          अ(त`Kि\ट           aयिOतगत ,ट8पणी 
 

��थान 9:8-9 

 

   

 

��थान 9:10 

 

   

 

��थान 9:11 

 

   

 

��थान 9:12 
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भाग 2 

 

8लेग #7:  को 6लेग ______________ 

 

      स(दभK        समानताह9          अ(त`Kि\ट           aयिOतगत ,ट8पणी 
 

��थान 9:13 

 

   

 

��थान 9:15-16 

 

   

 

��थान 9:18-19 

 

   

 

��थान 9:20-21 

 

   

 

��थान 9:22-25 

 

   

 

��थान 9:26 

 

   

 

��थान 9:27-30, 33 

 

   

 

��थान 9:34-35 

 

   

 

PशWण: परमेeवर �मtीह! र इ�ाएल@ह! बीच �पPट �भ�नता राuनहुु�छ। �वपि=तह! ज�त �मtीह!ले 

भोpन ुपरेको �थयो, =यसर@ न ैहामीलाई प�न थाहा छ 3क ती इ�ाएल@ह!लाई बचाइएको �थयो। हामी 

परमेeवरको इ�साफको हात र कृपाको हातको बीचमा �पPट �भ�नता देuछ�। अ�सनाको यस �वपि=तमा 

परमेeवर �कट गनु0हु�छ 3क �मtमा�थ उसको �यायले 3फरऊन र उसका सब ैमा�नसह!लाई मान0 

सa�यो। उहाँले �तनीह!लाई एउटा महामार@ले मान0 सaनहुुने �थयो जसले �तनीह!लाई प�ृवीको अनहुारबाट 

मेटाउने �थयो। चाखलाpदो कुरा के छ भने ती सब ै�वपि=तह!को बाबजुद यस भ�ूममा [याइए प�न 

परमेeवरले ती सबलैाई नPट नगर@ �मtीह!लाई दया देखाउनभुयो।    
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1. ��थान 9:16 ले परमेeवरले उनीह!लाई बचाउनभुएको कारण Qद�छ। उसले के भ�छ?  

______________________________________________________________________________ 

2. फारोले प�न परमेeवरका मा�नसह!लाई उहाँको उपासना गन0 नQदने कुरा थाहा पाए प�न, 

परमेeवरले 3फरऊनको गज0न र अ�सनाका आधँीबेहर@ रोaन अनरुोध गरे। ��थान 9:33 मा मोशाले 

आhना हातह! परम�भकुो तफ0  फैलाए र �भलेु �मtलाई उसको कृपा देखाउनभुयो। उसले के ग ? 

यो? ___________________________________________________________________________ 

फे7र 3फरऊन र उनका अ�धकार@ह!को मन कठोर भयो। 
 

अन�ुयोग: यी अGयायह!ले हा]ो ला�ग आवेदन गरेका त7रकाह! प=ता लगाउन गाzो छ? केह@ �मनेट 

�लनहुोस ्र �वचार गनु0होस ्3क हामी कसर@ परमेeवरको कृपाको हात आज हा]ो जीवनमा ��ट देuछ�। 

हामी जीवन को धेरै को लागी Lहण गछ�। हामी धेरैले य�तो ससंारमा बा�ँचरहेका छ� जसले हामीलाई यो 

�वeवास गन0 चाह�छ 3क हामी असल चीजह!को ला�ग योpय छ� र कQठनाइह!को अनभुव गन0 कुन ै

कारण छैन। ��थानको यी अGयायह!मा �वनाशकार@ �वपि=तह!बारे बताइएको कुरा हामी �सaछ� 3क 

3फरऊनमा�थ प�न परमेeवरको कृपा ख�याइएको �थयो। परमेeवरले के गन0 सaनहुु��यो र परमेeवरले के 

गन0 छनौट गनु0भयो भ�ने कुरा दईु फरक कुराह! हुन।् उसले एउटा �वपि=तले =यसलाई नPट गन0 सa�यो 

र बाँक� नौ अनावeयक हुने �थयो। तथा�प, उहाँले �तनीह!लाई प�ृवीमा �व|ापन गनZ दबु ै�वग0को 

सिृPटकता0 हुनहुु�छ भनेर उहाँलाई �वीकानZ अवसर Qदनको ला�ग छा�नभुयो। उहाँले घोषणा गनु0भयो 3क 

उहाँ आhनो साम�य0को शिaत देखाउनहुुनेछ ता3क उहाकँो नाम �वeवxयापी !पमा घोषणा होस।् 
 

पIरभाषा समीWा: पापी मानव भएको नाताले हामी परमेeवरको �ोध र दBड, उहाँको �याय बाहेक अ! 

केQह हकदार हँुदैन�। तर हामीले पाउन ुपनZ कुराको बाबजुद प�न हामी सबलेै परमेeवरको अनLुह र कृपा 

अनभुव ग7ररहेका छ�। 

• पIरभाषा: अनुQह 

भगवानले मलाई उहाँको �ेम Qदनहुु�छ जुन म कमाउन सिaदन र �निeचत !पले योpयको 

छैन। पापको सजाय म=ृय ुहो। यो के म योpय छ उ=पि=त 2:17 र रोमी 6:23 हेनु0होस।् येशकूो 

म=ृय ुर म=ृयकुो माGयमबाट मलेै परमेeवरको असीम �ेम, उहाँको अनLुह �ा6त गद0छु र =यो 

�ेमले मलाई उहाँसँग सदाको ला�ग बाँ8न �वत�� त[ुयाउँछ। भगवा�को योजनाको पाठ 2 

हेनु0होस,् हा]ो छनौट। 

• पIरभाषा: दया 
दयाको अथ0 हो 3क हामीले चाहेको कुरा परूा गन0 परमेeवर छनौट गनु0हु�न। हा]ो पाप र हा]ो 

qदय खराब काम गन0 को मनसायको कारण, हामी सजाय पाउन योpय छ। हामी मन0 योpय 

छ�। रोमी 6:24  मा हामी �सaछ� 3क "पापको �याला म=ृय ुहो, तर परमेeवरबाटको वरदान 

हा]ा �भ ुयेश ूrीPटमा अन�त जीवन हो।" हामीले पाउन ुपनZ म=ृय ुम=ृय ुहो तर हामीले 

योpयको कुरा नQदएसJम परमेeवरले हामीलाई उहाँको कृपा देखाउँनहुु�छ। बs, हामीलाई 
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अन�त जीवन Qदएर उहाँ हामीलाई �ेम गनु0हु�छ। भगवानको योजनाको पाठ 4 हेनु0होस,् हा]ो 

छनौट. 
 

Iर0लेOशन: समी'ाको खा�तर, फे7र जीवन �लनहुोस ्यहाँ र तपाRको जीवनमा झ[काउन। ती समयह! 

पQहचान गनु0होस ्जब तपाR आhनो जीवनमा परमेeवरको अनLुहको अनभुव गद< हुनहुु�छ, उहाँको 

�ावधानह! तपाRको ला�ग जसले तपाRलाई उहाँको भलाइ �दान गद0छ, य"य�प तपाR यसको योpय 

हुनहुु�न? �eन सोGने अक� त7रका: कQहले =य�तो बेला थाहा हु�छ तपाRले भगवानको कृपा अनभुव 

ग7ररहन ुभएको छ, उहाँको काय0 तपाईबाट टाढा राuन ुभयो जुन तपाR वा�तवम ैयोpय हुनहुु�छ? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

इ�ायल@ह! परमेeवरसँगको सJब�धमा बसेका �थए जसले उनीह!लाई परमेeवरको अनLुह र कृपाले 

भ7रपणू0 बनाउँथे। उहाँले उनीह!लाई आh नो �जा हुन र आफ�  न ैउनीह!को परमेeवर हुन घोषणा 

गनु0भएको �थयो। यस सJब�धले इजरायललाई इिज6टलगायत अ�य राPOह! भ�दा टाढा राuयो। 

परमेeवरले आhना मा�नसह! र 3फरऊनको बीचमा �भ�नता (��थान 8:23) गनु0भयो। उनले आhना 

मा�नसह!लाई म=ृयबुाट बचाए जुन उनले �मtदेशमा [याए (��थान 9:4). 
 

�ाथKना: हे मेरो परमेeवर, तपाR मेरो परमेeवर हुनहुु�छ र तपाRले मलाई आhनो मा�नसह! मGये एक 

घोषणा गनु0भयो। यसको ला�ग म तपाRलाई मेरो ध�यवाद र �शसंा Qद�छु। तपाR म��त दयाल ुहुनहुु�छ। 

तपाR मलाई तपाRको आशीवा0द को अनदुान �दान। जीवन कQठन छ ज�तो लागे प�न, तपाR मेरो 

परमेeवर हुनहुु�छ भ�ने थाहा पाएर मलाई सा�=वना र आशा Qद�छ 3क तपाRले मलाई तपाRको प�ु, येश ू

rीPट जो मेरा �भ ुर मिुaतदाता हुनहुु�छ, अन�त �ेमले मलाई �ेम गनु0भयो। मलाई मेरो जीवनमा 

तपाRको कृपा र अनLुहको याद राuनहुोस।् मलाई 'मा गनु0होस ्जब म तपाRको �ेमलाई Lहण गद0छु र 

मेरा आखँा खो[दछन ्तपाRको Qदनलाई नयाँ र नयाँ Qदनको ला�ग हेन0। __________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पIरचय: अक� दईु �वपि=तह!को तपाRको अGययन पनुः सsु गनु0होस।् तपाRले भाग 3 मा गरेज�त ैकाम 

गन0 जार@ राuनहुोस।् 
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8लेग #8:  को 6लेग _____________________ 

 

      स(दभK        समानताह9          अ(त`Kि\ट           aयिOतगत ,ट8पणी 

 

��थान 10:1 

 

   

 

��थान 10:2 

 

   

 

��थान 10:3-6 

 

   

 

��थान 10:7 

 

   

 

��थान 10:8-9 

 

   

 

��थान 10:10-11 

 

   

 

��थान 10:12-15 

 

   

 

��थान 10:16-20 

 

   

 

 

8लेग #9:  को 6लेग __________________________ 

स(दभK        समानताह9          अ(त`Kि\ट           aयिOतगत ,ट8पणी 

 

��थान 10:21 

 

   

 

��थान 10:21 

 

   

 

��थान 10:22-23 
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��थान 10:24-26 

 

   

 

��थान 10:27-29 

 

   

 

भाग 4 

 

पIरचय: दस �वपि=तह!मGये नौ जनालाई �मtीह!ले भोगेका �थए। काया0�वयन गन0 =यहाँ एक अक� 

6लेग छ। जठेो छोरामा यो 6लेगको कुन ैव|ैा�नक xयाuया छैन। �पPट !पमा, यो कुन ै�ाकृ�तक घटना 

�थएन। देशको जठेो छोरालाई नPट गरेर परमेeवरले यो देखाउनहुुनेछ 3क उसको शिaत 3फरऊनको 

शिaतभ�दा शिaतशाल@ छ। परमेeवर सव0शिaतमान हुनहुु�छ र उहाँको शिaत एकपटक फे7र देखा पनZछ। 

तर 3फरऊनले चेताउनी Qदए प�न 3फरऊनले स�ुन अ�वीकार गरे र इ�ाएल@ह!लाई जान Qदएनन ्र उनको 

देश छाड।े जठेो छोराको म=ृय ुअ�धकार@ह!, शासक, र ईिज6टका सब ैदेवताह!मा ईeवरको अि�तम फैसला 

हुनेछ। 
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 11. 
 

अJयास गनुKहोस:्   
1. परम�भलेु मोशालाई भ�नभुएको छ 3क ऊ 3फरऊन र इिज6टलाई उसको अि�तम र अि�तम 

�वपि=त [याउनेवाला छ। 

��थानमा उनले अ! के भने? 11:1? _________________________________________ 

2. सब ैतयार छ। समय सह@ छ। अ�तमा इ�ाएल@ह!लाई 3फरऊनबाट बचाइने �थयो। वा�तवमा 

भ�ने हो भने, =यो भ�ूम सJपणू0 इ�ाएल@ह!लाई ख"ेनेछ। पद 2 मा इ�ायल@ह!लाई परमेe वरले 

क�तो �नदZशन Qदनभुयो? _________________________________________________________ 

परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई बताउदै हुनहुु�छ 3क उनीह!ले आफूलाई �मtीह!लाई लkुनका 

ला�ग तयार पानु0 पछ0 ! �तनीह!ले �मtको धन सJपि=त लkुनेछन।् 
 

समीWा: इजरायलले यस महामार@को �वनाश भएको देशबाट चाँद@ र सनु [याएको �थयो 430 बष0को 

�ूरता र कठोर दास=वको दास=वको दास=व प�छ, इ�ाएल@ह! दास=वको !पमा होइन, तर श�कुो !पमा 

देशबाट ��थान गनZछन!्   

1. ��थानमा परमेeवरले मोशालाई गनु0भएको ��त|ा के �थयो? 3:21-22? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीले ती पदह! पढेदेHख य�त धेरै भएको छ। याद गनु0होस,् परमेeवरले ��त|ा गनु0भएको सब ै

कुरा कि=त असJभव देHख��यो। =यसबेला मोशाले अझै प�न परमेeवरलाई आhन ैनेत=ृव 
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'मताह!बारे �eन ग7ररहेका �थए। इ�ाएल@ अगवुाह! मोशाको �व!:मा गए 3कन3क �तनीह!ले 

Rटाको ला�ग आhनो पराल जJमा गन0 बाGय भएका �थए। अ! के के चीजह! छन ्जुन तपाइँ 

�तनीह!को प7रि�थ�तको बारेमा सJझनहुु�छ? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भगवानको �नयaुत नेता, मोशाको साथ मा�नसहsको सJब�धलाई �वचार गन0 समय �लनहुोस।् 

�वपि=तह! भइरहेको बेला यस अव�धमा कुन सJब�धमा उनीह!को सJब�ध प7रवत0न भएको छ? 

______________________________________________________________________________ 

4. इ�ायलको ला�ग परमेe वरको छुटकाराको स!ुआत तबदेHख भएको �थयो जब उनले आhना 

मा�नसह! र 3फरऊनका मा�नसह! माझ �भ�नता देखाए। इ�ायलमा परमेe वरको छुटकारालाई 

[याउने यी पदह!मा के �भ�नता छ? 

��थान 8:22 ___________________________________________________ 

��थान 9:4 ____________________________________________________ 

��थान 9:26 ___________________________________________________ 

��थान 11:7 ___________________________________________________ 

 

हामी ई'वरको बारेमा के जा(छR: यी अGयायह!ले परमेeवर इ�ाएलको .ब!:को �व�शPट काय0को 

बारेमा बताउनहुु�छ र उहाँ आhना जनह!लाई छुटकारा Qदनहुु�छ। हामी परमेeवरको �वभाव र च7र�को 

बारेमा के �सaछ�? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अJयास गनुKहोस:्  
1. 3फरऊनको अहंकार@ र िजwी मनोविृ=तको बाबजदु प�न, ��थान 11:3 ले 3फरऊनका अ�धकार@ह! 

र इिजि6टयन जनताको बारेमा के बताउँछ? __________________________________________ 

2. ��थान 10:28 मा 3फरऊनले मोशालाई यी शlदह!सQहत खारेज गरे, “मेरो oिPटबाट टाढा बस! 

�निeचत गनु0होस ्3क तपाR मेरो साम ुफे7र देखा पनु0हुने छैन! जुन Qदन तपाR मेरो अनहुार 

देuनहुुनेछ तपाR मनु0हुनेछ। ” तर मोशा जान ुभ�दा अ�घ उनले ��थान 11:4-7 मा 3फरऊनलाई 

अि�तम �वपि=त के भइरहेको छ बताउँछ। यो महामार@ म=ृयकुो �वपि=त हुनेछ, मानव जीवनको 

'�त। सब ैजठेा छोरा मन0 �थयो। गाईव�तकुो जठेो छोरो प�न मनZछ। यो शोक पQहले भ�दा 

अQहलेको भ�दा अझ खराब हुने �थयो। ईeवर@य वा कमसेकम झ�ड ैमा�नएको 3फरऊनलाई छुट 

Qदइने �थएन। राजाको !पमा उनको ओहदाले आhनो जठेो छोरालाई �मtको ईeवरको �यायबाट 

बचाउँदैन। सबभै�दा ठूलोदेHख किJतमा, �=येक �मtी घरानाको जेठो छोरो मनZछ। मोशासँग 

अि�तम शlद छ। �मtीह!का ला�ग यो महामार@को न�तजा क�तो हुनेछ (पद 6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पदमा इ�ाएल@ह!को बारेमा के �थयो 7? ______________________________________________ 

अि�तम भेद बनाइनेछ। इ�ाएल@ह!मा�थ कुन ैआँस ुबहाउँदैन �थयो। 
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4. मोशालाई कQहले थाहा हु�छ �मt छो{ने समय आएको छ (पद 8)? ________________________ 

 

��थान 5:1 -4 मा हामी 3फरऊनले मोशा र हा!नलाई उसको उपि�थ�तबाट बखा0�त गरेको देuछ�। यो 

पQहलो भेट प�छ धेरै भयो। बारJबार 3फरऊनले इ�ाएलका परमेe वरलाई मा�न�लन अ�वीकार गरे। 

बारJबार ईeवरले आhनो �यायको हात इिज6टमा उठाउनभुएको छ। अब जpगा उजाड भएको छ। हामी 

सहयोग गन0 सaदैन� तर अझ के हुन सaछ भनेर अचJम मा�दछ�। मोशाले 3फरऊनलाई यस अि�तम 

�वपि=तको बारेमा बताइसकेका छन।् साहसका साथ उनले 3फरऊनलाई एक त�य, स=य भने। =यसोभए पद 

मा  8 भ�नएको छ: “मोशा, र@सले तातो रहेछ…” अब मोशाले 3फरऊनसँग ै=यो पाएका �थए! 

याद गनु0होस ्हामीले ��थान 10:28 मा उ[लेख गय� 3क 3फरऊनको अि�तम शlद देHख��यो। जब हामी 

��थान 11:8  पXछ� तब हामी ब�ुछ� 3क मोशाले अि�तम शlद मा� होइन तर यो प�न वण0न गद0छ 3क 

�भलेु अि�तम �वपि=त गरेप�छ 3फरऊनका अ�धकार@ह!ले उनीह!लाई .बदाइ गन0 .ब�ती ग7ररहेका छन;् 

फारो आफैले प�न �तनीह!लाई देशबाट बाQहर �नका[ने छन।् इ�ाएल@ह!ले �वदाईको आवाज छो{दा 

�मtीह!ले चक� सोर स�ुनरहेका हुनेछन ्— =यो फे7र कQह[य ैभएको �थएन वा फे7र कQह[य ैहुनेछ। अब 

ईeवरको आeचय0कम0ह! �म�मा गणुा हुनेछ (पद 9)। 
 

भाग 5 

 

पIरचय: अGयाय 12 मा जानभु�दा अ�घ हामीले के ग7ररहनपुद0छ 3क परमेeवरले के ग7ररहन ुभएको 

छ। पद मा मोशाले 3फरऊनलाई भने 3क "�मtमा �=येक जेठो छोरो मनZछ, 3फरऊनको जेठो छोरोदेHख 

�लएर दासीको जठेो छोरो… र गोठालाह!का सब ैजठेा छोरा।" 
 

खुदाई गनc गोठालो: सब ैकुरा जा�ने परमेeवर जा�नहुु��यो 3क उहाँले मोशालाई गनु0भएको सब ै

आeचय0कम0 र शिaतह! 3फरऊनको Qदमागमा प7रवत0न गद<नन।् परमेeवर जा�नहुु��यो 3क 3फरऊनले 

आhनो qदय कठोर पानZछ 3क अ�ततः परमेeवरले न ै3फरऊनको qदय कठोर पानु0भयो ता3क ऊ प7रवत0न 

हुन सaदैन। हुनसaछ =यो होस,् 3फरऊनलाई होइन, �मtीह!को दमनबाट आhना मा�नसह!लाई छुटकारा 

Qदने परमेeवर हुनहुु�छ. 

1. ��थान 4:22-23 मा 3फरऊनलाई बताउन परमेeवरले मोशालाई के �नदZशन Qदनभुयो? �भ ुयह@ 

भ�नहुु�छ, "_______________ मेरो ____________________ _____________ हो, र म तपाRलाई 

भ�छु," मेरो ____________ लाई जान Qदनहुोस,् ता3क ऊ मलाई _________________। यQद तपाR 

__________________ उसलाई जान Qदनहुोस,् हेनु0होस,् म तपाRको _____________________ गछु0  
______________________ _____________________________________________________.” 

2. =यसोभए, जेठो छोराको मह==व के �थयो? भजन 78:51 मा टन0 गनु0होस।् यस पदले जेठो छोरोको 

बारेमा के �कट गछ0? _____________________________________________________ 

3. जेठो छोरोले राPOको च7र�लाई ��त�न�ध=व गg यो। जठेो छोराले बबुाको पsुष=वको ��त�न�ध=व 

गg यो, देशको साम�य0। इ�ायल उनका जठेा छोरा �थए भनेर परमेeवरले �कट गनु0भयो। इ�ायल 
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माफ0 त उनले आhनो साम�य0 र शिaत �दश0न गथZ। 3फरऊनसँगको यो भेट भनेको उनको साम�य0 

र साम�य0को सामना परमेeवरको सव0शिaतमान शिaत र साम�य0को साथ भयो। अब यस अि�तम 

�वप=तीमा हामी ��थान 11:5 मा �सaछ� 3क इिज6टको �=येक जेठो छोरो मनZछ। यसको अथ0 

3फरऊन र �मtीह!का ला�ग के हुनेछ? यसले 3फरऊनको शिaत र शिaतको बारेमा के भ�नेछ?  

______________________________________________________________________________ 

ब�लयो को हो? को सब ैशिaतशाल@ छ? ______________________________________________ 

भगवानले आhनो जठेो स�तान (इ�ाएल) लाई जीवनका साथ शिaत �दान गनु0हु�छ र जठेो छोरा 

र गाईव�तहु!का सब ैजेठा छोरालाई मान0 �मtलाई नPट पानु0हु�छ।  

नोट: यी अGययनह!का केह@ बुँदाह! ब�ुन यो कQठन हुन सaछ। �नराश नहुनहुोस।् हामी भ�वPयमा प�न 
य�त ैस=यताह!लाई �पश0 गनZछ�। केवल ��थानको हा]ो अGययनको ला�ग थाहा पाउनहुोस ्3क जेठोको 
ह=या भनेको परमेeवरले आhनो शिaत र उनको �जाको ला�ग, आhनो जेठो छोरो, इजरायलको शिaत 
�दश0न गनु0भयो। 
 

PशWण: अक� बेpलाबेpल ैछोरा छ जसलाई हामी बेवा�ता गद<न�। लकूा २: तपाRलाई प7र�चत पद हुन 

सaछ। पद य�तो लेHखएको छ: “उनले [म7रयमले] उसलाई ______ Qदए _____________________ 

___________...”  यQद यो प7र�चत कथा छैन भने, तपाRलाई लकूा 2:1-20 पXन समय �लन �ो=साQहत 

ग7रनेछ। यो येशकूो एक मा� प�ुको ज�मको खाता हो। यहू�ना 3:16 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क 

परमेeवरले ससंारलाई यि=त धेरै �ेम गनु0भयो 3क उहालेँ आhनो एक मा� छोरा Qदनभुयो जुन कोह@ 

___________________ उहामँा हुनहुु�न ____________ तर छ ________________ ___________.  

येशमूाफ0 त, भगवानको जेठो छोरा, उहाँ आhनो शिaत र शिaत �दश0न गनु0हु�छ। यो उहाँको जठेो प�ुको 

जीवन र म=ृयमुा न ैनरक र सब ैदPुटताको शिaतह! नPट हु�छन।् येश ूrीPटको म=ृय ुर पनुs=थानको 

कारणले पाप, म=ृय ुर शतैानले उनीह!को शिaत गमुाएको छ। �े7रत पावलले ए3फसी 1:19-20 मा लेuछन ्

3क येशलूाई म=ृयबुाट .बउँताउनहुुने यह@ शिaत हा]ो �वeवासको �निJत हो। 
 

हामीले भगवान ्को बारेमा के PसOयR: अि�तम �वपि=त हुन लागेको छ तर काम गनु0 अ�घ 

परमेeवर आफैले चाहान ुभएको केह@ चीजह! छन।् ज ेभयो =यो फे7र �वचार गन0 यो एक रा]ो ठाउँ हो। 

यो पXन ुअ�घ तपाईको सास समा=ने समय हो। हामीले इ�ायल@ह!लाई Qदनहुुने परमेeवरको दयाको 

बारेमा कुरा गरेका छ¦। यी उहाँका मा�नसह! हुन।् उहासँँगको उनको सJब�ध बबुाको ज�त ैछ। आhना 

ब8चाह!��त उनको �ेमले उनलाई दास=वको ब�धन र अ=याचारबाट मaुत गन0 खो�न उ=�े7रत ग . यो। 

उनको oढ �ेमले उनलाई �तनीह!को तफ0 बाट अ�भनय गन0 छो{दैन जबसJम 3फरऊन अ�ेर@ अना|ाकार@ 

भए। हा]ो परमेeवर रा]ो, दयाल ुर प�व� हुनहुु�छ। उहाँ सब-ैजा�ने र सब ैशिaतशाल@ छ। इ�ायल��तको 

उनको �ेम, उनको जठेो छोरो, दPुटको शिaतको .ब!:को काय0मा देखा पg यो। जब परमेe वरले इ�ायललाई 

आhनो �ेम देखाउनभुयो, उहाँ तपाइँ र म��त केQह �ेम देखाउनहुु�छ। 
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�ाथKना: हे �भ,ु तपाR हामी ��त दयाल ुहुनहुु�छ। तपाRले इ�ाईलको प'मा काम गनु0भयो जब उनीह! 

आफ� लाई बचाउन अस'म �थए। तपाRले �तनीह!को लडाई 3फरऊन र उनका सब ैअ�धकार@ह! �व!: 

ल{नभुयो जब उनीह! �नराश �थए र उनीह!मा कुन ैआशा �थएन। जसर@ तपाRले उनीह!को ला�ग 

इजरायलको लडाई ल{नभुयो, तपाR मेरो ला�ग मेरो दै�नक य:ु ल{नहुु�छ। मेरो तफ0 बाट अ�भनय गनु0 

भएकोमा ध�यवाद। तपाRको कारणले गदा0 म आशा र साहसको जीवन .बताउन सaछु। ____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

पाठ PसOस 

 
 

यो �भुको पासोभर हो 
 

 

बाdय 12-13 यस ,दनलाई सUझनुहोस ्
 

 
 

पाठको अवलोकन 6 

 

 अवलोकन                    65  

प7रचय                     66 

 पाठ 6: ��थान 12-13            

• बोलाईएको                   67 

• �न�तारका �नदZशनह!                 68 

• थमुाको रगत "वारा सुर&'त ग7रएको               69 

• जेठो स�तानको महामार@                 71 

• इजरायलको छुटकारा �म� बाQहर                72 

• मेरो छुटकारा                              74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



67 

यो �भुको पासोभर हो 

 
 

पIरचय 

 

3फरऊनको qदय अप7रव�त 0त र�यो। अब �भ ुअि�तम फैसला काया0�वयन गन0 तयार हुनहुु�छ। भ�वPयमा 

के हुन लागेको कुराको ला�ग आhना मा�नसह!लाई तयार पाद< उसले जानाजानी काम गद0छ। 
 

के यो रातको �वशषे छ? 3कन उनीह!को साझँको खानाको ला�ग =य�तो अन�ठो �नदZशनह!? चाँड ै

�तनीह!ले 3कन फेला पान0 सaथे! तपाRले यस पाठलाई �वचार गदा0 सब ै�न�तार-चाडको मह==व नोट 

गनु0होस।् भेडाको मह==व, रगतले �च.�त ढोकाको चौखट, अख�मरे रोट@ र अन�ठो पोशाक प=ता लगाउनहुोस ्

जुन सब ैपरमेeवरको �नदZशमा समावेश �थयो।   
 

र अि�तम र अि�तम 6लेग के �थयो? जेठाको बारेमा के मह==वपणू0 �थयो? 3फरऊन र सब ै�मtीह! 3कन 

इ�ाएल@ह!लाई देश छो{न उ=सकु �थए? र उनीह! जाँदै गदा0, �मtीह!ले चाँद@, सनुका गहना र कपडा 

मागेर ती आफूसँग ैलजैान इ�ाएल@ह!लाई के भयो?  

 

अ�तमा 430 बष0 प�छ "�भकुा सब ैसेनाह! [�मसन देशबाट बाQहर �न�के]… यो रात �भलेु हेनु0हुने रात 

�थयो।" यो रात आउने प�ुतालाई सJझना गनु0 �थयो, परम�भकुो सJमानको ला�ग �नगरानी।
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यो �भुको पासोभर हो 

 

भाग 1  

पIरचय: परमेeवर आhना जनह!लाई साँझको सJझनाको ला�ग Qदन चाहानहुु��यो 3क म=ृयकुो दतूले 

इ�ाएल@ह!लाई पार गय� र उनीह!लाई जठेो स�तानको महामार@बाट बचायो। उसले सJझनालाई खाना 

बनाउने छनौट गg यो। यो खाना "�चर�थायी अGयादेश" हुनपुनZ �थयो जसले उनीह!को इ�तहासमा यस 

घटनालाई सJझना गराउँदछ। �तनीह!ले यो �न�तार चाडको वा�ष0क माथी पालन गनु0पद0छ र यो 

�चर�थायी अGयादेश �पQढ-प�ुतामा पाउन ुपनZ �थयो। यस पाठको उwेeय परमेeवरको �नदZशनका सब ै

�ववरणह!मा अलम[लमा पनु0 होइन तर यो ब�ुनको ला�ग 3क �न�तार-चाडको भोजन परमेeवरले आhना 

जनह!लाई सJझनभुयो 3क उहाँ �तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ, उनीह!लाई छुटकारा Qदने परमेeवर 

हुनहुु�छ भनेर �तनीह!लाई दमनको ब�धनबाट �वत�� पानु0होस।्   
 

असाइनमे(ट: ��थान 12:1 -51पXनहुोस।् यहाँ अGयाय 12 को एक सरल !परेखा छ: 

• पद 1-20 ईeवरले इ�ायल@ह!का ला�ग �नदZशनह! मोशा र हा!नसँग कुरा गनु0हँुदा र �=येक 

प7रवारले आhनो ��थानको ला�ग तयार@ गनु0 भएको �थयो 

• पद 21-28 ए[डरह!लाई मोशाको �नदZशन 

• पद 29-30- �मtीह!का जठेा छोराह!मा 6लेग 

• पद 31-15- �मtीह!का जठेा छोराह!मा 6लेग... 
 

समीWा: यस खBडमा हामी मोशा र हा!नसँग कुरा गनु0हँुदा मा�नसह!का ला�ग परमेeवरका �नदZशनह! 

�सaनेछ�। �नदZशनह! पाए प�छ उनले इ�ाएलका सब ैए[डरह!लाई बोलाए र पद 21 बाट उनले 

परमेeवरको �नदZशनह! Qदए जुन उनीह!ले प¢याउनपुद0छ। यो उनीह!को कल �थयो। यो उनीह!को 

छुटकारा हुनेछ। �तनीह!लाई दास=वबाट बोलाइयो र पजूाको ला�ग भ�नयो। ��थानको प�ुतकमा यी 

पदह! समी'ा गन0 समय �लनहुोस ्जब परमेeवरले पQहलो पटक आhनो छुटकाराको ��त|ा गनु0भयो: 

1. ��थान3:7-10 पXनहुोस।् परमेeवरले आhना जनह!को ____________ लाई देuन ुभएको छ र 

उनीह!लाई ______________ को कारणले उनीह! रोइरहेका छन।् उहाँ उनीह!को ____________ 

को बारेमा �चि�तत हुनहुु�छ। उहाँ तल ______________ को ______________ बाट �तनीह! तल 

आउन ुभएको छ र �तनीह!लाई _____________________ [याउन ______ एउटा रा]ो र �वशाल 

भ�ूम, _____________ र _______________ भएको ___________________________________। 

2. ��थान 6:2-5 पXनहुोस।् उहाँ ____________ हुनहुु�छ। उहाँ एक हुनहुु�छ जसले �तनीह!लाई 

�मtीह!को _______________________________________ अ�तग0तबाट बाQहर �नका[नहुुनेछ। 

उहाँ उनीह!लाई हुनबाट ____________ ��त|ा गनु0हु�छ ________________________. 
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उहाँले उनीह!लाई _____________ फैलाएर ____________ र शिaतशाल@ _____________ 

इ�साफको साथ ��त|ा गनु0हु�छ। 

उनले उनीह!लाई आhनो ______________ को !पमा �लने ��त|ा गछ0न ्र उनीह!का 

________ हुनेछन ्जसले �तनीह!लाई �मtीह!का जुवाम�ुनबाट बाQहर �नकाले। पद In मा 

उसले उनीह!लाई ______________ र उसको स�तानह! Qदन कसम खाएको भ�ूममा 

उनीह!लाई ____________ Qदने ��त|ा गछ0। उसले इ�ाएललाई ___________________ 

को !पमा Qदने ��त|ा गद0छ। =यसोभए, उहाँले आhनो वचनलाई "_____________" भ�ने 

शlदह!मा मोहर गनु0हु�छ। 
 

अJयास (��थान 12:1-28)   

1. पद 1 र 2 मा �भलेु मोशा र हा!नलाई भ�नभुएको छ 3क वस�त तमुा पHूण0माको चाड हुनपुनZछ, 

“पQहलो मQहना” जसलाई प�छ नीसान भ�नयो (यहूद@ पा�ो मQहना). 

2. पद अनसुार मQहनाको दश� Qदनमा के हु�छ? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भेडाको रा�श सावधानीपवू0क गणना गर@ साझा गनु0 पनZ �थयो। यो आधारमा �नधा0रण ग7रएको 

�थयो __________________________________ (पद 4). 

4. पद  5 मा उ[लेख ग7रएका �ववरणह! के �थए? 

________________________________________ 

________________________________________ 

5. भेडा  Qदनमा चयन ग7रएको �थयो। चौध� Qदनमा के भयो (पद 6)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पद 7 अनसुार उनीह! मा7रएका जनावरह!को रगतलाई के गनZ? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. पद 13 अनसुार रगतको मह=व के हो? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. मास ुआगोको मा�थ _______________ हुनपुद0छ, साथै _____________ जEडब=ती र रोट@ .बना 

_______________ बनाउन ुपछ0 (पद 8)। 

Gयान Qदनहुोस ्3क =यो मास ु=यह@ रात खाइनेछ। यो भो�ल .बहानको खाजामा वा खाजा 

�या�ड�वचमा राuन ुहँुदैन। हडबडीको नोट �लनहुोस ्जनु खाना तयार ग7रनपुद0छ। उदाहरण को 

लागी, खमीर .बना रोट@ रोट@ चाँड ैतयार छ 3क खमीर को ला�ग �ती'ा गन0 आवeयक रोट@ भ�दा 

चाँडो तयार छ। 

9. पद 9 मा हामी रमाईलो केQह अक� जा�छ�। जनावर परैू पोलेको हुनपुद0छ। कुन ैह{डी भाँ8न ुहँुदैन 

�थयो। तपाRले यी पदह! माफ0 त जार@ राuन ुभएमा यो कुरा मनमा राuनहुोस।् पद 10 मा 

उनीह!ले बाँक� रहेका मा�नसह!लाई के गनZ �थए? ____________________________________ 

10. फे7र, पद 11 मा हामी इ�ायल@ह!बाट .बदा �लन त=पर भएको देuछ�। उनीह! कसर@ खान 

सaथ?े 
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लगुा:  _________________________________________________ 

च6पल: ________________________________________________ 

�टाफ:  __________________________________________________ 

अ�=यमा, ____________ मा खानहुोस।् यो �भकुो हो ____________________. 

 

 

भाग 2 

 

PशWण: भगवानका �नदZशनह! �=य' र �पPट �थए। कोह@ प�न �eन गन0 वा बहस गन0 सaदैनन ्3क 

परमेeवरले उनीह!को ��थानको तयार@को ला�ग के गनु0भयो? उहाँ उनीह!लाई खुवाउन चाहान ुहु��यो 

=यसलेै �तनीह!का शर@रह! या�ाका ला�ग कडा भए, तपै�न यो खाना अ�य खानाह!को ज�तो �थएन। यो 

सगं�त र रमाईलो समय �थएन। सबजैना लगुा लगाएर जा�छन।् पद 12 र 13 मा परमेeवरले मोशा र 

हा!नलाई भ�नभुएको छ 3क भेडाको रोट@ पोलेर खाएको राती यह@ रात उहाँ �मt भएर जानहुु��यो र 

देशका सब ैदेवताह!मा�थ �याय गनZ �=येक जेठो छोरोलाई मानु0हुनेछ। फे7र उहाँ भ�नहुु�छ, "म �भ ुहँु।" 

इ�ाएल@ह!को जीवन �नद�ष र थुमाको रगतमा �नभ0र �थयो जुन स�दकू र �=येक घरको ढोकाको 

चौकोसह!मा �च.�त �थयो। इ�ायल@ह! कहाँ ब�छन ्भनेर उनलाई थाहा �थयो। रगत उहाँका मा�नसह!का 

ला�ग �वeवासको �च�ह �थयो। उहाँ रगतले �च�ण ग7रएका �=येक घर पार गनु0हुनेछ भनेर उनीह! जा�न 

चाह�थे। रगत यो सकेंत हो 3क उनीह!ले परमेeवरको वचनलाई �वeवास गछ0न ्र म=ृयकुो �वनाशकार@ 

महामार@बाट बचाइनेछन।् 
 

Lवचार: एक 'णको ला�ग रोaन Qदनहुोस।् हामी सम' ि�थ�त ��त.बिJबत गन0 समय �लनहुोस।्   

1. परावत0न को एक Qह�सा �वगत सगं सJझौता छ। केQह चीजह! छन ्जुन तपाईलाई के हुन सaछ 

भनेर याद गन0 सaछ जुन xयिaतको च7र� �नमा0ण गद0छ? उदाहरणका ला�ग, �वचार गनु0होस,् जब 

मोशा र हा!न पQहलो पटक ��थान 4:29 मा शहर फकZ का �थए। ती दईु xयिaतह! =यस समयमा 

ए[डरह! र मा�नसह!सँग क�तो �वeवासका साथ �थए? याद गनु0होस,् परमेeवरले उनीह!लाई के 

गनZ योजना गनु0भयो। प7रि�थ�त र �वपि=तह! सJझनहुोस ्जुन यो हुनको ला�ग हो। 
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीले इजरायलको उपि�थ�तको बारेमा प�न सो8न ज!र@ छ। आफूलाई एउटा इ�ाएल@को घरमा 

राख। तपाRलाई यी �नदZशनह! Qदइएका छन।् तपाRलाई भ�न�छ 3क 400+ वष0को सब ैप�ुता 

प�छ 3क आज रातीको रात हो 3क सबजैनाले आफूले जानेका सब ैकुरा छो{नेछन।् तपाRको .बचार 

के हुन सaछ? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. र अब तपाइँ र तपाइँको प7रवारलाई यो �वeवास गन0 आLह ग7रएको छ 3क तपाइँको घरको 

ढोकाको चौकोसमा �च.�त एक बषZ �नPखोट भेडाको रगतले जेठो छोरालाई �लनबाट मान0 सaछ। 

तपाR हेराइनहुु�छ र तपाRको ब8चाको आखँामा हेनु0हु�छ। ऊ एउटा खो�ोमा, �नद�ष र अनजान 
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हुन सaछ वा ऊ व:ृ र के भइरहेको छ भनेर धेरै सचते हुन सaछ। हुनसaछ तपाई जेठो छोरा 

हुनहुु�छ। �भकुो आगमनको ला�ग तयार@ गद< प7रवारको !पमा तपाRले एक अका0लाई साझेदार@ 

गनZ केQह �वचार र शlदह! के हुन सaछन ्जुन उनले �म� देशको सब ैजठेा छोरोलाई माछ0? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

�मtीह! के हुनेवाला छ =यसको कुन ैसकेंत छैन। र मGयरात घBटा आउँदैछ ... 
 

नोट: यस समयमा केह@ �व"याथfह! आफ� लाई यो कथाको काय0को साथ �नर�तरता Qदन उ=सकु हुन 
सaछन।् अ!ले �ववरणमा चासो �लन सaदछन ्3कन3क उनीह!ले कहानीको बारेमा सो8दछन।् प�छ के 
हु�छ भनेर जा�न उ=साQहत xयिaतह!का ला�ग यस प�छ[लो "Eड�ग गQहराइ खBड" खBड प�छ जानहुोस ्
र भाग मा प�छको "असाइनमे�ट" सेaसनको साथ छा�नहुोस।् 

 

eड#गगं डपेर: अक� केQह पदह!मा भगवानसँग आउने प�ुताह!का ला�ग थप �नदZशनह! छन।् यो 

�न�तार वा अखमीर@ रोट@को चाड, �भकुो �निJत चाडको !पमा मनाउनपुनZ �थयो - =यो �थायी अGयादेश 

(पद 14)। उ=सव सात Qदनको ला�ग �थयो। यस चाडको बारेमा �व�शPट पQहचान गनु0होस:् 

1. पद 15:  सात Qदन को लागी _______________________________________________________ 

2. पद 15:  पQहलो Qदनमा ____________________________________________________________ 

3. पद 15:  जसले खमीरसँग केQह प�न खा�छ ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 16:  पQहलो Qदनमा ____________________________________________________________ 

5. पद 16:  कुन ैकाम नगनु0होस ्_______________________________________________________ 

 

सारांश: पद 17-20 पQहले न ैके भ�नएको छ दोहोया0उँदछ। सारांश यो हो 3क यो Qदनलाई मनाउने हो 

3कनभने "जुन Qदन म �त]ो .बभाग �मtबाट बाQहर [याएँ।" यो मह==वपणू0 �थयो 3क आउँदो प�ुताह!ले 

यो Qदनको अथ0 के हो भनेर जा�न सaने �थए 3क इ�ाएलका Qदनह! इ�ाएलका मा�नसह!का !पमा 

�थए। खमीर विज0त �थयो। यो घरमा कQहँ प�न फेला पान0 स3कदैन। इ�ाएलको समदुायमा कसलेै प�न 

खाने �थएन। �तनीह! जहासँकैु बसे ताप�न कुन ैखमीर नभएको रोट@ खानपुद0छ। हामी पद 24 मा �सaछ� 

र यी �नदZशनह! पालना ग7रन ुपरेको �थयो। यो समारोह उनीह!ले =यो भ�ूममा प�न पाउनपुनZछ जब 

परमेeवरले इ�ाएललाई भ�नभुएको �थयो। 
 

पद  26 मा आमा बबुालाई आhना ब8चाह!लाई �सकाउने �नदZशन Qदइएको �थयो। �तनीह!ले आhना 

ब8चाह!लाई =यो समारोहको मतलब के हो भनेर उनीह!लाई बताउन ुपरेको �थयो। �तनीह!लाई के जवाफ 

Qदन ुपनZ भनेर उनीह!लाई �नदZशन प�न Qदइयो। पद 27 ले के भ�छ? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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तब सब ैकुरा गय� र भयो, मा�नसह!ले जवाफ Qदए। �तनीह! �तनीह!का टाउको _________________ र 

__________________________। पद 28 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क इ�ाएल@ह!ले आ|ा पालन गरे! 

उनीह!ले =यह@ गरे जुन परम�भलेु _____________________________ मा मोशा र हा!नलाई गनु0भयो। 
 

भाग 3  

पIरचय: यो चाखलाpदो छ 3क �भलेु मोशा र हा!न र परमेeवरका कम0चार@ह!लाई यो महामार@ चलाउन 

�योग गनु0हु�न, जेठो स�तानमा यो �वपि=त। बs ती इ�ाएल@ह!ज�त ैअ! इ�ाएल@ह! प�न �तनीह!का 

�न�तार-चाडको भोजमा मा7रएको �नPखोट भेडाको रगतले ढोकाको चौकोसह! �लएर घरम ै�थए। उनीह! 

�मtीह!ले लगुा र 6याक �लएका �थए, �मtीह!को दमनबाट अलग हुन र ��त|ा ग7रएको देश कनानको 

भ�ूममा फ3क0 न तयार �थए। यो भ�ूम दधु र महले ब�गरहेको भ�ूम �थयो जुन परमेeवरले अyाहम र उनका 

स�तानह!लाई ��त|ा गनु0भएको �थयो। 
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 12:29-42 

 

अJयास गनुKहोस:्  
1. आhन ैशlदमा, पद 29 र 30 मा के भयो लेuनहुोस:् ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ��थान 4:21-23 र ��थान 11:4-6 पXनको ला�ग समय �लनहुोस।् मोशाले 3फरऊनलाई के भ�यो 

3क परम�भलेु के गनु0हु�छ? ________________________________________________________ 

=यहाँ कुन ैआeचय0ह! �थए? परम�भलेु मोशामाफ0 त भ�नभुए अनसुार सब ैघटनाह! भयो। 

3. सरल शlदह!मा भ�नए, पद 29-30 मा परम�भलेु �मtमा [याउनहुुने �वनाशको बारेमा बताउँदछ 

जुन देशका सब ैजेठा छोराह!लाई मादा0। ती प7रवारह!ले परमेeवरको �ोध र शिaत अनभुव गन0 

क�तो महससु गरेको हुनपुछ0? उनीह!सँग पया06त �थएन? मा�नसह!ले आhना नेताको िजwी र 

��तरोधा=मक मटुुको न�तजा भोगे। अब �तनीह!ले म=ृयकुो अि�तम सामना गरे। "…=यहाँ �थएन  

 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 12:31-36.  

 

अJयास: इिज6ट बाQहर पलायन सsु गन0 को लागी तयार छ। मGयरातमा 3फरऊनले मोशा र हा!नलाई 

बोलाए.  

1. पद 31 र 32 मा 3फरऊनले उनीह!लाई के भ�छ? 

“मा�थ, बाQहर जा ________________________________________________________.”   

“जाऊ, सेवा गर _________________________________________________________.” 

“आhनो �लनहुोस ्________________________________________________________.” 

“र जान, _______________________________________________________________.” 
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2. �मtीह!को जsर@तालाई Gयान Qदनहुोस।् उनीह! 3कन �म�को मा�छेह!लाई �मtीह!बाट छुटाउन 

चाह�थे (पद) 33)? 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 34 ले उनीह! क�त पटक �मt छोड ेभनेर वण0न गद0छ। हामी कसर@ इ�ाएल@ह!लाई तsु�त ै

छोडरे जा�छ�? 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 35 र 36 ले बताउँछ 3क इ�ाएल@ह!ले �मtीह!लाई लटेुर लगे। इ�ाएल@ह!ले के गरे? 

______________________________________________________________________________ 

5. परम�भलेु के गनु0भयो जसले गदा0 इ�ाएल@ह!ले �मtीह!लाई लkुन सके?  __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

PशWण: र =यसोभए, �म�को या�ा सsु हु�छ। तपाRको बाइबलको पछाEड ��थानको नaशा जाँच 

गनु0होस।् पQहले, रामसेस प=ता लगाउनहुोस ्जहाँ उनीह!को या�ा सsु भयो। माग0को अनसुरण गनु0होस ्

द&'णपवू0 याद गनु0होस ्यो मोशाको ला�ग पणू0 नयाँ '�े होइन। मोशालाई उजाड�थानमा जीवन थाँहा 

�थयो। उनले यो या�ा पQहले ग7रसकेका �थए। ��थान 2 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क एक �मtीलाई 

मारे प�छ उनी आhनो �यानको ला�ग भागे र �म"यानमा वष0सJम बाचँे जहाँ उनले 40 आhनी tीमती 

�स6पोरालाई भेटे।   
 

असाइनमे(ट: पXनहुोस ्��थान 12:37-42. 
 

अJयास गनुKहोस:्  
1. मQहला र ब8चाह! बाहेक क�त जना पsुषह! पदैल या�ा ग7ररहेका �थए? ___________________ 

य"य�प �व"वानह!लाई थाहा छैन 3क ती सuंयाह!को अनवुाद ला'Hणक वा शािlदक हो 3क छैन, 

हामीलाई थाहा छ 3क �मt छाडकेा इ�ाएल@ह!को सuंया ठूलो �थयो! 

2. "�म�tत भीड [को] सगं ैगएका" कोह@ �थए होलान? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. 3कन �तनीह! लाpछ 3क �तनीह! आउन चाह�थ?े ______________________________________ 

4. सब ैxयिaतह! बाहेक, दलमा के अ! के समावेश ग7रएको �थयो? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 39 मा फे7र के भ�नएको छ? ____________________________________________________ 

6. 3कन "खमीर .बनाको रोट@", अख�मर@ रोट@लाई फे7र उ[लेख गनु0 मह==वपणू0 छ ज�तो तपाRलाई 

लाpछ? ________________________________________________________________________ 

खमीर .बनाको रोट@ उ[लेख ग7रएको छ जब अGयाय बाz मा पदह! प=ता लगाउनहुोस:् 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

7. पद अनसुार, इ�ाएल@ह! �मtमा क�त�जेल ब�सरहेका �थए? _____________________________ 

8. यस समयको अ�=यमा के भयो? ___________________________________________________ 

9. इ�ायल@ह!को जीवनमा �भ ुर उहाँको xयिaतगत हेरचाह र लगानीको बारेमा पद 42 ले हामीलाई 

के भ�छ? ______________________________________________________________________ 

10. र, आउने प�ुताह!का ला�ग उहाँको हेरचाह��त इ�ाएल@ह!ले क�तो ��त3�या देखाउने �थए?  

______________________________________________________________________________ 

 

Lवचार: इ�ाएलका इ�तहासमा यस पटक �वचार गनु0होस।् प�ुतासJम यो प7रवार �म�मा ब��यो। 

�तनीह! मलू !पमा कनानको आhन ैभ�ूममा भोकमर@को कारणले आएका �थए। प7रवारले उनीह!को भाइ 

यसूफु र शासक 3फरऊनले रा]ो xयवहार गरे। =यसप�छ नयाँ राजा 3फरऊन भयो। उनी यसूफुलाई �च�दैन 

�थए र धेरै इ�ाएल@ह!ले उनलाई धJकाए। �तनीह!सँग �ूर xयवहार ग7रयो र कडा प7रtम ग7रयो। 

वष�सJम �तनीह! दास=वमा �थए। अ�तमा, �तनीह!को पकुार सनेुको �भ ुउनीह!लाई बचाउन तल आयो। 

उनले 3फरऊनकहाँ गएर उनीह!को 7रहाइको ला�ग परम�भकुो स�देश घोषणा गन0 मोशा र �तनका दाइ 

हा!न नामको मा�नसलाई रोजे। ती देशह!मा �वGवशं [याउने र अ�तमा �मtीह!का जेठा छोरालाई मानZ 

कठोर �वपि=तह!प�छ इ�ाएल@ह!ले इ�ाएल@ह!लाई .बदाइ गन0 .ब�ती गरे। वा�तवमा, उनीह!ले 

�तनीह!को गहना, लगुाफाटा र अ! केQह प�न मागे जनु �तनीह!बाट छुटकाराको ला�ग �थयो। �तनीह!ले 

हतारमा इ�ाएल@ह!लाई =यो भ�ूमबाट बाQहर �नकाले 3क =यहाँ खमीर �मसाउन पया06त समय प�न �थएन। 
 

1. अब, क[पना गनु0होस ्3क यो तपाR आhनो पवू0 �छमेक� "वारा दौडँदै हुनहुु�छ जो तपाRलाई उसको 

नजरबाट टाढा राuछ। के तपाई या�ाको ला�ग तयार हुनहुु�छ? तपाईले के 6याक गनु0भयो? तपाRले 

आhनो �छमेक�लाई केको ला�ग सोGनभुयो? जे भए प�न, उनीह!ले तपाईलाई चाहान ुभएको 

तपाईलाई Qदए ज�तो तपाई जान चाहानहुु�छ। तपाइँ �मtमा तपाइँको बष0को "�म�ृत �च�ह" को 

!पमा के �लनहुु�छ? मsभ�ूममा जीवनको ला�ग आवeयक भएकोले तपाR के �लनहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के तपाRलाई अगाEड केQह थाहा छ? तपाईले धेरै वष0देHखको थाँहा पाउन ुभएको छ 3क इ�ा बनाउँदै 

हुनहुु�छ र 3फरऊनको ला�ग शहरह! �नमा0ण गद< हुनहुु�छ। रामसेस बाहेक तपाRलाई के कुरा 

थाहा छ? वा�तवमा, तपाई सायद यो प�न �निeचत हुनहुु�न 3क सब ैजना कता�तर जाँदैछन?् 

तपाइँलाई थाहा छ सबजैना जाँदैछ र तपाइँ पaकै पछाEड छो{नहुुनेछैन। �त]ो �वचार: ________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपाRलाई थाहा छ तपाR कQहले सJम जानहुु�छ? के तपाईले आhना �छमेक�ह! र साथीहsलाई 

फे7र भेkन ुहु�छ? तपाR र तपाRको प7रवारको ला�ग बाँ8नको ला�ग के गनु0हु�छ? यो एक रा]ो 

कुरा हो 3क तपाRसँग यी चीजह!को बारेमा सो8न धेरै समय छैन। यQद तपाRले गनु0भयो भने, के 
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तपाRलाई लाpने बारेमा तपाRको सोच बद[न सaछ? 

___________________________________________________________________ 

4. अ! कुन चीजह! Qदमागमा आउँछन?् ____________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. जब तपाइँ इजरायलको इ�तहासमा ��त.बिJबत गनु0हु�छ, तपाइँको आhन ैजीवनमा के ��त.बJब 

हुन सaछ? के =यहाँ ठूलो प7रवत0न भएको छ? अचानक प7रवत0नह!? अ�न8छुक प7रवत0नह!? 

अ�निeचत प7रवत0नह!? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यी सब ैचीजह!सँग जुन यस प7रवत0नको समयमा भएको छैन वा नहुन सaछ, तपाRलाई के 

ससुगंत हुन थाहा छ? ____________________________________________________________ 

3. ती चीजह! के हुन ्जुन सँधै अ�निeचतताको EडLी राuछ? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथKना: �भ,ु मेरो जीवन को सब ैबष0 मा धेरै प7रवत0नहs को माGयम बाट गएको छ। प7रवत0न सँधै 

अनसेट हुने छ। प7रवत0न मेरो ता�लकामा रेट[स। मागह! प7रवत0न गनु0होस ्जुन म अवसरमा 

आशावाद@ताको मनोविृ=तको साथ उठेको छु। प7रवत0नसँग मेरो कमजोर@ उजागर गनZ एक त7रका छ। 

प7रवत0नह! ��त.बिJबत गदा0 म सचेत छु 3क तपाRको उपि�थ�त मसँग सधै रह�छ। तपाRले मलाई आज 

यहाँ भएको �थानमा [याउन ुभयो। तपाईको हातको ला�ग ध�यबाद जुन मलाई ठूला र सानो दबु ै

प7रवत0नह! माफ0 त �नदZश र �नदZशन Qद�छ। ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

पIरचय: यो छो{ने समय हो। इ�ाएल@ह! बाQहर जादैँछन।् यो प7र�चत सब ैचीजह! छो{ने समय हो। 

उनीह!को Qदमाग बद[नभु�दा पQहले न ैचाँड ै"अल�वदा" भ�न ुआवeयक छ! हामीले यी =यQह 

�वचारह!सँग ैअyाहामको अGययनमा परमेeवरका ��त|ाह!, हा]ो आशीवा0दमा कु�ती �लय�। परमेeवरले 

अyामलाई =यस भ�ूममा बोलाउन ुभएको �थयो जुन उहाँले उनलाई देखाउन ुभएको �थयो। तब परमेeवरले 

अyामलाई उ=पि=त 15:13-14  मा बताउनभुयो 3क उनका स�तान प�न भ�ूमबाट बोलाइनेछ। तर जसर@ 

परमेeवर अyाहम, इसहाक र याकूबसँग हुनहुु��यो =य�त ैगर@ मोशाले प�न �तनीसँग ��त|ा गनZ ��त|ा 

गरे जसर@ उनले परमेeवरका जनह!लाई �मtबाट �नकाले ��त|ा ग7रएको भ�ूममा लगे। इिज6टले 

उनीह!को जीवनलाई उनीह!ले कQह[य ैप�न जानेका �थएनन ्भनेर सोच,े तर परमेeवरले ��त|ा ग7रएको 

देशलाई उनीह!को �ती'ा ग7ररहन ुभएको �थयो जुन भ�ूम उहाँले अyाहम र उनका स�तानह!लाई धेरै 

वष0 अ�घ ��त|ा गनु0 भएको �थयो। परमेeवरले आhनो वचन परूा गनु0भयो। उहाँ आhना जनह!��त 

वफादार रहनभुयो। 
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आवेदन:  
1. के तपाR आhनो जीवनलाई सताइएको जीवनको !पमा �लनहुु�छ? के तपाई सो8दै हुनहुु�छ 3क यो 

केQह छ? वा, के तपाRलाई भगवान ्को भावना छ जुन तपाRलाई जीवनको नयाँ र फरक ठाउँमा 

बोलाउँदैछ, �वत��ता, साहस र एक या�ा जहाँ उसले तपाRलाई नयाँ ठाउँमा [याउन चाहा�छ, जहाँ 

एउटा ठाउँमा पpुछ आराम र शा�त शाि�त? तपाRको ��त|ा ग7रएको भ�ूम के हुन सaछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �भकुो इ8छाले तपाRलाई कुन ैचीजबाट छुटकारा Qदनको ला�ग छ जुन तपाRलाई दास बनाउँछ, 

कुन ैचीजबाट तपाRलाई बाGय पाद0छ। तपाईले चाहान ुभएको छुटकारा के हो? ��त|ा ग7रएको 

भ�ूममा जीवनको क[पना गन0बाट तपाRलाई के हुन सaछ? तपाR �भलुाई के सोGन चाहनहुु�छ? 

हुनसaछ कुन ैबानी वा लतले तपाRलाई दास बनाएको छ। हुनसaछ यो तपाRको ता�लका वा मडु 

हो, मनोविृ=त प�न। वा, हुनसaछ यो सJब�ध हो? तपाR क�तो छुटकारा चाहनहुु�छ 3क =यसले 

तपाRलाई �दान गनZ आ�शषह!को आन�द �लन सaदछ? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

सUझना: भगवानले हामीलाई उहाँको �नJतो, उहाँकहाँ आउनको ला�ग आ�वान Qदनहुु�छ। हामी 

�थचो�मचोमा पन0 सaछ� र इ�ायल@ह! ज�तो �नम0म xयवहार प�न गन0 सaछ� तर उहाँ भ�नहुु�छ, 

"आउनहुोस!्" म=ती 11:28  हेन0को ला�ग समय �लनहुोस।् यQद तपाR मह=वाका'ंा हुनहुु�छ भने, 28 पद 

29 समावेश गनु0होस।् पदह! छोटो छन।् �तनीह!लाई एउटा अन�ुमHणका काड0मा लेuनहुोस ्र 

�तनीह!लाई मेमोर@मा राuनहुोस।् येश ूहामीलाई उहाँकहाँ आउन बोलाउनहुु�छ। उहाँ हामीलाई जीवनका 

भार@ह!बाट जोगाउन चाहनहुु�छ। तपाRले उसको आ�वानलाई जवाफ Qदँदा र उहाकँो उ:ारमा �वत��ताको 

ला�ग तपाRको आ=मालाई आराम पाउन सaनहुु�छ। 
  

�ाथKना: �भ ुयेश,ू तपाR मलाई आउनहुोस ्मलाई बोलाउन। तपाR मलाई मेरो जीवनमा तपाRको �ेम 

राuन आमि��त गनु0हु�छ। मलाई तपाRको आ=माले अ�धकार �ा6त गन0 स'म पानु0होस,् जोश र मोQहतमा 

म बाँ8दछु 3कन3क मलाई मेरो दास=वबाट बचाउने सबकैो उ:ारको आशामा छु। तपाR मेरो �भ ुहुनहुु�छ। 

तपाR मेरो भगवान हुनहुु�छ। म �त]ो ब8चा हँु जसलाई तपाRले �सज0ना र �ेम गनु0भयो। मलाई 

ब�धनको जीवनबाट बोलाउनभुएकोमा र तपाRको मायाल ुबाहुह!को सरु'ामा मलाई बचाउनभुएकोमा 

ध�यवाद। _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भगवानले कल, हा�ो छुटकारा - I 

 
 

समीWा 
 

��थानको यी पQहलो बाz अGयायह!मा हामीले धेरै जानकार@ कभर गरेका छ�। 

1. कथामा तपाईले मह=वपणू0 मानेका पाँच पा�ह!को सचूी Qदनहुोस:् 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2. तपाRको हाइलाइटरको साथ, ��थान 6:6-8  मा मोशालाई परमेeवरको ��त|ा हाइलाइट गनु0होस।् 

यो �वशषे समयमा यो ��त|ा Qदइएको 3कन यि=तको मह==वपणू0 �थयो? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. दस �वपि=तह!को सचूी Qदनहुोस?्  

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

  

4. परमेeवरले यी चम=कारह! गनु0भयो। ��थानको अनसुार �मtीह!ले के जानेको उहाँ चाहानहुु�छ? 

7:4-5? ________________________________________________________________________ 

 

5. जेठो छोराको सJब�धमा तपाRले कुन अथ0 ब�ुनभुयो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. �न�तार चाडको खाना के �थयो? यो भोजन इ�ाएल@ह!का ला�ग 3कन �थायी अGयादेश �थयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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भगवानको कल गनK को लागी, हा�ो छुटकारा – म: तपाR आhनो अGययन सगं �ेस गन0 

�ो=साQहत हुनहुु�छ। तपाई धेरै �सaदै हुनहुु�छ। तपाR सिजल ैबाइबल माफ0 त ने�भगेट गद< हुनहुु�छ। तपाR 

कथाह! �सaदै हुनहुु�छ जनु तपाRलाई परमेeवरको वचनसँग प7र�चत गद0छ। तपाRले उहाँको वचनमा 

परमेeवरले तपाRलाई के भ�नभुएको छ भ�ने कुराको अGययनको �ममा तपाR केह@ हदसJम सा�=वनाह! 

�वकास गद< हुनहुु�छ। तपाR भगवान को लागी महान �ेम र तपाइँ सगं घ�नPठ प7र�चत हुन उहाँको 

इ8छा को बारे मा स=यहs �सaदै हुनहुु�छ। 
 

�ाथKना: हे �भ,ु तपाई अyाहम, इसहाक र याकूबलाई गरेको ��त|ा��त वफादार हुनहुु��यो। तपाRले 

आh ना मा�नसह!लाई सब ैकुराबाट बचाउनभुयो जसले �तनीह!लाई दास बनायो। जसर@ तपाR �तनीह! 

��त �वeवासी हुनहुु�छ तपाR म प�न �वeवासी हुनहुु�छ। जब म मेरो जीवनमा मा�छे र प7रि�थ�तह!बाट 

पीEडत छु ज�तो लाpछ प�न, तपाR सँधै मसँग हुनहुु�छ। तपाR मलाई सशaत पानु0हु�छ। तपाRले मलाई 

�=येक Qदनको tमको ला�ग ब�लयो बनाउनहुु�छ। पापको ब�धनबाट मलाई बोलाउनभुएकोमा र तपाRसँग 

नयाँ जीवन Qदन मलाई ध�यवाद छ। ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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अ�त7रaत �स कनेaट बाइबल अGययन डाउनलोडह! कुन ैश[ुक .बना उपलlध छन.्  

म��ालयको वेब साइट �मण गनु0होस:्  www.CrossCM.org.  

हामीलाई तपाRबाट स�ुनहुोस!् 

Qटफनीलाई सJपक0  गनु0होस:्:  admin@crosscm.com 


