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सJु गदK 
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 -II  

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-II”.   

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.   

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.् 
सJपादकको नोट: �पPट@करणको ला�ग, ठूला सव0नाम सव0 ईeवर स�दभ0। अथा0त ्"... उनले के भने। 
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 भगवानले कल, हा�ो छुटकारा - II 

 

 पLरचय पLरचय  

 

ईeवरको आsवानमा, हा]ो छुटकारा -1 हामी मोशासँग प7र�चत �थय� जो इuाएलको महान उ:ारकता0 भए। 

हामीले हेयv 3क भगवानको �यायको हातले �मw देशलाई �वपि=तले भ�म पायx। हामीले रातको अनभुव 

गरेका �थय� 3क म=ृयकुो दतूले =यस देश भएर या�ा गरे र �मwीह!का सब ैजठेा छोरालाई मारे। हामीले 

चाड ैन ै�न�तार-चाड खाए र परमेeवरकै आदेशमा हामी उहाँको सेवक मोसामाफ0 त हतार हतार 

मा�नसह!का !पमा जJमा गय� र सय� वष0देHख हामीलाई ब�धनमा राखेको भ�ूम छोyय�। 

अब हामी बाझँो देश भएर या�ा गनZ �ममा छ�। हामी तीz Qहzहू!सँग �मwीह! म!भ�ूमबाट या�ा गद<छ� 

जुन �मwीह!ले �तनीह!को भ�ूमबाट भागेका छन।् इिज6ट हा]ो घर र 400 भ�दा बढ@ वष0देHख हा]ा 

पखुा0ह!को घर भएको छ। हा]ा दास मा�लक �ूर छन ्र हामी सबलैाई �नद0यतापवू0क काम गरेका छन। 

हा]ो कडा प7रwम र उ=पीडनले 3फरऊनको भवनह! र �मारकह! �नमा0ण गरेको छ। जीवन कQठन �थयो 

तर अ�तमा, हा]ो छुटकारा Qदन आयो। 

अब हामी आhन ैया�ामा बाQहर आएका छ�। हामीले आफ� लाई सघाउन कQह[य ैपरेको छैन। हामीले हा]ो 

घर र wम �श�वरभ�दा बाQहर कQह[य ैकाम गरेका छैन�। हामीलाई थाहा छैन हामी हामीसँग QहEंडरहेका 

मा�छेह! प�न �थय�। अ�न हामी सब ैहजार� मा�नसह! मोशाको प�छ ला�गरहेका छ�। हामी धेरै �छटो 

या�ा ग7ररहेका छैन� तर हामी अ�घ बQढरहेका छ�। हामीलाई दास=वमा राखकेा सब ैचीजह! =याpने र 

हा]ा परमेeवरले ��त�ा गनु0भएका भ�ूममा अ�घ बXन हामी कQटब: छ�। दधू र महले बpने देश, हा]ो 

अ�धकारको �ती'ामा रहेको भ�ूम। 

हामी ब�ुछ� 3क हामी लामो समयसJम या�ा गन0 सकेन�, केवल दईु Qदन मा�। हा]ा सामानह! 

गाडीह!मा लोड हु�छन ्जुन हा]ो �मwी �छमेक�ह!ले हामीलाई गो!ले धकेलेर तानेका छन।् ब8चाह! 

जतातत ैदगदु< छन ्जब हामी या�ा ग7ररहेका �थय� गाडाह! माझ लaुदै-खो�नहुोस।् हामी म�त गन0 

सaदैन� तर �वगतका केह@ ह6ताह!मा भएका सबमैा सो8दछ�। हा]ो जीवन कQठन wम सगं खपत हुन ु

अ�घ। हामीले गन0 सaने र गन0 नसaने सब ैकुरा हामीलाई बताइएको �थयो। अब हामी आफ� मा बाQहर छ� 

र हामी कहाँ जाँदैछ� र हामी =यहाँ कसर@ पpुने छ� =यसबारे हामी अ�ल अ�ल छ�। जीवन र'ा �मखु 

�च�ताको �वषय हो। 

हामी सहायता गन0 सaनहुु�न तर आeचय0च3कत छ 3क यQद �मwीह!ले उनीह!को सोच बद[न सaछन ्र 

हा]ो पछाEड आउनेछन।् यQद ती गछ0न ्भने, हामी बबा0द भय�। र जब हामी खा"या�नमा भाpछ�, हामी 

यस म!भ�ूममा मनZ छ�। हामी के सो�चरहेका �थय�? मोशा अगाEड बXदै जा�छ र हामी उसको प�छ 

लाpछ�। जब उनले आhनो डBडा उठाए र =यस ज�लरहेको पो�ामा उनले हामीलाई यहोशकूो भेला भएको 
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कुरा बताए =यस भ�ूममा [याइएका �वपि=तह! बाहेक हामीलाई उहाँको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। जे 

होस,् हामी �थ8दै छ�। 

हामीसँग धेरै कुरा �सaनपुद0छ। मलेै भने ज�त,ै हामी अ!लाई के गनZ र के नगनु0 भनेर बताउन अ�य�त 

छ। हामी एक मा�छे को दास भएका छ� जसले हामीलाई केवल आhनो उ�ेeयका ला�ग �योग गथZ। 

�तनीह!ले हामीलाई दास=वमा राखे र हा]ो प7रि�थ�तबाट हामीलाई छुटाउने कोह@ छैन। हा]ो जीवनह! 

हा]ा श�हु!ले प�ेका �थए। के यो मोशा हो? हा!न �न? मोशाले �नर�तर हा]ो हा]ा उ:ारकको !पमा 

हा]ा परमेeवर परमेeवरलाई उ[लेख गरेका छन।् यी सबमैा उहाँको के अशं छ? के यो हा]ोला�ग ईeवरको 

आsवान हो, कलहले हामीलाई दास=वमा राखेका सब ैछोyने र �न: श[ुक जीवन बा8ँनका ला�ग बाQहर 

[याउन? हामीलाई दमन मा� थाहा छ। मaुत जीवन र दास=वबाट �वत�� जीवन .बताउन यो के हो? 

=यसोभए, हामी यहाँ छ� तातो र थ3कत, आराम गन0 र खानको ला�ग तयार छ�। Qठक छ, तपाR हामीमा 

3कन सा�मल हुनहुु�न? एक वा दईु अ!ले फरक पाद<न। हामीसँग खानको ला�ग धेरै छैन तर तपाR सँग ै

आउँदा �वागत छ। हामीलाई थाहा छैन यो या�ा क�त लामो समय सJम लाpछ तर म ब�ुछु 3क हामी 

द&'णको सीन ैपव0तको पहाड�तर गइरहेका छ�। हामी लामो समय सJम जान ुहँुदैन। शlद यो हो 3क 

हामी केवल केह@ ह6तामा ��त�ा ग7रएको भ�ूममा हुनेछ�! 

के? हामी रोकेका छ�। ओह, होईन, शlद भख0रैबाट गएको छ 3क हामी भ�दा पQहले सम�ु छ। र हामी 

कसर@ यो पार गनZ छ�? कोह@ रा]ो यो बाQहर आंकडा। ओह होइन, हामी पछाEडको धूलो हेर त! पाउि�ड He 

स�ुनहुु�छ? �मwीह! हामीलाई प�याउँदैछन।् यQद उनीह!ले पQहला हामीलाई मारेनन ्भने, मलाई थाहा छ 

�तनीह! हामीलाई फे7र दास बनाउने छन।् हा]ो नेता के सो�चरहेको �थयो? यो वा�तवम ैरा]ो छैन। हामी 

मरेका जि=तकै रा]ो छ�। 
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पाठ एक 

 
 

%भु तपा'को  

प(मा ल)नुहुनेछ 

 
 

बाMय 12-15 - ड"ेलभड# 
 

 

 
 

पाठको अवलोकन 1 

 

 अवलोकन          7  

प7रचय           8 

 पाठ 1: ��थान 12-15           

• ��त�ा ग7रएको भू�मको ला�ग माग0                 9 

• इजरायल फ�दामा                  11  

• ईिज6टमा ईeवरको �याय                 12 

• भगवान, र'क                  14 

• इजरायलको �वजय उ=सव                             16 
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%भु तपा'को प(मा ल)नुहुनेछ 

 
 

पLरचय 

 

यो हुन सaछ? अि�तममा �न: श[ुक! �तनीह!ले �मwीह!लाई लटेुका छन ्जो �तनीह!का जेठो स�तानको 

म=ृयलेु �वGवशं गरेका �थए र उनीह!लाई चाँड ैन ैछुटकारा Qदन सaदैन �थए। यस पाठमा भगवानले 

आhनो सरु'ा शिaत देखाउनहुु�छ जुन उहाँले आhना चु�नएका मा�नसह!लाई छुटकारा Qदनहुु�छ। सब ै

चीज .ब[कुल ै�नराशाजनक ज�तो देHखएमा उहाँ कसर@ �यवहार गनु0हु�छ हेनु0होस।् ऊ य�त लामो समय 

सJम 3कन पद0छ प=ता लगाउनहुोस।् 
 

�न�=साहको ला�ग मानव ��त3�या के हो? इिज6टमा उनीह!का अनभुवह!को बाबजुद प�न उनीह!ले 

उनीह!को ��त3�यालाई कसर@ सामना गनZ भनेर �सaनहुोस ्जब उनीह! सJभा�वत �वनाशकार@ 

प7रि�थ�तह!को सामना ग7ररहेका �थए। तपाRले उनीह!को अव�थामा के गनु0भयो होला �वचार गनु0होस।् 

आhन ैजीवनमा सायद आशाश�ूय अव�थाको सामना गनु0पदा0 तपाईले क�तो ��त3�या देखाउनहुु�छ? केQह 

नयाँ छनौटह! प=ता लगाउनहुोस।् 
 

�मwीह! लाल सम�ु (र@yसको सम�ु) को उ=तिेजत पानीमा डुबाए र इजरायलले उनीह!को दास मा�लक 

3फरऊन र उसको सेनाबाट छुटाएको उ=सव मनाए। इजरायलले कसर@ मनायो? जब तपाइँको �वeवासलाई 

चुनौती Qदईएको छ र �भलेु "स�ुखा भ�ूम" मा [याउन ुभएको छ भने तपाR कसर@ मनाउने? 
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%भु तपा'को प(मा ल)नुहुनेछ 

 

भाग 1 

पLरचय: जब हामीले ईeवरको आsवान परूा गg यो, हा]ो छुटकारा - भाग 1 इuाएल@ह! �मw छोड।े यी 

मा�नसह!ले �नद0यी 3फरऊनको �ूरता सहनपुरेका �थए जसले परमेeवरका जनह!लाई म!भ�ूममा उहाकँो 

पजूा गन0 जान इ�कार गरे। उनी मोशासाम ुप7र�चत �थए जसलाई परमेeवरले उनीह!को नेता हुन चु�न ु

भएको �थयो र उनको भाई हा!नलाई जसलाई परमेeवरले मोशाको �वaताको !पमा सेवा गन0 छनौट 

गनु0भयो। 
 

य"य�प मोशाले �मwीह!को ब�धनबाट इuाएल@ह!लाई छुटाउनको ला�ग मांग गरे तर 3फरऊनले 

�तनीह!लाई हतार गरेन। उनीह!को 7रहाइलाई सरु&'त रा�नको ला�ग, परमेeवरले �मwीह!मा�थ 

�वपि=तह! [याउनभुयो जसले अ�ततः =यो देशलाई Gव�त पारे। यी दश �वपि=तको अि�तम �वपि=तले 

3फरऊनको सQहत इिज6टका जेठा छोराको �यान �लएको �थयो र हारमा उसले मा�नसह!लाई =यो भ�ूम 

छोyन र उनीह!को सब ैसJपि=त �लन आदेश Qदयो। �मwीह! जसले आhनो �यानको ला�ग भयभीत �थए 

�तनीह!ले �मwीह!लाई धेरै पसैा Qदएर इuाएल@ह!लाई घर छाड।े यसर@ इuाएल@ह!ले मोशाको साथ नेता 

भएर ��त�ा ग7रएको भ�ूममा आhनो या�ा स�ु गरे। हा]ो अGययन फे7र स�ु हु�छ जहाँ यो छ.   

 

असाइनमे.ट: ��थान 12:40-42 पXनहुोस।् उ=पि=त 15:13-16  प�न हेनु0होस।् 

• यी पदह!मा हामी कुन जानकार@ पाउँछ�? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

नोट: ��थानको प�ुतकको बाँक� भाग, लेवीह!, ग�तीह! र �यव�थाका सब ैप�ुतकह! ��त�ा ग7रएको 
देश, कनानको भ�ूममा इuाएल@ह!को या�ाको बारेमा बताउँछन।् 3कन3क यी प�ुतकह!मा सामLीको य�त 
�वशाल मा�ा छ, यस अGययनमा केवल केह@ अGयाय र पदह! समावेश ग7रनेछ। य"य�प, तपाRलाई 
नपठाईएको अGयायह! प�न पXन �ो=साQहत ग7र�छ। हो�शयार हुनहुोस ्3क तपाR �ववरणमा �चि�तत 
नहुनहुोस ्र भगवा�को हेरचाह र च7र� �कट गनZ कथाह! छुटाउनहुोस ्र उहाँ हामीसँग हुनहुु�छ 3क उहाँ 
को हुनहुु�छ र हामी उहाँसँग सJब�धमा बाँ�चरहेका छ� भनेर हामी सबलैाई थाहा छ। हा]ो अGययन स�ु 
गर�! 
 

असाइनमे.ट: ��थान पXनहुोस ्13:17-22.   
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अOयास गनु#होस:् 
1. समय �लनहुोस ्र नaशामा बद[नहुोस ्जुन इuाएल@ह!ले ��त�ा ग7रएको भ�ूममा �लएको 

माग0लाई जनाउँछ। 

ता3क0 क Qहसाबले उनीह!ले �लने �पPट माग0 के हुनेछ? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �तनीह!लाई 3कनारको माग0मा प�लeती भ�ूममा नलगाउनकुो कारण के �थयो? 

_________________________________________________________________________ 

प�लeतीह! शिaतशाल@ यो:ा �थए, कुशल र य:ुका अ=याधु�नक ह�तयारह!ले ससुि�जत �थए। 

�तनीह!ले भमूGयसागर@य तट@य '�े दावी गरे जुन गाजाको द&'ण�तर र उ=तरमा जो6पाको बीच 

फै�लएको �थयो। के तपाRलाई लाpछ, इuाएल@ह! �मw छाडरे त�ु�त ैयी मा�छेह!�सत लडाईमा 

आमनेसाम गरे? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यस �नण0यले परमेeवर र इuायल@ह!सँगको उनको सJब�धको बारेमा के भ�छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 18 ले भ�छ, "तर ____________ ले मा�नसह!लाई डो यायो ... �तनीह! कुन Qदशामा गए?  

______________________________________________________________________________ 

5. पद 19 मा हामी के �सaछ�? _______________________________________________________ 

6. यसूफु .ब�स0एन। इuाएलका छोराह!लाई �तनीह!ले आफूले Qदने शपथको सJझना गरे (उ=पि=त 

50:25). ________________________________________________________________________ 

7. परमेeवरले आhनो उपि�थ�तलाई एक अ"�वतीय तर@काले �कट गन0 रो�नभुयो। दईु !पह! के 

�थए र उनीह!को उ�ेeय के �थयो?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. पद 22 मा मा�नसह!सँगको सJब�धमा �=येकको �थान वा �थान के हो? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. यो �थानले इuायल@ह!लाई के कुरा गनZ �थयो? पद 18 प�न हेनु0होस।् _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

पLरचय: ��थान 14 ले जार@ राखकेो छ 3क उनीह!को अवरोध श�,ु इिज6टका राजा र उनका 

अ�धकार@ह!देHख इuायललाई परमेeवरले नाटक�य !पमा छुटकारा Qदनभुयो। कसलेै सो8दछन ्3क जब 

इजरायलले �मwीह!लाई लkुयो र उनीह!लाई आhनो शोकले पार गयx तब इuायलको पलायनको कथा 

समा6त भयो। पाठक आरामको सास फेन0 चाह�छ। अ�तमा, �तनीह! �वत�� छन!् तर Qहz ूराPOलाई 

यसको �नम0म �नर कुशताको अधीनमा रा�न दeुमन कडा �य=नमा छ। 
 

नोट: जब हामी यस कथालाई �वचार गद0छ�, कथाका त�यह! खो�न न.बस0नहुोस।् �eन सोGनहुोस:् शlदले 
हामीलाई के भ�छ? अकx, सोGनहुोस:् ईeवरको बारेमा के स=य छ जुन यस कथाले देखाउँदछ? हामी उहाँको 
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च7र�, �यिaत=व, =य�ता चीजह!को बारेमा के �सaन सaछ� जुन उहाँ आhना जनह!को हेरचाह र �च�ता 
गनु0हु�छ? उसले यी मा�नसह!लाई के चाहा�छ? र अ�तमा यस अGययनमा हामी आhनो जीवनको ला�ग 
अथ0 र अन�ुयोग खो�न चाह�छ�। हामीले �eन सोGन ुआवeयक छ: धेरै वष0 अ�घ भएको यो घटना आज 
मेरो जीवनमा कसर@ सा�द�भ0क छ? 

 

असाइनमे.ट: जार@ रा�नहुोस।् ��थान 14:1-31 पXनहुोस।् यQद तपाRले उ[लेख ग7रएका �व�भ�न 

�थानह!को �थान फेला पान0 �यास गनु0भयो भने, तपाRलाई केह@ कQठनाइ हुन सaछ। केह@ साइटह! 

नaशामा फेला परेन 3कन3क इ�तहासकारह!लाई यी परुाना �थानह!को सह@ �थान थाहा छैन। उदाहरण 

को लागी, लाल सम�ु को पार गनZ ठाँउ को सह@ �थान थाहा छैन; य"य�प अनसु�धानकता0ह!ले सJभवतः 

ठाउँ र बाइबलको त�य र ज�मनको लेखाको आधारमा ठाउँ प=ता लगाएका छन।् 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. पद 1 र 2 मा �भलेु मोशालाई �नदZशन Qदनहुु�छ जहा ँमा�नसह! छाउनी बनाउँछन।् पद 3 मा 

भगवानको तक0  के हो? ___________________________________________________________ 

2. पद 4 मा मोशालाई के हु�छ भनेर परमेeवरले बताउनहुु�छ? 

3फरऊनलाई? _____________________________________________________________ 

भगवानलाई? _____________________________________________________________ 

�मwीह!लाई? ____________________________________________________________ 

3. यसबैीच, इिज6टमा 3फता0 (पद 5)… 

3फरऊन र उसका अ�धकार@ह!लाई के भयो? ____________________________________ 

उनीह!को �च�ता के �थयो (पद 5)? __________________________________________ 

3फरऊनले के गरे (पद 6-9)? पद 7 र 9 मा उनले उनीसगँ के-के �लए? ________________ 

________________________________________________________________________ 

उनको �नण0य एकदम मह==वपणू0 नहुन सaछ तर के हुनेवाला छ भ�ने कुराको आधारमा 

यसले इिज6टको सेनाको ि�थ�तलाई ठूलो तवरले असर गनZ छ। 

4. परमेeवरले के गनु0भयो (पद 8)? ____________________________________________________ 

5. �मwीह!ले के गरे (पद 9)? ________________________________________________________ 

6. जब 3फरऊन निजक आईपगेु ... 

इuाएल@ह! डराउँछन!् जब �तनीह!ले देखे 3क �मwीह! �तनीह!का प�छ ला�गरहेका �थए 

तब �तनीह!ले सहायताको ला�ग परम�भलुाई पकुारे। �तनीह!ले मोशालाई के भने? 

i. ______________________________________________________ 

ii. ______________________________________________________ 

iii. ______________________________________________________ 

पद 12 को अ�=यमा तलको रेखा के �थयो? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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7. पद 13-14 �पPट छ, इजरायल वा�त�वक अव�थामा छ। 3फरऊन �तनीह!को पछाEड छ। सम�ु 

उनीह!को अगाEड छ। �तनीह! पासोमा छन।् मोशाले मा�नसह!लाई के गनु0 पछ0 भनेर उसले 

बताउँछ? �भलेु के गनु0हुनेछ भनेर मोशाले के भ�छ? 

मा�छे: _________________________________________________________________ 

मा�छे: _________________________________________________________________ 

भगवान: _______________________________________________________________ 

भगवान: _______________________________________________________________ 

मा�छे: _________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पLरचय: एक �यिaतले यो महससु गछ0 3क मोशा एक हताश मा�नस हुन।् यी सब ैभयभीत मा�नसह!! 

यो शिaतशाल@ सेना �तनीह!को प�छ माच0! अ�तह@न म�भ�ूम र यो महान ्सम�ु"वारा हेJड! मोशा र 

�तनी अगवुाइ �लइरहेका दवुकैा �निJत �=येक एक ठूलो खतरा �थयो। पद 15 मा यो देHख�छ ज�तो 

देHख�छ 3क मोशा प�न परम�भलुाई पकुा7ररहेका छन।् जब अव�था एकदम आशा�वह@न देHख�छ, भगवान ्

भ�नहुु�छ, "यो समय भयो!" ऊ काम गन0 तयार छ र मोशालाई आदेश Qदन था[छ। काय0! 
 

अOयास गनु#होस:् यो समय .ब�तसकेको छ, तर कहाँ सान0 स3क�छ?   

1. मा उसको पQहलो �म के हो पद 16? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भगवानको कम0चार@को मह==वलाई सJझन हामी एक 'ण �लऔ।ं यी अशंह! समी'ा गनु0होस:् 

��थान 4:17 _____________________________________________________________ 

��थान 4:20 _____________________________________________________________ 

��थान 7:19 _____________________________________________________________ 

परमेeवरले मोशालाई लौरोमा काम गन0 र चम=का7रक सकेंतह! �योग गन0 �नदZशन Qदनभुयो। 

जब मोशाले डBडाह!लाई �योग गरे, परमेeवरले �मwको .ब!: �वपि=तह!को !पमा आhनो �याय 

[याउनभुयो तर उनले आhनो अनLुह, अनLुह र कृपा इuाएल@ह!लाई [याए जब उनले उनीह! र 

�मwीह!बीच भेदभाव गरे।  

3. पद 16 मा हामी दे�छ� 3क परमेeवरले आhना जनह!लाई �ेम गनु0हु�छ तर उहाँ �मwीह!मा�थ 

�याय [याउन लाpनभुएको छ। पद 17 अनसुार भगवान के गन0 लाpनहुु�छ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अ�तमा, परमेeवरले 3फरऊन र उसका सब ैसेनाह! माफ0 त मQहमा पाउन लाpनहुु�छ। पद 18 मा 

भगवानले के �पPट पानु0हु�छ? ______________________________________________________ 

5. अब हामीलाई परमेeवरको �वग0दतूको बारेमा के भ�नएको छ? _____________________________ 

6. हामीलाई बादलको खामोको बारेमा के भ�नएको छ? _____________________________________ 
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7. पद 20 मा कुन असामा�य घटना घkछ? _____________________________________________ 

8. अब के हु�छ आhन ैशlदमा वण0न गनु0होस:्  __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pवचार: एक 'ण �लनहुोस ्र �वचार गनु0होस ्3क यो एक जना इuाएल@ भए ज�तो क�तो देHख��यो।   

1. यQद एक अ�तरा0िPOय 7रपोट0र तपाइँको अनभुव को एक सा'ा=कार को लागी तपाइँ सगं �वeव 

जा�न चाहानहुु�छ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाईको हडबडमा सास बाQहर थाँहा पनी अकx छेउमा पpुन। �मwीह!ले तपाईलाई प�याइरहेका 

छन ्र फारोका सब ैघोडाह!, रथह! र घोडसवारह!ले तपाRलाई प�याइरहेका छन।् के तपाRले 

सो8नहुु�न 3क जब उनीह!ले पानीका पखा0लह!को सामना गरे भने उनीह!ले �वीकार गरे 3क 

उनीह!ले घुडँा टेकेका �थए 3क इuाएलका परमेeवर न ैपरमेeवर हुनहुु�छ? =यहाँ अ! कोह@ छैन। 

तपाईले के गनु0भयो होला?  

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:् तर ईeवरले भनेझ� �मwीह!को qदय कठोर भएको �थयो। �तनीह! सम�ुको 

3कनारमा इuाएल@ह!को प�छ लागे। रातको अि�तम घडीको �ममा परमेeवरले �मwी सेनालाई अलम[लमा 

पानु0भयो। यो चाखलाpदो छ 3क "रातको अि�तम घडी" �ाय: =यस समय �थयो जब आeचय0च3कत 

आ�मणह! भयो। र, क�तो अचJम! क�तो �म!   

1. पद  25 मा �मwी सेनालाई के भयो? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �मwीह!ले वा�तवमा �तनीह! �व�: लडकेो कुरा कसले �वीकायx? के यो इuाएल@ह! �थए? 

यसलाई धेरै Gयान Qदएर पXनहुोस।् “अ�न �मwीह!ले भने,“ हामी इuाएल@ह!काला�ग भाग� 

_____________ झगडा _______ ________________ �मwीह!का �व!:। ”" शािlदक !पमा, सब ै

इuाएल@ह! Qहडं।े 
 

भाग 4 

 

अOयास: भगवान ्ले इिज6टको बारेमा आhनो �याय घोषणा गनु0भयो। �तनीह! असहाय �थए, �तनीह! 

परमेeवरको पासोमा पसेका �थए। परम�भ ुमोशा र इuाएल@ह!का साथ हुनहुु��यो.  

1. एक पटक �तनीह! सरु&'त पार भए, परमेeवरले मोशालाई के �नदZशन Qदनभुयो (पद 26)? _____ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 27 मा मोशाले आ�ा पालन गरे। उनले आhनो हात सम�ुमा उठाए र ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. कथाको अ�=य के भयो? �मwीह!लाई के भयो? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pवचार: इिज6टेल@ सेना पणू0 !पमा Gव�त भयो। पद 28 ले भ�छ 3क ती मGये एक प�न बाँचेन। अब, 

पद 29:31 फे7र पXनहुोस।्   

1. “तर इuाएल@ह!…” 3फरऊनको सेनाभ�दा कि=त फरक हो। शिaत र साम�य0 को को �थयो? कसले 

हारेको ज�तो देखा पg यो? को सगं सगंQठत सेना को सब ै�वशषे�ता �थयो ज�तो देHख��यो? 

कससैँग बादल र आगोको खामाह! बाहेक केह@ छैन ज�तो देHख��यो। अ�य �वरोधाभासह!को 

बारेमा सो8नहुोस।् �वजेता र हारे   

2. इuाएल@ह!ले 3कनारमा हेरे र आhना श�लुाई मरेको देखे। याद गनु0होस ्उनीह!को आतकं र 

उनीह!ले �भलुाई पकुारे। यी आरोपह! �थएः 

__________ हामीलाई म!भ�ूममा मन0 [यायो 

__________ हामीलाई यो गरेको छ 

हामीले म�भ�ूममा ________ गनु0 भ�दा �मwीह!को सेवा गनु0 रा]ो �थयो। 

र अब, 3कनारमा को मरेको छ? 

3. परम�भलेु �मwीह!का .ब!:मा आhनो महान शिaत �दश0न गनु0भयो। यसले इuायल@ह!मा के 

फरक पारे (पद 31)?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

हामी भगवानबारे के "स�छQ:   
1. ��थान 13:17  मा हामी दे�छ� 3क परमेeवरले आhना जनह!लाई सरु'ा Qदनहुु�छ। कुन शlदले 

हामीलाई यो बताउँछ? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

सबभै�दा सिजलो वा छोटो माग0 लामो अव�धमा सब ैभ�दा रा]ो वा सब भ�दा सरु&'त हुन ु

आवeयक छैन। �तनीह!को हेरचाहको कारण उनी जा�दछन ्3क लामो माग0 उ=तम �थयो… वा यो 

हो?   

2. ��थान 14:11-12 मा उनीह!को गनुासोह! �वचार गनु0होस।् हामी परमेeवरका मा�नसह!का बारे 

के �सaछ�? _____________________________________________________________________ 

3. जब उहाँह! डराउनहुु�छ र अदरूद�श0 हुनहुु�छ, उहाँको महान शिaतलाई नबझुेको कारण अ�धो 

भएको बेलामा परमेeवरले उनीह!लाई कसर@ �यवहार गनु0हु�छ? 

_____________________________________________________________________________ 

4. तपाइँ के सो8नहुु�छ 3क बादलको खामोले �तनीह�लाई Qदनहँु अpलो बनाउँदछ र आगोको �पलरले 

रातलाई उ�यालो �दान गछ0? कसर@ लाpछ 3क �तनीह!ले यो अलौ3कक कुरालाई याद गथZ 3क 

�तनीह!का परमेeवर परमेeवरले उनीह!का �निJत ग7ररहनभुएको छ? ______________________ 
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5. के तपाR इuाएल@ह!ले भ�दा फरक त7रकाले �यवहार गनु0हुने �थयो? कसर@? 3कन? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: के तपाRले आफुलाई य�तो सडकमा फेला पानु0भयो जुन तपाRले सोचे भ�दा लामो छ र यो 

लाpन सदाको ला�ग ला�गरहेको ज�तो देHख�छ? हुनसaछ एक रोजगार ि�थ�त जनु तपाRले आhनो 

आँखामा रा�न ुभयो वा aया7रयर चाल जुन तपाR बनाउन चाहानहुु�छ… सायद सJब�ध कत ैजाँदैन 

ज�तो देHख�छ वा गभा0व�थाको �तीत हुने सपना ज�तो देHख�छ ... �काईरोकेQट aको साथ कलेज प�न 

खच0 हुन सaछ। �श'ा सब ैप�छ तपाRको भ�वPयमा छैन ... 

1. यQद परमेeवर एक परमेeवर हुनहुु�छ जसले हा]ो हेरचाह गनु0हु�छ र हामीलाई जोगाउनहुु�छ, तब 

म कसर@ जा�दछु 3क उहाँ मेरो जीवनको यी �च�ताह!को �याल रा�नहुु�छ?  

______________________________________________________________________ 

2. यQद उहाँ �च�नहुु�छ र सरु'ा गनु0हु�छ भनेर जा�न ुआवeयक छैन भने मलेै =यो जा�गर वा 

गभा0व�था वा �श'ा �ा6त ग7ररहेको छु, यसको अथ0 के हुन सaछ? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भगवानले मेरो ला�ग गनु0हुने कामबाट उहाँ को हुनहुु�छ भ�ने कुरा म कुन त7रकाह!मा �नधा0रण 

गन0 सaछु? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत#न: 
1. के तपाR =य�तो समय सJझन सaनहुु�छ जब तपाRलाई कुन ैठाउँको साथ �नराश महससु भयो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. =य�तो बेला कQहले तपाRलाई लाpछ जब श�लेु �नर�तर तपाRको पीछा ग7ररहेको छ, तपाRको 

�वनाशका ला�ग oढ सकं[प गनु0हु�छ? _______________________________________________ 

हुनसaछ तपाR एक लत वा बाGयकार@ �यवहार सगं सघंष0 गन0 सaनहुु�छ जसले तपाRलाई एaल ै

छोyदैन। हुनसaछ तपाईको जीवनमा =य�तो �यिaत छ जुन नरा]ो �भाव भएको छ र प�छ 

3फता0 हँुदैन। हुनसaछ तपाR डर र �च�ता, वा �लोभनको अGँयारो उप=यका, वा एकाक�पनले L�त 

हुनहुु�छ जुन Eड�ेसनमा जा�छ।   

3. ��थानबाट तपाईले क�तो �ो=साहन पाउनहुुनेछ 14:13-14? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. भगवानको बारेमा तपाRलाई के-क�ता स=य �ानह! छन ्जसले तपाRलाई oढ अडान �लन स'म 

गद0छ? कसर@ तपाइँलाई थाहा छ 3क उहाँ �त]ो ला�ग लyदै हुनहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 
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भाग 5 

Rमारक: इuाएल@ह!ले सम�ु पार गरेको यो कथा तपाRलाई से�सल बी। डमेेल 3फ[म 3फ[म टेन 

कमा�yस शीष0कको माGयमबाट ��ततु ग7रएको हुन सaछ। यो चल�च�ले घटनालाई ह�लउडको 1950 को 

�सनेमा टेaनोलोजीको साथ �च�ण गद0छ। तपाRले भख0र ��थानमा रेकड0 ग7रएको कहानी पXन परूा 

गनु0भयो। �न�स�देह, तपाRले यस अGययनमाफ0 त काम गदा0 तपाRको Qदमागले यसको आhन ै�च�ह! 

�सज0ना गg यो। सब ैक[पनाशील मान�सक �लाइडह! र oeयह!का साथ, भगवानले हामीलाई यो जी�वत 

पानZ �ल�प Qदनभुयो। तपाइँलाई तपाइँको मेमोर@मा ि��6ट रा�नका ला�ग �ो=साQहत ग7रयो जुन ��थान 

14:10-14 मा देखा पद0छ। 3फरऊनको सेना निजक आइरहेको छ। आतकंमा �तनीह! आhनो म=ृय ु

दे�छन।् �तनीह! आफ�  aया6चर, नPट, र मरेको क[पना गद0छन।् य�तो डरको सामना गनु0पदा0 मोशाले पद 

13-14 मा पाइने आदेश Qद�छ।  
 

अन�ुमHणका काड0मा यी दईु पदह! ले�नहुोस।् �तनीह!लाई मेमोर@मा रा�नहुोस।् यी अकx Qदनह!मा 

हेनु0होस ्जब तपाR डरलाpदो प7रि�थ�तह!को सामना गनु0हु�छ, कQहले दeुमन आउँदा र तपाR चारै�तर हेम 

महससु गनु0हु�छ। तपाईको काड0मा यी प7रि�थ�तह!को स'ंेपमा नोट गनु0होस।् जब तपाईले मोशाका यी 

शlदह�लाई सJझनामा रा�न ुभयो =यसर@ हेनु0होस 3क परमेeवर तपाईह�सगं शाि�तको साथ आउनहुु�छ 

जुन सब ैसमझह� बाट पा7रत छ। उहाँको शिaत अनभुव गनु0होस ्जब तपाR oढ भएर खडा हुनहुु�छ र 

आhनो छुटकारा दे�नहुु�छ ज�तो 3क �भ ुतपाRको ला�ग लyनहुु�छ। ध�यवादको शlदह! लेखेर अ�तमा 

Qदनहुोस ्र उनको वफादार हेरचाह र सरु'ाको ला�ग �शसंा गनु0होस।् 
 

%ाथ#ना: हे �भ,ु तपाR मेरो हेरचाह गनु0हु�छ र मेरो र'ा गनु0होस।् तपाRले Qदउँसो बादलको खामोमा 

इuाएल@ह!लाई डो याउन र आगोको खामो राती उ�यालो पान0लाई Qदनभुयो। तपाRले देखाउनभुयो 3क 

तपाRको उपि�थ�त सँधै �तनीह!को साथ �थयो। तपाRको वचनको माGयमबाट मलाई आएको �ानका 

ला�ग मलाई माग0�नदZशन गनु0भएकोमा ध�यवाद। अGँयारो र गा�ो Qदनह!मा प�न मलाई तपाRको 

उपि�थ�तको आeवासनको ला�ग ध�यवाद। मेरो ला�ग मेरो लडाई लड ेर मेरो श�हु� मा मलाई जीत को 

लागी ध�यवाद छ। _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

"श(ण: ��थान 15 मा हामी मोशा र इuाएल@ह!ले �मwीह!बाट छुटकारा पाए प�छ गाएको गीत पXय�। 

क[पना गन0 नसaने आन�द, �वजय उ=सव! यो उनीह!को �वजयको गीत हो। �तनीह!ले �भलुाई गाउँदै 

उ=तर Qदए। यी गा�ो पदह! छैनन ्र पXन केह@ �मनेट मा� लाpनेछ। ती चीजह! नोट गनु0होस ्जुन "म 

गनZछु" बाट स!ु हु�छ र भ�दछु 3क परमेeवरले के गनु0भयो। तब ती शlदह! पQहचान गनु0होस ्जसले 

इuायलको सJमान �कट गद0छ 3क �भ ुको हो भनेर। �=येक �तJभ �=येक स�दभ0 को लागी भन0 

सaदैन 
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        स.दभ#                 “म गछु# …”                 भगवान के गनु#भयो         भगवान को हुनहुु.छ 

पवू0 ��थान 15:1 �भलुाई गाऊ उनले घोडा र 

सवारलाई सम�ुमा 

फा�लQदए 

अ=य�धक उ8च पा7रएको 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

��थान 15:19  मा =यहाँ के भएको �थयो भ�ने स&ं'6त सारांश छ जसले इuायल@ह!लाई �वजय Qद�छ। 

र अ�तमा, पद 20 र 21 मा हामी मQहलाह! उनीह!को टJबो7रनसँग ना�चरहेका र म7रयम, मोशा र 

हा!नक� Qदद@, अगमवाQदनीसँग गाउँदै गरेको दे�छ�। उनले गाउने शlदह! नोट गनु0होस ्... 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

आवेदन: ती सबलेै परम�भकुहाँ गाए 3कनभने उहाँ अ�त उ8च हुनहुु�छ! हामीले यो प�न .बस0न ुहँुदैन 

3क जब �भलेु हामीलाई हा]ो जीवनमा कQठन प7रि�थ�तबाट छुटाउनहुु�छ हामी उहाँलाई ध�यवाद Qद�छ� 

र �शसंा Qद�छ�। अGयाय 15 का शlदह!ले तपाRलाई तपाRको जीवनमा [याउने �वजयह!को ज�ता 

उ=सवको !पमा म�त गद0छ। 3कन उहाँलाई ध�यवाद र �शसंा Qदन अ�यास गनु0भएन? उहाँ तपाRलाई 

क�त शिaतशाल@ र महान ्हुनहुु�छ भनेर बताउन स�ुन �भलुाई मन पछ0 ! 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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तपा' भLरनुहुनेछ 

 
 

पLरचय 

 

हामी क�त चाँडो .बस0�छ�! इuाएल@ह! प�न फरक �थएनन।् पानी र खानाको आधारभतू आवeयकताह! 

उनीह!को म�भ�ूमको या�ाका ला�ग आवeयक �थए तर यी आवeयकताह! कसर@ परूा हुने �थयो? 

परमेeवरले 3फरऊनको सेनाको �वनाशको साथ �तनीह!को सरु'ाकता0को !पमा आhनो शिaत �दश0न 

गनु0भयो। यस पाठमा �भलेु इuाएलको �दायकको !पमा आhनो शिaत �दश0न गनु0हु�छ। 
 

जब तपाइँलाई जीवनको ला�ग आवeयक केQह आवeयक छ भने तपाइँ कसर@ ��त3�या गनु0हु�छ? तपाRको 

�व�शPट ��त3�या के हो? इजरायलको बानी �थयो। प=ता लगाउनहुोस ्3क यो के �थयो। यो तपाइँलाई 

प7र�चत लाpदछ? यो कQहले काQहँ ब8चा न ैदेHख�छ, चाहे जवान होस ्या व:ृ, हामी सबलेै इजरायलले 

ज�त ै��त3�या देखाय�।   
 

तर के इuायल@ह!को �यवहारले �भलुाई आhना जनह!को हेरचाह गन0बाट रोaनभुयो? उहाँ �तनीह!लाई 

आ�ाकार@ हुन बोलाउनहुु�छ। परमेeवरले उनीह!को अना�ाका7रतालाई कसर@ �यवहार गनु0भयो हेनु0होस।् 

एउटा मह==वपणू0 स=य उहा ँचाहानहुु�छ 3क �तनीह! उहाँह�का मा�नसह! ज�त ैब�छन।् "म परम�भ ुहँु।" 

इuायलमा "म परम�भ ुहँु" भनेर यसले क�तो असर पाछ0? इuायलले सामना गनु0परेको ससंारलाई "म 

परम�भ ुहँु" के कुरा गन0 सaछु? 
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तपा' भLरनुहुनेछ 

 

 

भाग 1 

 

पLरचय: ��थान, लेवी, ग�ती र �यव�थाका बाकँ� अGयायह!ले इuायल@ह!का उजाड�थानको अनभुवको 

कथा Qद�छ। मोशा उनीह!का नेता हुन।् इजरायलको इ�तहासको यस अव�धमा परमेeवर काममा 

हुनहुु��यो 3क उहाँ अ�य जा�तह!लाई उहाँ न ै�तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ र उनीह! उहाँकै ह� भनेर 

सा'ी Qदनहुु�छ। परमेeवरले �तनीह!का पखुा0ह!लाई कनानको भ�ूमको !पमा ��त�ा गनु0भयो। अब 

�तनीह!ले आफूले पाएको ��त�ालाई परूा गन0 ��त�ा परूा गरे। 
 

तर, बाटोमा कुरा भयो। एउटा समदुाय आकृ�त र मो[ड हुन आवeयक छ। मा�नसह!ले उनीह!को परमेeवर 

र उनीह!सँगको सJब�धको बारेमा जा�न ुआवeयक �थयो। उनीह!ले कसर@ बाँ8न ुपछ0 भनेर ब�ुन ु

आवeयक �थयो र �तनीह! अ�य राPOह!ले डराउँनेछन ्भ�ने कुरामा �वeव�त हुन ुआवeयक �थयो 

3कनभने उहाँ न ै�तनीह!का परमेeवर हुनहुु��यो। र इuाएल@ह!ले यो ब�ुन ुआवeयक �थयो 3क 

आ�ाका7रताले आ�शष ्र wापमा अना�ाका7रताको प7रणाम Qद�छ। 
 

हामीले फे7र आhना क[पनाह!लाई फका0उन ुपछ0। इिज6टलाई दास=वमा राखेको ठाउँलाई सJझनहुोस।् याद 

गनु0होस ्उनीह!ले भख0र लाल सागर पार गनZ र 3फरऊनको सेनाको �वनाशको अनभुव गरे। अब, यो शा�त 

छ। aलाउड उठाईएको छ र उनीह!को नेताले उनीह!लाई Qहडं।े �न�स�देह, यो समय उजाड�थानमा यसको 

चुनौतीह! �थयो। हामी यस पाठमा ती चुनौतीह! मGये एउटा प=ता लगाउछ�। 
   

असाइनमे.ट: ��थान 15:22-27 पXनहुोस।् मा�छे को पQहलो आधारभतू आवeयकता के हो? ________ 

 

अOयास गनु#होस:्   

1. तपाRको नaशामा स�दभ0 गनु0होस।् शरू म�भ�ूमलाई सीन ै�ाय"वीपको उ=तर@ '�ेमा पQहचान 

ग7रनेछ। तपाईले मारालाई प�न भे�ाउन सaनहुु�छ, य"य�प यसको सQह �थान �निeचत छैन। यो 

मारामा छ जहाँ यो कथा हु�छ।  

2. �तनीह! कQहलेसJम म�भ�ूममा या�ा गद< �थए? ____________ उनीह! के खो�दै �थए? जब 

उनीह!ले अ�तमा पानी भे�ाउँछन,् सम�या के हु�छ? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. जनताको त=काल ��त3�या के हो?  _________________________________________________ 

�तनीह!ले मोशालाई के भने? ______________________________________________________ 

न.बस0नहुोस,् लाल सम�ुमा �भलेु आhनो महान ्शिaत �दश0न गरेको धेरै समय भइसकेको �थएन। 

4. पQहले न ैनेता आ�मणमा छ। र, �तनीह!का नेतालाई कसले पकुाछ0? ______________________ 

परम�भलेु मोशालाई के देखाउनहुु�छ? _________________________________________ 
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र मोशाले के गछ0? ____________________________________________ 

के हु�छ? ___________________________________________________________ 

5. पद 26 मा परमेeवर एक फरमान गनु0हु�छ, मा�नसह!लाई एउटा प7र'ण गनZ त7रकाको !पमा 

पालन गन0का ला�ग �यव�था। यस काननूको यसका दईु भागह! छन।् पQहलो भाग "यQद तपाR" 

स�ु हु�छ र दोuो भागले "म गनZछु" को आeवासन Qद�छ। 
 

     य?द 7तमी…                   म…  

  

  

  

  

 

6. उहाँ को हुनहुु�छ भनेर उहा ँकसले सJझाउनहुु�छ?  _____________________________________ 

7. उहाँ के गनु0हु�छ भनेर उहाँ बताउनहुु�छ? _____________________________________________ 

परमेeवर उनीह!को सJब�धको सJझना गराउन चाहनहुु�छ जुन उहाँ उनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ 

र �तनीह! उहाँका मा�नसह! हुन।् 
 

"श(ण: 
1. पद 27 मा �तनीह! कहाँ आउँछन?् __________________ तपाRको नaशामा ए�लम फेला पानु0होस।् 

तपाR यो केवल माराह को द&'ण मा पाउनहुुनेछ।  

2. वण0न गनु0होस:् _________________________________________________________________ 

हामीलाई थाहा छैन उनीह! क�त�जेल आhनो या�ामा �थए तर हामी क[पना प�न गन0 सaछ� 

3क उनीह!ले बाँझीपन र म�भ�ूमको तातोपनको सामना गन0 सके जुन �तनीह!ले सहन ुपछ0। यस 

ओए�ससले या�हु!को यो नौ�सखाह!को ला�ग कि=त राहत पाएको हुनपुछ0 ! य�तो देHख�छ ज�तो 

�भलेु भ�नभुएको छ, "मलाई थाहा छ तपाRलाई पानी चाQहएको छ र मलेै आप�ूत 0 गनZ छु। उसले 

�तनीह!लाई एल@ममा [यायो जहाँ 12 पानीका झरनाह! छन!् ” उहाँ पaकै प�न ताजा पानी र 

खजूरका !खह!को आरामदायक छाया को आवeयकता थाहा �थयो। नोट: ए�लम रा]ो पानी 

भएको घाट@मा अवि�थत छ। "ए�लम" शlदको अथ0 "ठूला (वा मजबतू) !खह! हुन।्" 
 

भाग 2 
 

पLरचय: भगवान ्ले दयापवू0क र �श�त मा�ामा सJपणू0 इuाएल@ह!लाई पानीको आप�ूत 0 गनु0भयो। 

ऐ�लसमा ओ�सस छोडपे�छ �तनीह! द&'ण�तर पापको म!भ�ूम�तर लागे। �तनीह! धेरै QदनसJम फे7र 
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सडकमा �थए। उनीह!ले �मwबाट [याएका खाना खाइसकेका �थए वा यस समयसJम .ब�Lएका �थए। 

सेनाह! भोकाएका �थए! खाना �तनीह!को आवeयकताह!को सचूीमा अकx �थयो।
 

असाइनमे.ट: ��थान पXनहुोस ्16:1-5   

 

अOयास गनु#होस:्   
1. यो खBड पQढसकेप�छ, इuाएल@ह!का बारे तपाRले दे�न ुभएको पQहलो कुरा के हो? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उनीह!का Qट6पणीह! के �थए?  ____________________________________________________ 

उनीह!ले �मwमा के भनेका कुरा स�ुनहुोस।् ��थान3:7; हेनु0होस;् ��थान:6:5। �तनीह! क�त चाँडो 

.ब�स0ए। 

3. �तनीह! को �व�: गनगन गरे? ____________________________________________________ 

4. पद 4 मा परम�भलेु मोशालाई के भ�नभुयो? __________________________________________ 

5. पद 4 र 5 मा उनका �नदZशनह! के �थए? 

मा�छेह� छन ्_________________________________________________________ 

छैठ� Qदनमा __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. पद 4 को अ�तमा उसले चाखलाpदो भनाइ Qद�छ। यस पटक के पर@'ा भयो? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

यो आ�ाका7रताको पर@'ा हुनपुनZ �थयो। उनीह!लाई �भ,ु �तनीह!का परमेeवर भनेर �वीकार गद< 

उनीह!लाई उनीह!को �ेमको �दश0न गनZ अवसर परमेeवरले Qदनपुद0छ।   
 

"श(ण: सापे' !पमा �व�थ घरमा अ�भभावकले ब8चाको सJब�ध �था�पत गद0छ, ब8चाको आधारभतू 

आवeयकताह!को �याल राखेर एक �शशलुाई माया गरेर माया गरेर। जब ब8चा हुक0 �छ आमाबाबलेु ब8चा 

आ�ाकार@ हुन �सकाउँछ। ब8चालाई केवल अ�भभावकको �नदZशनह! पालना गन0 भ�न�छ। ब8चाको 

आ�ाका7रता एउटा साधन हो जसमा ब8चाले आमा बबुालाई �ेम सचंार गन0 �योग गद0छ। ब8चाले भरोसा 

गद0छ र �वे8छाले अ�भभावकको आ�ापालन गद0छ। आ�ाका7रता यो अ�भभावकको पQहलो अ�भभावक 

"वारा �था�पत �ेम सJब�धको ब8चाको जवाफ हो।   
 

अन%ुयोग: एक समय �वचार गनु0होस ्जब आ�ाका7रताले तपाRको अ�भभावक, ब8चा, साथी, वा 

सहकमfसँगको तपाRको सJब�धको पर@'ण गg यो।   

1. कसले पर@'ा Qदयो?______________________________________________________________ 

2. ��त3�या क�तो �थयो? __________________________________________________________ 

3. यसको न�तजा के भयो? __________________________________________________________ 
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असाइनमे.ट: ��थान पXनहुोस ्16:6-8. 

  

"श(ण:   
1. ’4 र 5 मा इuायल@ह!लाई परमेeवरको �नदZशनह! एकदम सरल देHख��यो। तर, =यहाँ एक ठूलो 

म�ुा �थयो जसलाई सJबोधन गनु0 आवeयक छ। पद 6-8 मा यो के �थयो? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब एक ब8चा गनुासो र गनुासो सम�या के हुन सaछ? यो हुन सaछ 3क ब8चाले आफूले चाहेको 

कुरा पाउँदैन। वा, यो पछुतो हुनसaछ प�छ पछाEड पछाEड फकZ र हेदा0। "यQद मा� ..." (पद 3 ) 

उसको / उनको माग0 �ा6त नगनु0 सम�याको सतह मा� हो। गQहरो म�ुा के हो? पद मा 

इuाएल@ह!ले के गरोस ्भनेर परमेeवर हामीलाई के बताइएको छ? __________________ 

3. हामी सब ैअ�धकारको ��तरोध गछv। हामी �नय��णमा, चाज0 हुन चाह�छ�। �भलेु उनीह!को 

परमेeवर हुनहुु�छ भनेर जोड Qदइरहनभुएको �थयो र ती मा�नसह!लाई डो याउनका ला�ग उहाँले 

मोशालाई न ैछा�नभुयो। 2 पद 3  र मा मोशा र हा!न पQहलो पटक यहूद@ह! �थए तर पद 7 मा 

मोशाले उनीह!को ला�ग के �पPट पारे? 

______________________________________________________________________________ 

4. �तनीह! मोशा र हा!नको �व!:मा गनगनाए। के यी दईुजना �यिaतह!ले ठूलो मा�ामा 

�यिaतह!को ला�ग खाना आप�ूत 0 गन0 सaथ?े पद 7 मा मोशाले के भ�छ? “हामी के छ�? ______.”  

�भ ुएक जना �यिaत हुनहुु��यो जसले खानेकुरा र मासलुाई उनीह!ले चाहेज�त आप�ूत 0 

गनु0हु��यो. 

4. पद 8  को अ�तमा मोशाले के भने? _________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमे.ट: ��थान पXनहुोस ्16:9-18 

 

अOयास गनु#होस:्   
1. पद 9-10 मोशाले सJपणू0 इuाएल@ समदुायलाई परम�भकुो साम ु[याए। �भ ुकसर@ उजाड�थानमा 

मा�नसह!मा देखा पनु0भयो? ________________________________________________________ 

2. पद 11:12 इuाएल@ह!ले गनगन गदा0 परमेeवरले क�तो ��त3�या देखाउनभुयो? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 12: उनीह!लाई के थाहा हु�छ 3कन3क उनीह!सँग मास ु�थयो र �तनीह!को पेट पेQटएको 

�थयो? ______________________________________________________________________ 
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Pवचार: के यो अ�लक अन�ठो लाpदैन 3क फे7र उहाँ फे7र �भ ुहुनहुु�छ भनेर जा�नको �निJत परमेeवरले 

आhनो शिaत �दश0न गनु0पद0छ? समी'ा गर�। यी �=येक स�दभ0मा भएको अव�थालाई सJझनहुोस ्जब 

भगवान ्ले य�तो भनेका �थए, "र �तनीह!ले जा�नेछन ्3क म �भ ुहँु।" 
 

  स.दभ#                 िRथ7त 

 

��थान 6:2, 6-8 

 

 

 

��थान 14:4,18 

 

 

 

��थान 15:26 

 

 

 

भगवान ्बारJबार भ�नहुु�छ, "तब �तमीले थाहा पाउनेछौ ..." उनी इuायललाई मा� थाहा �थयो 3क उहाँ 

�तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ तर �मwीह! र अ! सबलैाई प�न। उसले आफूलाई यी मा�नसह!सँग जोyने 

छनौट गg यो, �तनीह! जसले उहाँ र उनका सेवक मोशा �व!: गनगन गरे र गनुासो गरे। य"य�प, उहाँ 

�तनीह!साम ुउहाँको महान ्शिaत �दश0न गनZ छनौट गनु0भयो। क�तो �कारको परमेeवर य�तो धैय0वान र 

7रसाउनमा Qढलो हुन ुहु��यो? उनीह!ले परमेeवरको �व!:मा गहुार गरे जसले अzाहमलाई पQहले =यो 

��त�ा गनु0भएको �थयो 3क =यो पालन गन0 कQटब: �थए (उ=पि=त  17: 1-8). 
 

फे7र, ��थान 16:12 मा उहाँ भ�नहुु�छ, "तब �तमीले थाहा पाउनेछौ 3क म न ैपरम�भ ु�त]ो परमेeवर 

हँु।" 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. अकx पदह!मा हामी �सaछ� 3क परमेeवरले सब ैइuाएल@ह!को ला�ग पया06त भोजनको आप�ूत 0 

गनु0भयो। के भयो आhन ैशlदमा एउटा खाता Qदनहुोस ्(पद 13-18) ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यQद तपाR म�भ�ूममा मासकुो ला�ग कुन ैआशा नभएको भए, पQहलो साँझ ब�ानेह!ले छाउनीमा 

आ�मण गदा0 तपाRको ��त3�या क�तो हुने �थयो? �वeवास? अ�वeवास? के तपाRलाई लाpछ 3क 

"तपाRलाई थाहा लाpछ 3क म परम�भ ु�त]ो परमेeवर हँु?" ______________________________ 

3. यQद तपाR म�भ�ूममा मासकुो ला�ग कुन ैआशा .बना न ैहुनहुु��यो तर अ�घ[लो रात बटेर मास ु

पाउनभुएको भए, भो�लप[ट .बहान पातलो hलाकह!, Qहम ज�ता hलेaसह! म�भ�ूममा भेला हुन 

पख�दा तपाRको ��त3�या क�तो हु�छ? �वeवास? अ�वeवास? ______________________________ 

4. पद 15 मा पातलो hलाaस��त इuाएल@ह!ले क�तो ��त3�या देखाए?__ ____________________ 

5. पद 16 मा �भलेु के आ�ा Qदनभुयो? ________________________________________________ 

र, सबजैनासँग पया06त �थयो! 
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भाग 4 

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्��थान 16:19-30. 

पLरचय: मोशाले मा�नसह!लाई एउटा आदेश Qद�छ, "कसलेै प�न .बहान नभएसJम यो रा�न ुहँुदैन।" 

उहाँ मा�नसह!लाई आ�ाकार@ हुन बोलाउनहुु�छ। मा�नसह!सँग एउटा छनौट छ। हामी सिजलसैँग यो 

म�भ�ूम oeय र बग�चाको oeय आदम र ह�वा र सप0 (उ=पि=त 3) को बीचमा सJब�ध बनाउन सaछ�। 

परमेeवरले उनीह!लाई प�न �नदZशनह! Qदनभुयो। �तनीह!ले असल र खराबको �ानको !खको फल खान ु

हँुदैन वा उनीह! मद0छन।् सप0ले चुनौती Qदयो 3क यQद परमेeवरले वा�तवम ै=यो भ�नभुएको छ र यQद 

यो उहाँ भ�नभुएको �थयो भने, के उहाँ वा�तवम ैयसको मतलब हुनहुु��यो। इuाएल@ह!साम ुप�न य�त ै

चुनौती �थयो। कस-ैकसलेै .बहानसJम केह@ नरा�न ूभ�ने �भकुो आ�ा पालन गरे। पद 20 स�ु हु�छ, 

"य"य�प ..." केह@ले अना�ाकार@ भए। �तनीह!ले मोशालाई कुन ैGयान Qदएनन।् �तनीह!ले केQह रात 

राखे।   
 

Pवचार: कसलेै भ�ला 3क हामी उनीह!लाई कडा Qहसाबले दोष Qदन सaछ�। भो�ल =यहाँ अझ हु�छ भनेर 

�तनीह! कसर@ �वeवास गन0 सaदछन?् के तपाइँ सो8नहुु�छ 3क तपाइँ केवल =यस Qदनको ला�ग मा� 

पया06त भेला हुन झकुाउ भएको �थयो वा तपाइँ मोशाको �नदZशनलाई Gयान नQदने एक �यिaत हुनहुुनेछ? 

आफैलाई बझुाउनहुोस।् __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:्   
1. केह@ इuाएल@ह!को ला�ग पQहलो पटक कुरा रा]ो भयो। रातभ7र राHखएको खानालाई के भयो? 

______________________________________________________________________________ 

2. �तनीह!को अना�ाका7रता��त मोशाले के गरे? _________________________________________ 

3. �पPटतः इuाएल@ह! चाँड ैन ैQदनचया0मा डुबे र आ�ाकार@ भई �=येक Qदनको ला�ग आवeयक पनZ 

ज�त सकंलन गथZ यो हराउन ुअ�घ। छैठ� Qदनका ला�ग के �नदZशनह! �थए? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. 3कन यो Qदनको अड0र अ�य Qदनह! भ�दा फरक �थयो (पद 23)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

आध�ुनक सत0ह! �योग गन0 यो सायद य�तो भएको �थयो, "शबाथबाहेक हरेक Qदन 3कनमेल 

गनु0होस ्र पकाउनहुोस।्" यसको कारण के �थयो? _____________________________________ 

5. "सlबाथ" शlद प�छ तपाइँसँग एउटा सानो इटा�लक अ'र हुन सaछ जुन तपाइँले �स-स�दभ0 

�तJभमा पद 23 लाई बझुाउँदछ। उ=पि=त 2:3 सचूीब: हुन सaछ। उ=पि=त 2:3 मा फक0 नहुोस ्र 

सब�थको पQहलो सlबथमा फे7र पXनहुोस।् कसले सlबथमा �वwाम �लए? __________________ 
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6. ��थान 16:22 को �नदZशनले उनीह!ले दोहोरो भाग जJमा गनु0 पनZ �थयो। पद 27 ले सम�या 

दशा0उँछ। य"य�प केह@ मा�नसह!ले के गरे? __________________________________________ 

7. पदमा  20 मोशा मा�नसह!�सत 7रसाए। अब पद  28 मा परमेeवर मा�नसह!�सत 7रसाउनभुएको 

छ। �वwाम Qदनको अथ0 के हो भनेर उसले उनीह!लाई बताउँछ। उसले के भ�छ (पद 29)?   

______________________________________________________________________________ 

 

अन%ुयोग: जब परमेeवरले आकाश र प�ृवी सिृPट गनु0भयो उहाँले आराम गनु0भयो। उहाँ आhना 

जनह!का ला�ग प�न �वwाम चाहनहुु�छ। उसलाई थाहा छ 3क यQद उसले यो आ�ा नगरेसJम =यस 

ह6तामा �वwामको कुन ै�वशषे Qदन हँुदैन। शबाथ Qदन एउटा प�व� Qदन हो, जुन Qदनको Qदन परमेeवरले 

मा�नसह!को �वा��य र Qहतको ला�ग Qदनहुु�छ। बाइबलको अGययन एकाईमा भगवानको योजना 

शीष0कमा, हा]ो छनोट सlबथ �वwामको अवधारणा ��ततु भएको �थयो। अब, परमेeवर आhना जनह!ले 

उहाँलाई ससंारमा ��त.बिJबत गरेको चाहनहुु�छ र उहाकँा जनह!ले गनZ एउटा त7रका �वwाम Qदनको 

�थापना गरेर हो। यसले गदा0 इuाएल@ह!ले अ! राPOह!बाट भाग पाए। इuाएलका परमेeवरले आhना 

मा�नसह!लाई हेरचाह गनु0भयो। उहाँ �तनीह!लाई �वwामको आवeयकता जा�नहुु��यो। बाक�ले उनीह!लाई 

उहाँ र उहाँका अनLुह@ �ावधानह!मा �च�तन गनZ अवसर �दान गनु0भयो। बाँक�ले उनीह!लाई पजूाको 

�निJत समय र उहाँको सिृPट र अ!ह!सँगको म[ूयवान ्सJब�धको कदर गन0 समय Qदए। जब हामी यी 

चीजह! गछv, तब हामी प�न सlबथको �वwाममा भाग �ल�छ�। 
 

�eन सोGन ुआवeयक छ: तपाR कसर@ शबाथ Qदन खच0 गनु0हु�छ? यस २-घBटाको अव�धमा तपाई कसर@ 

आhनो शर@र र �ाणलाई �फू�त 0 पाउन सaनहुु�छ? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

�वwाम Qदनलाई �वीकानZ जीवन भनेको =य�तो ससंारको गवाह@ हो जुन अ! केह@ जा�दैन।   
 

भाग 5 

 

असाइनमे.ट: ��थान पXनहुोस ्16:31-36
 

अOयास गनु#होस:् जब पातलो lलाकह! देखे इuाएल@ह!ले भने, "यो के हो?" उनीह!लाई थाहा �थएन। 

उनीह!ले य�तो पQहले कQह[य ैदेखकेा �थएनन। 

1. मा इuाएल@ह!ले यस अनौठो खानालाई के भने पद 31?  ________________________________ 

2. �ववरण नोट गनु0होस:् _____________________________________________________________ 

3. मा �भलेु के आ�ा Qदनभुयो पद 32? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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परमेeवर �पQढ �पQढ जाननू ्3क यी मा�नसह!लाई �भलेु खुवाउनभुएको �थयो। यो चाखलाpदो कुरा 

हो 3क म�न रातभर राHखयो भने सडनेछ तर �भलेु आदेश गनु0भयो 3क केQह स कलन गनZ र 

भाँडोमा रा�न ुपछ0 जुन प�ुतासJम दे�न स3क�छ। 

4. हा!नले म�नाको भाँडो कहा ँराखे (पद 34)? ___________________________________________ 

गवाह@लाई प�छ करारको स�दकु प�न भ�नयो जुन अ�ततः परमेeवरले अ! व�तहु! रा�नभुयो 

जुन उ=तरप�ुषका ला�ग राHखएको �थयो। 

5. भगवानले कQहलेसJम म�न �दान गनु0भयो?... _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

हामीले भगवान ्बारे के "स�यQ: बाँ8नको ला�ग दइुटा आधारभतू आवeयकताह! खा"या�न र पानी 

हो। यी आवeयकताह! उनीह!को �मu छोyने .बि=तकै ��ट भए। परमेeवरले उनीह!को लडाई इिज6टको 

.ब!: लyनभुयो र उनीह!लाई सaुखा भ�ूममा लाल सम�ु पार गन0 स'म त[ुयाउनभुयो। अब �तनीह! 

परमेeवरको नेत=ृवमा ��त�ा ग7रएको भ�ूमतफ0  लागेका �थए। Qदउँसो बादल र रात आगोको !पमा उहा ँ

देखा पनु0हँुदा न ैउहाँ आhनो उपि�थ�त सबमैा �कट गनु0हु�छ। तर, उहाँको शिaतशाल@ उपि�थ�त 

मा�छेह!को ला�ग पया06त �थएन। जब �तनीह! �मwीह! सम�ुमा भयभीत भए, �तनीह!ले मोशालाई 

गनुासो गरे 3क उजाड�थानमा मनु0भ�दा �मwीह!का सेवा गनु0 न ैअसल हु�छ। जब �तनीह!ले मारामा कटु 

पानीको सामना गनु0 परेको �थयो, �तनीह! मोशालाई गनगनाए र भने, “अब हामी के �पउने छ�?” 

=यसप�छ, जब �तनीह! खा"य बाQहर भागे, �तनीह!ले �मwमा भएका सब ैभोजनको ला�ग खोजे। फे7र 

उनीह! मोशाको �व�:मा गनगन गरे। 
 

वा�तवमा, मोशाले उनीह!लाई गनगन गनZ र गनुासो गनZ उहाँको �व�:मा नभई परमेeवरको �व!: हो 

भनेर बताए। ती सब ैअस�तिुPटका साथ हामी कसर@ �भकुो ��त3�या दे�छ�? उहाँ सम�ुमा उनीह!को 

�निJत य:ु गन0 जानहुु�छ, मारामा उहाँले पानीलाई मीठो बनाउनहुु�छ, पापको म!भ�ूममा उहाँले 

�तनीह!लाई मास ुर म�न Qदनहुु�छ। र, उसले चाल@स वष0सJम यी सब ैगयx! 
 

आवेदन:  
1. यी म!भ�ूममा परमेeवरले �दश0न गनु0भएको च7र� वण0न गन0 तपाR कुन शlद वा शlद �योग 

गनु0हुने �थयो? ___________________________________________________________________ 

2. के यो परमेeवर तपाRलाई �च�नहुु�छ? उहाँ आफैले तपाRलाई कसर@ �कट गनु0भयो? तपाRले 

उहाँलाई कसर@ �च�नभुयो? _________________________________________________________ 

3. =य�तो बेला कQहले तपाRले धैय0वान ईeवरको सामना गनु0 भयो जसले तपाRको आवeयकता परूा 

गनु0भयो, एक समय, जब तपाRलाई प�न थाहा �थयो 3क उहाँ परम�भ ुआhना परमेeवर हुनहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 
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%ाथ#ना: �भ,ु म तपाईको धैय0 �ेमको ला�ग मा� ध�यवाद र �शसंा गन0 सaछु जो मेरो �च�ता र डरको 

बावजूद रह�छ। तपाR मेरो परमेeवर, मेरो परमेeवर हुनहुु�छ। तपाR मेरो जीवनमा उपि�थत हुनहुु�छ 

ज�तो तपाR इuाएलको जीवनमा हुनहुु��यो। तपाRले मेरो गनगन र गनुासो स�ुनभुयो जसर@ तपाRले 

�तनीह!को स�ुनभुयो। य"य�प तपाईले मलाई �वeवासको कमी देखाउन ुभयो। तपाRले �वeवासका साथ 

मलाई Qदनहँु आवeयक पनZ सब ैखाना र पानी �दान गन0 जार@ रा�नहुु�छ। म तपाईलाई मेरो आखँा 

खो�लQदन .ब�ती गद0छु तपाईलाई .बरामी र हेरचाह गनZ भगवानको �पमा हेन0 जो केवल मलाई आ�शष ्

मा वषा0 गन0 चाह�छ। __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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मेरो आवाज मा.नहुोस ्

 
 

पLरचय 

 

इuाएल@ह! कसर@ बाँ8थ?े यस पाठले उहाँका खजानाह!का ला�ग परमेeवरका आदेशह!को घोषणा समावेश 

गद0छ। �तनीह! भख0रै आhना दास मा�लकह!को अधीनमा आएका �थए। अब �तनीह! एक अका0को साथ 

समदुायमा कसर@ ब�ने भ�ने कुरा प=ता लगाउने �थए। आhना जनह!को !पमा बाँचेर उहाँका जनह!ले 

उहाँलाई कसर@ ससंारमा ��त.बिJबत गद0छन ्भ�ने कुरामा भगवानको क�तो आशा �थयो? परमेeवर 

आhना जनह!का ला�ग आhनो भलो चाहानहुु�छ! 
 

जब तपाR यस पाठको !पमा अ�घ बXनहुु�छ उहाँलाई दे�न सaने सबलेै अवलोकन गनु0होस।् अ�धकांश 

कमाBडह! नकारा=मकमा Qदइ�छन,् के नगनZ हामीलाई बताउँछ। यो अGययन भर हामी �वत�� गन0 को 

लागी के गन0 को लागी के गन0 को लागी हेनु0होस।् 
 

सामदुा�यक जीवन को !प मा ईeवरको मा�छे को �वक�सत हुन थालेको �थयो। उनले सबकैा ला�ग पानी 

र खाना उपलlध गराए। उनले सब ैपर@'ण गरे। उसले सबलैाई बचायो। �तनीह! सब ैएक समदुायको 

!पमा उहाँलाई ��त.बिJबत गन0 �थए। समाजले उनलाई के ��त.बिJबत गg यो। यसलेै, =यहाँ कुन ै

गलतफहमी हुनेछ, आ�ाह! Qदइयो। अ�भभावकह! ब8चाह!सँग यो गछ0न।् पा7रवा7रक जीवन भनेको के 

हो जा�नका ला�ग आमा बबुाले �व�शPट डस र डोनट गद<न। यी ब8चा ��तबि�धत गन0 होइन तर उ�चत 

�यवहार र सरु'ाको ला�ग सीमाह! Qदनका ला�ग Qदइ�छ। परमेeवर आhना जनह!को समदुायको �याल 

रा�नहुु�छ �वचार गनु0होस ्जब �तनीह!ले उहाकँो मायाल ुसरु'ा भे�ाए। 
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मेरो आवाज मा.नहुोस ्

 

भाग 1 

पLरचय: 3कन3क ��थान 17 र 18 को सामLी �व�ततृ !पमा कभर गन0 स3कदैन, के तपाR आफैले यी 

अGयायह!सँग प7र�चत हुन केह@ समय �लनहुोस।् ��थान 17:1-7 मा अकx घटना देखा पद0छ। 

इuाएल@ह! पानीबाट बाQहर �न�के र फे7र मोशाको �व!:मा गनगन गरे। उनीह!ले मोशालाई 3कन 

म�भ�ूममा मन0 लाए भनेर सोधे। यो कुराकानी अ�घ[लो पाठ 2 मा देHखसaय�। फे7र, �भलेु अनLुहपवू0क 

पानी �दान गनु0हु�छ।   
 

��थान 17:8-16 मा हामी उनीह!को पQहलो लडाईको बारेमा पXछ�। उनीह!लाई कसले आ�मण गछ0? यो 

कथा आफैले पXनहुोस ्र जा�नहुोस ्3क कसर@ इuायललाई परमेe वरले �वजय Qदनहुु�छ। यो कथा 

�ाथ0नाको शिaत को एक उदाहरण हो र �ाथ0नाको जीवनको �वकासको !पमा तपाRलाई �ो=साQहत गन0 

सaछ। 
 

��थान 18 मा हामी �सaछ� 3क ज�ेो, मोशाका ससरुा, �म"यानबाट म!भ�ूममा आएका �थए। उहाँ कोसँग 

आउनभुयो? ऊ 3कन आयो? मोशाले �तनीसँग के बाँyयो? जे�ोले के �नर@'ण गg यो र जे�ोले उनको 

बहुार@लाई के स[लाह Qदए? उनको �मण प�छ, जे�ो आhन ैदेश फकZ । 
 

अOयास: इजरायलले �मw छोडकेो झ�ड ैतीन मQहना .ब�तसकेको छ (��थान 19:1). �तनीह! 

द&'ण�तर सीन ै�ाय"वीपमा पगेुका छन ्र सीनकैो म!भ�ूममा परमेeवरको पव0तको निजक छाउनी हालेका 

छन।् परमेeवरले मोशालाई बोलाउनभुयो र आhनो करारलाई थप सoुढ पानु0भयो।   
 

1. पद 5 मा उसले के भ�छ? यQद �तमी _________________________________________________ 

____________________________________________________, [=यसो भए] _______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब मोशाले उनीह!का साम ुपरम�भकुा सब ैवचनह! लेखे तब उनीह!ले के गरे होलान (पद 8)? 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 9 मा �भलेु ऊ कसर@ मोशाकहाँ आउनेछ भनेर बताउँछ। ऊ कसर@ आउनेछ? ______________ 

4. पद 10-15 मा �भलेु ऊ कसर@ मोशाकहाँ आउनेछ भनेर बताउँछ। ऊ कसर@ आउनेछ?... 

�भकुो आगमनको ला�ग तयार@मा �तनीह!का पजूाका ला�ग के के-कुन �नयमह! छन?् 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5. तuेो Qदनको .बहान तपाRको आhन ैशlदह!मा वण0न गनु0होस ्(पद 16-19) __________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Pवचार: यी पदह!मा उ[लेख ग7रएका सब ैचीजह! मGये तपाRको Qदमागमा के खडा हु�छ? 

3कन?______________________________________________________________________________ 

 

तपाRको आhन ैमनमा क[पना गनु0होस ्3क तपाRलाई थाहा छ 3क इuाएलको प�व�, प�व� परमेeवर 

आउँदै हुनहुु�छ र पव0तको चुचुरोमा आगो र धुवाँ मा� दे�न स3क�छ। पद 16 मा यसले भ�छ 3क 

�श�वरका सब ैमा�नसह! डराए। जनताको य�तो ��त3�यालाई तपाई कसर@ �या�या गनु0हु�छ?  

_____________________________________________________________________________________ 

के भगवानको प�व�ताले तपाRलाई डराउँछ? के उहाँको प�व�ताले तपाRको अनहुारमा डराउँछ र उहाँ को 

हुनहुु�छ भनेर आदर गनु0हु�छ? यQद तपाR यस पहाडको फेदमा परमेeवर सव0शिaतमान, परम�भ ुमा�थ 

चXदै हुनहुु�छ भने, तपाRको आhन ै�यिaतगत ��त3�या क�तो हुनेछ? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: जब म तपाRको प�व�तालाई सJझ�छु तब म अचJममा उ�भ�छु। �वग0 र प�ृवी बनाउनहुुने 

तपाR मा� हुनहुु�छ। तपाR एक हुनहुु�छ जो समय स�ु हुनभु�दा अ�घ अि�त=वमा हुनहुु��यो। तपाR एक 

हुनहुु�छ जसले पानीलाई �वभािजत गनु0भयो र दeुमनको सेनालाई �न[नभुयो। तपाR एक हुनहुु�छ जसले 

जीवन धा�न �=येक Qदन पानी, रोट@ र मास ु�दान गनु0भयो। अब तपाR आएर आhनो मा�छे बीच ब�न 

�नण0य। तपाईको प�व�ताको ला�ग ध�यबाद। को लागी ध�यवाद_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

पLरचय: ��थान 20 मा दश आ�ाह� रेकड0 गद0छ। सीन ैपव0तमा उनले मोशालाई Qदएका सब ैकुरा 

परमेeवर बो[नभुयो। केह@ चीजह! Gयान Qदनहुोस:् मलू लेखोटमा आ�ा पQहलो, दोuो, तuेो, आQद गर@एको 

�थएन। सब ैचच0ले आ�ाह! स �याको ला�ग एक समान �म �योग गद<नन।् पाठ  3—भाग 2 र 3  मा 

हामी पद 1-11 मा पाइने पQहलो आ�ाह!लाई Gयान Qदनेछ� र बाकँ� आ�ाह!लाई भाग 4 र 5 मा 

सJबोधन गनZछ�। 
 

"श(ण: हामी दस आ�ाको अGययन गन0का ला�ग तयार छ�, आhना जनह!का ला�ग परमेeवरको 

�नयम। हामी अगाEड बXनभु�दा पQहले केQह चीजह! ब�ुन ुआवeयक पद0छ। हामीले काननूको उ�ेeय 

ब�ुन ुआवeयक छ। 3कन परमेeवरले आhनो �यव�था Qदनभुयो? भगवानको काननूका तीन छु�ै उ�ेeयह! 

�थए। एउटा उ�ेeयचाQहँ उहाकँा मा�नसह!लाई कुन ै�कारको �न�दक र जघ�य अपराध गन0बाट जोगाउन ु

�थयो। एक उदाहरण ह=या हुनेछ। जसर@ Oा3फक अवरोधह!ले सडकमा कार रा�न र कसलैाई कुkन वा 



32 

मान0बाट जोगाउँछ, =यसर@ न ैकाननुले आhना मा�नसह!लाई केह@ डरलाpदो अपराध गन0बाट जोगाउँदै 

बाधाको !पमा काम गछ0। 
 

�यव�थाको अकx उ�ेeय मा�नसह!लाई पापी हो भनेर देखाउँन ु�थयो, =यो पापले उनीह!को जीवनमा र 

अ! सब ैथोक सिृPट ग7रसकेको �थयो। उनीह!को जीवनले परमेeवरको �स: छ�वलाई ��त.बिJबत गनZ 

�थयो, उहाँको छ�व जसमा उहाँले �तनीह!लाई उ=पि=त 1:27 मा �सज0ना गनु0भयो। जहाँसJम, सब ैसिृPटमा 

पापको �वेशको कारण, �यिaतले =यो छ�व हराइसकेको �थयो। भगवानको आदश0 छ�व जुन मानव जा�तले 

��त.बिJबत गनु0पg यो =यो भाँ�चयो र Gव�त भयो। �यव�थाले ऐना ब�यो जसले भाँचेको पापी छ�व 

देखायो जसले परमेeवरको छ�वलाई ��त�थापन गg यो। पापले मा�नसह!लाई अब उहाँ ज�तो ��त.बिJबत 

गन0 अनमु�त Qदँदैन। �यव�था भनेको के हो भने =यसले मा�नसलाई के हो भ�ने कुरा �कट गद0छ, 

अना�ाकार@ पापी। 
 

र अ�तमा, �यव�था =यो हो जुन हा]ो जीवनलाई बाँ8नका ला�ग माग0�नदZशनको !पमा काम गद0छ। 

�यव�थाले एक �नयमको !पमा काम गद0छ जसले हामीलाई उहाँसँग र एक आपसमा सJब�धमा बाँचोस ्

भनेर परमेeवर ज�तो हुनहुु�छ =य�त ैजीवन .बताउँछ। 
 

काननूका यी तीन िजJमेवारह! �वचार गद< हामी हा]ो अGययनको साथ अगाEड बXछ�। हामी आफूलाई 

यी अव�थाह!मा दे�न चुनौती Qदनेछ� 3कन3क हामी को ह� र हामीमा पापले पानZ असरको यथाथ0तालाई 

औ[ंयाउँछ� र =यसलाई इ�कार गछv। तथा�प, परमेeवरको आ=माले तपाRलाई अ�तo0िPट र समझ Qदनको 

ला�ग अनमु�त Qदन हामी तपाRलाई �ो=साQहत गछv 3कन3क हामीलाई उहाँको उ:ारको ला�ग उहाँ हा]ो 

आवeयकता देखाउनहुु�छ। उनले हा]ो �नराशाजनक अव�थालाई पनु�था0�पत गरे जुन हामी �यव�थाको 

ऐनामा हेछv। उहाँको �यव�था पालन गन0 हा]ो अस'मताले आफूलाई परमेeवरसाम ुप�व� बनाउने हा]ो 

अस'मतालाई �कट गद0छ। भगवानको मायाल ुकाय0, तथा�प, हामीलाई बचाउन र हामीलाई यो जीवन र 

भ�वPयको ला�ग आशा Qद�छ। उहाँको प�ुको उपहारमाफ0 त जसले आhनो जीवनलाई पणू0 !पमा 

परमेeवरको प�व�ताको ��त.बिJबत गद0छ र �यव�थालाई कुन ै�Qुट .बना रा�नहुु�छ, �यव�था अब 

हामीलाई दोषी ठहराउन सaदैन। रोमी 4:25  ले हामीलाई सJझना गराउँदछ 3क “उहाँ [येश]ू हा]ो ला�ग 

सिुJपनभुयो _________________ र _________________ हा]ो औ�च=यको ला�ग। ” उहाँ अब हामीलाई 

िजउन र धमf ठहराइएको �यिaतको छ�व ��त.बिJबत गन0 स'म गनु0हु�छ, जो "मलेै कQह[य ैपाप 

नगरेको ज�तो गर@ बाँ�चरह�छ", जो परमेeवरसँग उसको सJब�धमा सह@ (ईस)ु बनाइएको छ। र यो सब ै

येशकूो कारणले हो! 
 

अOयास: ��थान 20 

1. पद 2 मा परमेeवरले घोषणा गनु0भयो 3क यी आ�ाह! Qदनहुुने उहाँ न ैहुनहुु�छ।   

उहाँ को हुनहुु�छ भनेर उहा ँको हुनहुु�छ? ______________________________________ 

ऊ के गछ0 भनेर उसले भ�न सaछ? __________________________________________ 
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2. यह@ परमेeवर हुनहुु�छ जसले �तनीह!लाई लाल सम�ुबाट सरु&'त !पमा [याउनभुयो र 

उनीह!का श�हु!ले समेत �भलुाई �च�ने�थए (��थान 14:18)। तपाRसँग "ईeवर" शlद प�छ 

सचूीब: ग7रएको �स-स�दभ0 पद हुन सaछ। स�दभ0 तपाRलाई उ=पि=त 17:7 मा पठाउँनेछ। यस 

पदमा परमेeवरले भ�नभुएको छ 3क उहाँ अzाहाम र उनका स�तानह!�सत गरेको आhनो 

करारको पिुPट गद< हुनहुु�छ। अकx पद, पद the को अ�तमा परमेeवरले के भ�नहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

3. ��थान 20:2 मा परमेeवर उनीह! न ैहुनहुु�छ जसले उनीह!लाई �मwबाट दास=वको घरबाट 

[याउनभुयो। ऊ =यह@ �यिaत हो जसले अzाहामलाई क[द@ह!को ऊरबाट बाQहर [यायो। र जब 

अzाहमलाई कनानको भ�ूममा [याइयो, जहाँ परमेeवरले आhना जनह!का �निJत ��त�ा 

गनु0भएको देश, अब उहाँले इuायल@ह!लाई यस ��त�ा ग7रएको देशको दास=वबाट बाQहर 

�नका[नभुयो। आफ� लाई प7रचय गराइसकेप�छ, उहाँ जसलाई उहाँले पgु याउनहुु�छ र अब �तनीह!का 

परमेeवर हँु भनेर दावी गनZह!का ला�ग �नयम, आदेश वा आदेशह! Qदनहुु�छ। 

4. पद 3: �वeव�यापी !पमा, यसलाई पQहलो आ�ाको !पमा �लइ�छ। पद: ले�नहुोस:्3.  

______________________________________________________________________________ 

यसको बारेमा सो8न आeचय0जनक छ! यQद यो आ�ा पालन ग7रएको भए, =यहाँ अ! नौ जनालाई 

आवeयक पनZ �थएन!   
 

Pवचार: तपाईले यो �eन सोGन सaनहुु�छ: 3कन यो आ�ा Qदन ुआवeयक पg यो? यQद तपाRले मोशाले 

इिज6टमा आhना जनह!लाई दास=वबाट मिुaत Qदने �यिaतको !पमा �मwबाट फकZ को देखी सब ैअनभुव 

गनु0भएको भए, के तपाRलाई यो पQहलो आ�ा पालन गन0 कुन ैसम�या भएको �थयो ज�तो लाpछ? य"य�प 

पQहलो कमाBडले भ�दछ 3क हामी उहाँसाम ुअ! कुन ैईeवर छैन�।   

1. यसले अ! देवताह! हुने मा�नसजा�तको �विृ=तको बारेमा के भ�छ? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यQद भगवानले यसको .ब!: कमाBड गनु0भयो भने, यसले मेरो झकुावको बारेमा के भ�छ? ______ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

अOयास गनु#होस:्  
1. पद 4 लाई केह@ धम0�व"ह!ले पद 3  को पनुः�थापनको !पमा �लएका छन ्र यसलेै पQहलो 

आ�ासँग ैजोEडएको छ। अ!ले ती दईुलाई अलग गछ0न,् बाँक� कमाBडह!को ला�ग .ब�भ�न नJबर 

Qदँदै। याद गनु0होस,् बाइबल ती स�ंया छैन। आदेश के हो? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 5 ले झुकाव वा पजूा गरेको कुरालाई सकेंत गद0छ जुन मा�नसले सिृPट गg यो, कुन ैप�न म�ूत 0 

जसले उहाँ (भगवान) सिृPट गनु0भयो भनेर ��त�न�ध=व गg यो। आदेश सिृPटकता0को होइन, 

सिृPटकता0को पजूा गनु0 �थयो। पद 5 र 6 मा उनले Qदएको कारण के �थयो? _________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. पद 5 मा परमेeवर ईPया0ल ुपरमेeवर हुनहुु�छ भनेर दाबी गनु0हु�छ। यस पदमा ईPया0 श�द �योग 

ग7रएको छ। उहाँ र उहाकँो �ेम बद[न उहाँ अ! केह@ चाहनहुु�न। 
 

परावत#न:  
1. 3कन परमेeवरले हामीलाई भ�नभुएको छ 3क हामी कुन ैम�ूत 0 बनाउने छैन� र ती आ�ाह! पजूा 

गनु0 हँुदैन भनेर आ�ा Qदन ुहँुदैन? ___________________________________________________ 

2. के म परमेeवरलाई �च�ताको कारण Qद�छु? छ�वह! के के हुन ्जुन मलेै �सज0ना गरेको छु र, यQद 

म आफ�  ईमा�दार छु भने, मेरो qदयमा मलेै परमेeवरलाई भ�दा बढ@ �ेम गद0छु र �वeवास गद0छु 

भनेर �वीकानु0 पछ0? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भगवान ्भ�छन ्3क जब हामी आफूले �सज0ना गरेका कुराको पजूा गछv 3क हामी पाप गछv र 

उहाँ ��त घणृा �कट गछv। उहाँ अझ यसो भ�नहुु�छ 3क अना�ाकार@ह!लाई सजाय Qदइनेछ। पद 

6 मा उहाँ यो प�न भ�नहुु�छ 3क उहाँले ____________ र ती आ�ाह!लाई __________________ 

गनZह!लाई देखाउनहुुनेछ। उसको qदयको चाहना हामी उहाँसँग �ेम सJब�धमा बा8ँनको ला�ग हो। 

उहाँ��तको हा]ो �ेम उहाँ��त हा]ो आ�ाका7रताबाट �कट हु�छ। 
 

%ाथ#ना: हे परम�भ ुपरमेeवर, तपाRले मलाई आh नो साम ुअ! कुन ैदेवता नबनाउने आ�ा गनु0भएको छ। 

तपाईले यो आदेश प�न Qदन ुभएको छ 3क म तपाईलाई �वग0 वा प�ृवीमा बनाएको कुन ैप�न व�तलेु 

बद[न सिaदन। तपाR मेरो हुनको ला�ग धेरै चाहानहुु�छ। तपाR मेरो जीवनमा एक मा� परमेeवर हुन 

चाहनहुु�छ। तपाR अ�य देवताह!को प�छ लाpन मलाई चाहानहुु�न। हे मेरो परमेeवर, मेरो qदय जाँ8नहुोस ्

र हेनु0होस ्3क यQद मलेै तपाRलाई =यहाँ राखेको कुन ैईeवर छ भने। मेरो मटुु खो�नहुोस।् मलाई 

पeचा=ताप गन0, मेरो अना�ाका7रताबाट टाढा जान, र मलाई तपाRको मा� आराधना गन0 स'म बनाउनहुोस ् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पLरचय: भाग 2 मा हामीले अGययन गg य� 3क उहाँ आफैले के भ�नभुएको �थयो। पद 2 मा उनले भने 

3क उहाँ न ैपरम�भ,ु इuाएलका परमेeवर हुनहुु��यो, जसले �तनीह!लाई �मwबाट [याउन ुभएको �थयो, 

दास=वको देशबाट। आ�ाले मा�नसह!लाई उनीह!को अपे'ा र उनीह!ले के गरेको बतायो। हामीले ब�ुय� 

3क उहाँ ईPया0ल ुईeवर हुनहुु�छ (पद 5) र उनीह!ले माग गरे 3क उनको अ�घ इuाएलमा अ! कुन ै

ईeवरह! नहोऊन ्(पद 3)। उहाँ एक �यिaत हुन चाहनहुु��यो जसले शासन गनु0भयो र उनीह!को qदय र 
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जीवनमा शासन गनु0भयो। ऊ �वग0, प�ृवी वा पानीमा कुन ैप�न चीजको !पमा बनाइएको कुन ैप�न 

म�ूत 0�सत ��त�पधा0 गन0 चाहँदैन (पद 4)। र, उहाँ दबुलैाई आ�ा गनु0हु�छ 3क उहा�ँ�त घणृा �दश0न 

गनZह!लाई उहाँका आ�ाह!लाई उ[ल घन गरेर सजाय Qदने र उहाँको आ�ा पालन गरेर उहाँलाई �ेम गनZ 

सबलैाई उहाँको �ेम देखाउने (प 5,6)। भाग  3 मा हामी पद 11 को साथ पद 7 लाई जार@ रा�नेछ�। 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. पदमा आ�ा ले�नहुोस ्7: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एक सकारा=मक कथन बनाउनहुोस।् यस पदका अनसुार परमेeवर के चाहनहुु�छ: _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Pवचार: आhन ैनाम �वचार गनु0होस।्   

1. तपाईको नाममा के म[ूय रा�न ुहु�छ? तपाRको नामको द�ुपयोग भएको ि�थ�तमा सो8नहुोस।् 
______________________________________________________________________________ 

2. जब कसलेै तपाइँको बारेमा झूट बो[छ, यसले तपाइँको नामलाई के गद0छ? ___________________ 

______________________________________________________________________________  

3. जब कसलेै तपाRको नामको Hख[ल@ उडाउँछ, यसले तपाRको नामलाई के गछ0? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

4. जब कसलेै तपाइँमा�थ द�ुय0वहार पgु याउँछ, यसले तपाइँको नामलाई के गद0छ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. जब �भकुो नामको द�ुपयोग हु�छ भने �भकुो नाम के हु�छ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई उहाँको नामको ला�ग िजJमेवार ठहराउनहुु�छ। जब उहाँको 

नामको द�ुपयोग हु�छ, जसले यसलाई द�ुपयोग गछ0 =यो दोषी हु�छ। यसको अथ0 तपाइँलाई के 

हुन सaछ?  ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्��थान 20:8-11 

 

पLरचय: जब हामीले उ=पि=त 1-2 मा सिृPटको कथा अGययन गg य� (भगवानको योजना, हा]ो �वक[प) 

हामीले �सaय� 3क उहाँ आफूले बनाउनभुएको सब ैकुरा सिृPट ग7रसकेप�छ सात� Qदनमा उहाँ �वwाम 

�लनभुयो (उ=पि=त 2:1-2)। ��थान 16:29 मा हामीले फे7र यो कुरा थाहा पाए जब इuाएल@ह!ले छैट� 

Qदनमा दईु गणुा खाना बटु[न भ�नएको �थयो 3कन3क शबाथ Qदनमा मा�नसह! आराम गनZ �थए। 
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अOयास गनु#होस:्        
1. ��थान 20:8 मा हामीसँग यो अ�यासले आ�ा बनाएको छ। पद 8  मा आदेश ले�नहुोस:्  

_______________________________________________________________________ 

2. =यो पया06त सरल लाpछ! तर "�वwाम Qदनलाई याद गरेर" भ�नकुो अथ0 के हो भनेर �भलेु वण0न 

गनु0भयो। उनले �नJन पदह!मा के भने?   

पद 9: ________________________________________________________________ 

पद 10: _______________________________________________________________ 

3. शबाथलाई सJझना गनZ यस सJपणू0 पर@'ाको पछाEड उनको सोचलाई पद 11 ले बताउँछ: _____ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत#न:  
1. शबाथ Qदनलाई प�व� रा�न ुभनेर परमेeवरले �तनीह�को �निJत के चाहनभुएको �थयो होला? 

______________________________________________________________________________ 

2. सlबथमा आराम गनु0 यो एक चाखलाpदो काय0 हो। �वwाम गनZ को�शस गदा0 हामीले सlबथमा के 

गनZ (गनZ) गनZ कुराको बारेमा धेरै कुरा �कट हु�छ। शबाथमा तपाईले के गनु0हु�छ भ�ने कुरालाई 

�वचार गदा0 तपाईको जीवनमा प7रवत0न वा दईु प7रवत0न हुनपुद0छ जसले गदा0 तपाईलाई 

�वwामQदनमा �वwाम �लन सaनहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

परमेeवर आhनो सिृPट आराम गरोस ्भ�ने चाहनहुु�छ। यो केवल मानवजा�तको मतलब होइन, 

तर जनावरह!ले प�न �शकार@ र मजदरुबाट आराम गनु0 आवeयक छ। घाँस बXन आवeयक छ; 

फूलह! फू[छन ्र हावाका चराह! गाउँछन।् र, परमेeवर आhना जनह!ले यसलाई याद गरेको 

चाहनहुु�न! 
 

%ाथ#ना: फे7र हे �भ,ु तपाईले बनाउन ुभएको सबकैा ला�ग तपाईको �नदxष हेरचाह दे�दछु। तपाईलाई 

आदेश छ 3क शबाथ Qदनलाई याद गर। तपाईले यो आदेश गनु0भयो 3कन3क तपाईलाई सब ैरा]र@ थाहा छ 

3क म काम गनZ, काम गनZ, काम गनZ झकुाउमा छु। मलेै गन0 सaने भ�दा बQढ कामह! =यहाँ सँधै लाpछ। 

तपाईलाई थाहा छ मलाई मेरो शर@र, मेरो आ=मा र Qदमागका ला�ग आराम चाQह�छ। तपाईको महान �ेम 

र हेरचाह को लागी ध�यवाद। मलाई आरामको ला�ग मेरो आवeयकता �वीकार गन0 स'म गनु0होस।् 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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भाग 4 

 

पLरचय: पद 11 परूा ग7रसकेप�छ हामी बाकँ� आ�ाह!को अGययन गन0 था[छ�। पद 12-17 मा 

कमाBडह! समावेश छन ्जनु सायद हामीलाई सबभै�दा प7र�चत छ। हामी �=येक आ�ालाई छोटकर@मा 

हेर� र यी आदेशह! हा]ो जीवनमा कसर@ �भाव पाद0छ भ�नेमा �वचार गद0छ�।
 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्पद12-17 

 

अ�यास गनु0होस:् पद 12 बाहेक सब ैआ�ाह! “तपाRले गनु0हु�न” भ�ने शlदबाट स�ु हु�छ। अ�धक 

प7र�चत स�ंकरणले भ�छ, "�तमीले य�तो गनु0 हँुदैन।"   

1. 8 लाई ज�त ैपद 12 लाई सकरा=मक आदेशबाट स!ु ग7र�छ। पद 12 कसर@ स�ु हु�छ? ______ 

______________________________________________________________________________ 

यो कमाBडले हामी मा�थ अि�तयार भएकाह!सँग �यवहार गनZ त7रकालाई सJबोधन गद0छ। यो 

हा]ो आमा बबुा सगं श!ु हु�छ। हामीले हा]ा अ�भभावक र अि�तयारवालाह!लाई Qदने सJमानले 

हामीलाई हा]ा आमाबाब ुर हामीमा�थ अि�तयार हुने �यिaतह!लाई Qदने ईeवरको सJमान 

झ[काउँछ। यQद हामीले हा]ा अ�भभावकह!को आ�ा पालन गन0 �सaय� भने, हामी परमेeवरको 

आ�ा पालन गन0 �सaछ�। जब हामी हा]ा अ�भभावकको आ�ा पालन गद0छ�, हामी उनीह!लाई 

सJमान गद0छ�। =य�त ैगर@, जब हामी परमेeवरको आ�ा पालन गद0छ�, हामी उहालँाई आदर 

गद0छ�। 

2. यो आदेश मा� एक हो 3क एक ��त�ा Qद�छ। के वाचा छ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pवचार: यो �वशषे आ�ाले तपाRको Qदमागमा धेरै �eनह! खडा गन0 सaछ। यी �eनह!लाई �वचार 

गनु0होस ्जब तपाR आhनो जीवनमा ��त.बिJबत गन0 समय �लनहुु�छ।  

1. मेरो जीवनमा ती �यिaतह! को हुन ्जसलाई मलाई सJमान गनZ आ�ा Qदइएको छ? घरमा? 

रा�य? �कूल? कममा? उनीह�लाई नाम Qदनहुोस:् _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म कसर@ आदर गद0छु 3क म �तनीह!को सJमान गछु0? __________________________________ 

3. ममा�थ अि�तयार भएका केQह �यिaतह!लाई आदर गन0 गा�ो हु�छ। �तनीह!का शlदह! र 

काय0ह! सJमानका लायक छैनन।् म कसर@ उनीह!लाई आदर गन0 सaछु? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अ�धकारको सJमान गनZ केह@ �यिaत लामो आय ुबाँ�चरहेका छैनन ्भ�ने त�यलाई म कसर@ 

�यवहार गछु0? ___________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:् पद 13  मा आ�ा ले�नहुोस:् __________________________________________ 
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1. के �नष�ेधत छ? तपाR उ=पि=त 4 लाई समी'ा गन0 सaनहुु�छ। ___________________________ 

2. अकx �यिaतको जीवन �लने बाहेक, यस आ�ाले के समावेश गद0छ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमेeवर��तको �ेमले हामीलाई कुन ैप�न कुरा गन0 �नषधे गद0छ जसले अ!लाई चोट पgु याउने वा 

हा]ो �च=त दखुाउने कुरा गछ0। अ!को Qहतको ला�ग हेरचाह, म=ृय ुभ�दा उनीह!लाई जीवन �दान 

गद0छ। अ!��त 7रस र घणृालाई प�न �नषधे ग7रएको छ। यी स�दभ0ह!मा �वचार गनु0होस ्र ती 

चीजह!को बारेमा के भ�छन:् 

ए3फसस 4:26  ______________________________________________ 

उ=पि=त 4:6,7 ________________________________________________  

4. हामीले यस आ�ाले �नषधे गनZ कुरा �वचार ग . य�। यो आ�ाले हामीलाई के गन0 �ो=साQहत गछ0 

=यसमा Gयान Qदनको ला�ग एक 'ण �लनहुोस,् �वशषे गर@ जब हामी अ!ह!सँगको �यवहारमा 

�वचार गद0छ�। __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत#न:   
1. धेरै �यिaतह!को ला�ग यो भ�न सिजलो हु�छ, “मलेै कसलैाई मारेको छैन। मलेै यो आ�ा तोडकेो 

छैन। " जब म कमाBडले के समावेश गद0छ भ�ने फरा3कलो भावनामा ��त.बिJबत गद0छु, म के 

गनZ छु जुन अ!ले चोट पgु याउँछ वा हानी गद0छ? _____________________________________ 

2. अ!ले गरेको चोटले गदा0 मलाई चोट पयुा0एको चोटलाई मलेै कसर@ �यवहार गनZ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के म के गन0 सaछु जसले अ!लाई म�त गन0 सaछ र उनीह!��त दया देखाउँदछ? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:् यस टेबललाई उपकरणको !पमा �योग गद< पद 14-17 लाई �वचार गनु0होस।् 

आ�ाले के भ�छ? के सब ैसमावेश हुन सaछ? मलेै मेरो जीवनमा यसको �योगलाई �वचार गदा0 मेरा 

��त.बJबह! के हुन?् 
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    आदेश       यसले के भ.छ           के समावेश छ                   मेरा %7तZब�बहJ 

 

��थान 20:14 

 

   

 

��थान 20:15 

 

   

 

��थान 20:16 

 

   

 

��थान 20:17 

 

   

 

तपाईका केह@ समापन �वचारह! ले�नहुोस ्जुन तपाR आदेशह!मा पणू0!पमा हेनु0हु�छ। तपाRले के 

�सaनभुयो होला �वचार गनु0होस ्- सायद नयाँ अ�तरoिPट। तपाRले भगवानको बारेमा के �सaनभुयो? 

तपाRले परमेeवरबारे �सकेका कुराह! परमेeवरसँगको सJब�धमा कसर@ लाग ूहु�छ? अ!सँग �त�म सगं? 

�त]ो �वचार… ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

पLरचय: यस पाठमा हामीले �सaय� 3क मा�नसह!ले आhना जनह! सीन ैपव0तमा आएर �भकुा ला�ग 

तयार@ गरेका �थए। उनीह!ले तयार पारेको बेला �तनीह!लाई पहाडमा नपन0 वा उहाँलाई नहेनु0होस ्भनेर 

चेतावनी Qदइयो। परमेeवरले मोशालाई पव0तको व7रप7र �समाना रा�न चेतावनी Qदनभुएको �थयो। यो 

प�व�को !पमा छुkयाउनपुनZ �थयो (��थान 19:23)।  
 

=यसप�छ परमेeवरले मोशालाई �यव�थाको शlदह! बो[नभुयो। हामी परमेeवरका काननूह! आhना 

मा�नसह!लाई �नय��ण गन0, �तनीह!को “मजा” लाई सी�मत रा�ने माGयमको !पमा सो8न सaछ�। वा, 

हामी उहाँको �यव�थालाई उहाँ माग0�नदZशन र �नदZशन Qदन रो�नहुुने माGयम मा�न सaदछ�, �तनीह!लाई 

सरु&'त र सरु&'त रा�दछ, र �तनीह!लाई �वा��य र खुशीको बाटो �दान गद0छ। यस इजरायल@ 

समदुायले यो जा�न ुआवeयक �थयो 3क उनीह!ले उनीह!को परमेeवर�सत दाबी गनZ मा�नस�सत कसर@ 

�यवहार गनु0पद0छ र उनीह!ले कसर@ एक अका0लाई उनको मा�छे भनेर �यवहार गछ0न।्   
 

अOयास: यो �यायाम तपाR को लागी केQह चीज �पPट गन0 सहयोग गन0 सaछ। �eनको उ=तर Qदँदै यो 

ता�लका परूा गनु0होस,् "के यो आ�ाले परमेeवर वा अ�य �यिaतह!सँगको मेरो सJब�धको बारेमा कुरा 

गछ0?" दईुवटा �तJभ मGये एकमा �=येक आ�ा ले�नहुोस।्   
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                  भगवान संग मेरो स�ब.ध            अ�सँग मेरो स�ब.ध 

पद 2: मेरो अगाEड अ! कुन ैईeवर छैन 

 

पद 12: बबुा र आमाको आदर गनु0होस ्... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अब जब तपाइँले सJब�ध प7रभा�षत गनु0भयो जुन �वशषे आदेशले सJबोधन गरेको छ, �नJन स�दभ0ह! 

हेनु0होस ्र =यो खBडको 7रलेशनल फोकस पQहचान गनु0होस:् 

1. लेवी 19:18 ____________________________________________________ 

2. �यव�था 6:5 __________________________________________________ 

3. म=ती 22:34-40  _________________________________________________ 

येशलेू सब ैआ�ाह!लाई सारांशमा दईु आ�ा Qदनभुयो। यी आ�ाह! �ेम गन0 आ�ा �थयो। यी आदेशह!ले 

दबु ैपरमेeवर र मेरो सँगी मानवसँगको मेरो सJब�धलाई सJबोधन गद0छ। यी आदेशह!ले मलाई 

परमेeवर��तको आhनो �ेम �दश0न गनZ अवसर Qद�छ जुन म उहाँको आ�ा पालन गद0छु र उहाँको 

जीवनलाई अ�धकारको !पमा �वीकार गद0छु।   
 

इuायल@ह!सँगको सJब�ध परमेe वरले स!ु गनु0भयो। उनले �तनीह!लाई भने 3क उहाँ �तनीह!का परमेeवर 

हुनहुु�छ र �तनीह! उहाँका मा�नसह! हुन।् आ�ाह! Qदनहँुुदा उहाँले उनीह!लाई थाहा Qदनभुयो 3क ती 

मा�नसह! अलग भएका �थए र आhना मा�नसह!का !पमा उनीह!ले �ेमको जीवन .बताउनपु�यx। 

�तनीह!को आ�ाकार@ जीवनले उहाँलाई अ�यजा�तह! ��त.बिJबत गनZ �थयो।   
 

Rमरणशि�त: म=ती 22:37-39 ले आदेशह!को साराशं Qद�छ। इ�डaेस काड0मा यी पदह! ले�नहुोस ्र 

यी पदह! कBठ गन0 मा� होइन तर ��थान 20 मा पाइने दस आ�ालाई प�न समी'ा गन0 चुनौती 

Qदनहुोस।् तपाRले समी'ा गनु0हँुदा आफैलाई याद Qदलाउनहुोस ्3क भगवानले तपाRलाई माया गनु0हु�छ र 
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तपाRको अपारदशf �ेम चाहनहुु�छ। आफैलाई सJझाउनहुोस ्3क परमेeवर तपाRलाई अ!ह!ले �ेम गरेको 

चाहनहुु�छ र तपाR आफैले आफैलाई ज�तो अ!लाई प�न �ेम गरेको चाहनहुु�छ।    
 

तपाईलाई आदेशह! याद गन0 �ो=साQहत ग7रएको छ! �तनीह! गा�ो छैन। ती अन�ुमHणका काड0मा 

ले�नहुोस ्र काड0लाई दस आ�ाको अ�धकार Qदनहुोस।् तपाRको काड0 य�तो देHख�छ: 

 1
st
 – “�तमीह!ले मबाहेक अ! कुन ैदेवता प�ून ुहँुदैन। 

 2
nd

 – �तमीले आhनो �निJत म�ूत 0 बनाउन ुहँुदैन। 

 3
rd

 – वाई �भ ुतपाRको परमेeवरको नाम द�ुपयोग पछ0। 

4
th
 – �वwाम Qदनलाई प�व� राखेर यो सJझना गनु0होस।् 

 5
th
 – आhना बबुा र आमाको आदर गनु0होस।् 

 6
th
 – “�तमीले कसकैो ह=या गनु0 हँुदैन। 

 7
th
 – “�तमीले �य�भचार गनु0 हँुदैन। 

 8
th
 – “�तमीले कुन ैचीज चोर@ गनु0 हँुदैन। 

 9
th
 – “�तमीले अ!को �वषयमा झूटो गवाह@ Qदन ुहँुदैन। 

10
th
 – �तमीले आhनो �छमेक�को घर, उसको �वा�नी, नोकनf वा दासी, उसको गो! वा गधा अथवा 

केह@ चीज लोभ गनु0 हँुदैन। 
 

%ाथ#ना: यी आ�ाह!, �भ,ु पQहलो नजर मा गा�ो लाpदैन, तथा�प, अ�धक म �तनीह!लाई �वचार गदा0 म 

ती मेरो जीवन को लागी क�त �ास�ंगक महससु। तपाईले मलाई आhनो मा�नसह!लाई माया गनु0हु�छ 

भनेर सJझाउन ुहु�छ र मसँग तपाR र तपाRको .बचको सJब�ध फे7र बनाउनपुद0छ जुन अदनको 

बग�चामा हराएको �थयो। मलाई एउटा �ेम Qदनहुोस ्जनु तपाRलाई मेरो सJपणू0 qदय, आ=मा र Qदमागले 

�ेम गद0छ। मलाई एक �ेम Qदनहुोस ्जसले �छमेक�लाई आफूलाई ज�त ैमाया गछ0। म तपाR र तपाRको 

वचन पालन गन0 पाउँदा ठूलो आन�द पाउन सaछु।  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________    
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भगवानले कल, हा�ो छुटकारा -II 

 

3ाि.जटन 
 

पLरचय: कथाको यस .ब�दमुा केQह चीजह! अ�पPट देHख�छन।् उदाहरणका ला�ग, मोशा पहाडमा �थए 

3क म�ुन? के हा!न परमेeवरसँग भेट गन0 मोशासँग गए? मोशा क�त Qदन गए? तपाRसँग अ�त7रaत 

�eनह! हुन सaछन।् बाइबलको पदले हामीलाई के भ�छ "मा�नसह! धेरै टाढामा रहे, जब 3क मोशा 

परमेeवर बाaलो अGँयारोमा आइपगेु" (��थान 20-21)। अGययनलाई �नर�तरता Qदन हामीले यो ब�ुन ु

आवeयक छ 3क परमेeवरले मोशालाई दस आ�ा भ�दा बढ@ Qदनभुयो। आ�ाह!लाई �ायः न�ैतक �यव�था 

भ�ने ग7र�छ। परमेeवरले मोशालाई औपचा7रक काननू प�न Qदनभुयो। यसप�छका अGयायह!, ��थान 21 

माफ0 त ��थान 31 ले यी काननूह! �कट गद0छ। औपचा7रक काननूह! उजाड�थान र प�छ कनानमा 

�यावहा7रक जीवनको ला�ग �वशषे �योगको साथ न�ैतक काननूमा आधा7रत छन।् 
 

\ड+गगं डपेर: सामLीको मा�ाले हामीलाई यी अGयायह! �व�ततृ !पमा ढाaनबाट रोaछ। तपाRलाई 

एक �सहंावलोकन गन0 �ो=साQहत ग7रयो। ता�लकामा यी काननूह!को �शष0कमा स'ंेपमा दाया ँ�तJभ पणू0 

गनु0होस।् सचेत रहनहुोस ्�वशषे कुराको साथ �च8याउन नखो�नहुोस।्   
 

         संदभ#                 कानूनको अवलोकन 

 

��थान 20:22-26 

 

 

��थान 21:1-11 

 

 

��थान 21:12-36 

 

 

��थान 22:10-15 

 

 

��थान 22:16-31 

 

 

��थान 23:1-9 

 

 

��थान 23:10-13 

 

 

��थान 23:14-19 
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"श(ण: ��थान 24 मा के भएको �थयो भनेर वण0न गद0छ - कसर@ मोशा पव0तमा उaले, जो उनीसगं 

गए, र =यहाँ के भयो भनेर केह@ अ�तरoिPट। रगत ब�लदान पQहलो �थयो। अकx,70 ए[डरको आरोहण र 

पहाडमा Eडनर हु�छ र =यसप�छ �भलेु मोशालाई बोलाउन ुभयो। ��थान 24:15-18 ले मोशा पहाडमा 

उिaलरहेको बेला बादलमा �वेश गरेको कुरा बताउँछ। 
 

पद 18 मा हामीलाई भ�नएको छ 3क मोशा Qदन र चाल@स रातसJम मा�नसह!बाट टाढा �थए। यस 

समयमा, दश आ�ाह! बाहेक, परमेeवरले उसलाई बास�थानको ला�ग चाहान ुभएको �वशषे चीजह! प�न 

Qदनहुु�छ। बास�थान भवन �नमा0ण सरंचना �थयो जसले उनीह!को बीचमा आhनो उपि�थ�तलाई एउटा 

oeय Qद�छ र परमेeवर बास गनु0हुने ठाउँको !पमा सेवा गद0छ। बास�थानलाई पोटZबल बनाउनको ला�ग 

बनाइएको �थयो =यसलेै जब इuाएल@ह! ठाउँ-ठाउँमा सथZ उनीह!ले यस सरंचनालाई टु�ा-टु�ा पाथZ र 

उनीह!लाई भेट हुने पाल प�न लजैा�थे।   
 

नोट: ��थान 25 बाट ��थान 25 सJम अGयायह!ले बास�थानको ला�ग परमेeवरको �नदZशन Qद�छ। 

हामी पाठ 5 मा यी �ववरणह! हेनZछ�।   
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तर मोशाले %भुको काममा लगाए 

 
 

पLरचय 

 

मोशाले पहाडको टु6पोमा परमेeवरको प�व�ता अनभुव ग7ररहेको बेला, इजरायलले यसको आधारमा य�तो 

घHृणत lयवहार ग7ररहेको छ। परमेeवरले यी मा�नसह!लाई के गनु0हुनेछ? ऊ के गन0 चाह�छ? �तनीह!ले 

आफ� लाई �Pट पारेका �थए र �भलुाई अश:ु पारेका �थए। 
 

मोशा फे7र परमेeवर बीचमा खडा हु�छन,् जो आhनो �ोधलाई जनाउन तयार हुनहुु�छ, र ती मा�नसह!। 

भगवान के गद< हुनहुु��यो? 3कन उसले गरेको कुरा उसले गरेन 3कन? मा�नसह! के योpय �थए? मा�नसह! 

बीचमा कसर@ परमेeवरको �याय �द�श0त ग7रयो? 

 

यो इजरायलको इ�तहासमा �यनू .ब�द ु�थयो। परमेeवरको प�व�ता मानवजा�तको �Pटाचारको .ब[कुल 

�भ�नता हो। इuायल@ह! म=ृयदुBड पाउन योpयका �थए तर परमेeवरले �याय र कृपा दबुसँैग �यवहार 

गनु0भयो। पQहले पछाEड उभनहुोस ्र पहाडको भईुमा भएको दPुटता, दPुटता र �Pटाचार ब�ुने �यास 

गनु0होस।् =यसप�छ निजक जानहुोस ्र भगवानको अनLुह र कृपा दे�नहुु�छ, उहाकँो अनकुJपा र धैय0ता 

�दश0न भयो जब मोशाले दोuो पटक डाँडाको चुचुरोमा आफूलाई ��ततु गरे। 
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तर मोशाले %भुको काममा लगाए 

 

भाग 1 

 

पLरचय: ��थान 31:18 ले बताउँछ 3क जब सीन ैपव0तमा परम�भलेु मोशासगं कुरा ग7रसaनभुयो 3क 

उनले उहाँलाई �यव�थाका दईु वटा पाट@ Qदए। यी ढु गाका पाट@ह! �थए जुन कँुQदएका �थए 

_______________________________________.  यी सब ैकुरा उहाँ 40 Qदन र रातमा पहाडमा हुनहुु��यो।  
 

=यसोभए पहाडको फेदमा के भइरहेको छ ज�तो तपाRलाई लाpछ?  

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्��थान 32:1-6.  

 

अOयास गनु#होस:्  
1. यQद तपाR पापको यस म!भ�ूममा एक इuाएल@ हुनहुु��यो र तपाRको नेता कर@व ह6ता 

भइसकेको �थयो भने तपाR के सो�चरहनहुुनेछ? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

उनी भ�छन,् 3क उहाँ अ�धकारमा ब�न ुभएको �थयो परम�भ,ु हे परमेeवर, सव0शिaतमान परमेeवर 

भ�न ुसaनहुु�छ 3क उहाँ =यहाँ मनु0 भयो र अब �तनीह! .बना नेता �थए।   

2. उनीह!ले समाधानको !पमा के देखे (पद 1)? �तनीह!ले के गरे? __________________________ 

�तनीह!ले हा!नलाई के सोधे? _______________________________________________ 

�तनीह!को कारण के �थयो? _________________________________________________ 

3. अ�ततः कसलाई उनीह!ले आhनो उ:ारक ठा�थ?े... ____________________________________ 

उनीह!को उ:ारक वा�तवमा को �थयो? ________________________________________ 

उनीह!को ला�ग परमेeवरले गनु0भएका के-के �थए? केQह चीजह! जुन उहाँले �तनीह!लाई 

छुटकारा Qदनभुयो? (अथा0त ्प�लeतीह!सँगको य:ु, भोकमर@) तपाRको सचूी �सज0ना 

गनु0होस:् 
i. ________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________ 

iii. ________________________________________________________ 

4. के यो चाखलाpदो होइन, पQहलो �यिaत हा�न हो? हा!न 3कन? उसले उनीह!को ला�ग के गरेको 

�थयो? _________________________________________________________________________ 
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Pवचार: अब �तनीह! उहालँाई "हामीलाई देवताह! बनाउनहुोस ्जो हा]ो अ�घ जानहुुनेछ" भ�ने आLह 

ग7ररहेका छन। �तनीह!ले आhनो नेताको oिPट गमुाए। उनीह!लाई उनको ठाँउको बारेमा केह@ थाहा 

�थएन। =यसोभए, उनीह!को �नPकष0 यो �थयो 3क यQद हा]ो नेताले हामीलाई =यागे भने, "हा]ो आhन ै

देवताह! �सज0ना गनु0होस ्जो हामी भ�दा पQहले जा�छन।्"   

1. यो आवाज मखू0 छ? 3कन? ________________________________________________________ 

2. के तपाR सो8नहुु�छ, �वशषे गर@ जब तपाR भगवानले उनीह!का ला�ग ग7रQदनभुयो भनेर �वचार 

गनु0हु�छ? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. जब तपाR आhनो जीवन र परमेeवरले तपाRको ला�ग गनु0भएका सब ैकुरा �वचार गनु0हु�छ, के 

तपाR सो8नहुु�छ 3क तपाRको उ:ारकता0को !पमा भगवानले तपाRलाई =याpनहुुनेछ? 3कन? 3कन 

छैन? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:्   
1. हा!नले उनीह!लाई क�तो जवाफ Qद�छन ्(पद 2)  _____________________________________ 

2. =यसोभए मा�नसह! के गछ0न ्(पद 3)? ______________________________________________ 

3. हा!नले उनीह!ले [याएको सबकैो साथ के गछ0न ्(पद 4) ________________________________ 

4. म�ूत 0 क�तो देHख��यो? ___________________________________________________________ 

5. जनताको ��त3�या क�तो �थयो? “यी _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ (पद 4).” 

6. तपाRसँग �तनीह!को घोषणाको ला�ग कुन ैपेट छ? के तपाR �तनीह!�सत सहमत हुनहुु�छ? 3कन? 

3कन छैन? _____________________________________________________________________ 

7. के तपाR आफूलाई भगवा�को व3कल मा�नहुु�छ? 3कन? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. पद 4 मा यसले हा!नले एउटा औजारले म�ूत 0 बनाउने कुरा बताउँछ। �पPटतः उसले बाछोलाई 

आकार Qदन ठूलो Gयान Qदए। पद, मा तपाईले हा�नको बारेमा के याद गनु0भयो? उसले के गछ0 र 

उसले के गछ0?  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. मा�नसह!ले हा!नलाई क�तो जवाफ Qदए? उनीह!ले के गरे (पद 6)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. हा!न �तनीह!को इ8छुकतामा लागेका �थए। उनले �श[पकारको !पमा काम गरे र म�ूत 0 बनाए 

जुन �भलुाई बद[ने उ�ेeयले �थयो। �तनीह!का म�ूत 0पजूामा उहाँले �तनीह!लाई डो . याउनभुयो।   
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\ड+गगं डपेर: पद 5  र 6 केह@ अ�पPट छन।् हा!नले बाछोको !पमा एउटा वेद@ बनाए। तब उनले 

घोषणा गरे 3क =यहाँ परम�भकुा �निJत एउटा चाड हुनेछ। के हा!नले आफूले गरेको कामको ला�ग दोषी 

महससु ग7ररहेको �थयो? जब उनले सनेु 3क ती सनुका बाछो अब �तनीह!का देवताह! न ै�थए जसले 

�तनीह!लाई �मw देशबाट बाQहर �नकालेर [याए, के यो यथाथ0लाई जगाउने कुरा हो 3क उनले म�ूत 0पजूामा 

इuाएल@ह!लाई डो ? याएका �थए? पद 5  मा भ�नएको छ, "जब हा!नले यो देख…े" के भयो बाछोलाई? 

मा�नसह!ले आफू नयाँ देवता छ भनेर घोषणा ग7ररहेका? उसले के दे�यो? बाइबलले अकx कुरा भनेको यो 

हो 3क उसले बाछोको अगाEड एउटा वेद@ बनाए र भो�लप[ट परम�भकुो �निJत एउटा चाड मनाउने 

घोषणा गरे। 
 

यQद पद 8 लाई अगाEड स&ं'6त अGययन गरेमा हामी �सaछ� 3क मा�नसह!ले बाछोलाई ढोगे र =यसमा 

ब�ल चढाए, ती देवताह! हुन ्जसले उनीह!लाई �मwबाट �नकालेर [याए भनेर घोषणा गरे। यQद =यसो हो 

भने, =यसोभए =यो वेद@ म�ूत 0लाई ब�ल चढाउनको ला�ग बनाइएको �थयो र =यो चाड �तनीह!का नयाँ 

देवताको ला�ग �थयो। 
 

भाग 2 

 

िज�मेवार�: =यसोभए अब हामी जा�दछ� 3क पहाडको फेदमा के हँुदैछ, हामी पहाडमा फकv र =यहाँ 

कुराकानी स�ुनहुोस।् ��थान 32:7-14 पXनहुोस।् 
 

अOयास गनु#होस:् तल के भइरहेको छ भगवान जा�नहुु�छ। 

1. पद 7 मा परमेeवरले मोशालाई के गन0 अ�ाउनहुु�छ? ___________________________________ 

2. 3कन यो आदेश? उहाँ मोशालाई मा�छेह! के भएको बताउँछ? _____________________________ 

3. इuाएल@ह! को हुन ्(पद 7)? _______________________________________________________ 

उ=पि=त 6:11-13 मा फक0 नहुोस।् यी पदह!मा प�ृवीको अव�थाको बारेमा परमेeवरले के 

भ�नभुयो? _______________________________________________________________ 

उहाँ यसको बारेमा के गद< हुनहुु��यो?___ ______________________________________ 

��थान  32:8 लाई �योग गरेर परमेeवरले �Pटाचारलाई कसर@ प7रभा�षत र प7रभा�षत 

गनु0हु�छ? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. यी �यिaतह!को बारेमा परमेeवरले अ! के भ�नहुु�छ (पद 9)? ___________________________ 

5. परमेeवरले मोशालाई के गन0 लाpनहुु�छ भनेर बताउनहुु�छ (पद 10)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
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"श(ण: मोशाको एउटा �वशषे भ�ूमका छ जुन उसले जनताको नेताको !पमा ख[ेदछ। मा�नसह� उसका 

मा�नसह� होइनन ्तर भगवानका हुन ्तर �तनीह� परमेeवरसगं �सधै बो[न सaदैनन ्न त परमेeवर 

�तनीह�सगं सीधा कुरा गन0 छनौट गनु0हु�छ। मोशाले पजुार@को !पमा काम गरे। परुानो �नयमका 

पजुार@लाई सेवा गनZ िजJमेवार@ Qदइयो जसले एक �यिaत जसले परमेeवरको ��त�न�ध=व ग�यx र 

मा�नसह!लाई परमेeवरमा ��त�न�ध=व ग�यx। हामी यो ��थान 32:11-14 मा भइरहेको दे�छ�।   
 

1. मा�नसह!ले पाप गरेका छन।् फे7र, परमेeवरले मोशालाई 3कन एaल ैब�न चाहनहुु�छ भनेर 

बताउनभुएको छ? ________________________________________________________________ 

उसले मोशालाई भ�छ 3क ऊ =यसप�छ मोशालाई बनाउनेछ ______________________________ 

2. अब पजुार@को !पमा मोशाले मा�नसह!लाई परमेeवरको ��त�न�ध=व गद0छ। पद 11 ले बताउँछ 

3क मोशाले परम�भ ुआhना परमेeवरलाई .ब�ती गरे। उसले भ�छ, "हे �भ,ु तपाRको �ोध 3कन 

ज�लरहेको छ ..." पद 11 मा। =यसप�छ पद 12 मा उहाँ भ�नहुु�छ, "3कन 

______________________________________________________________________________ 

3. =यसोभए उसले केको ला�ग �भलुाई .ब�ती गछ0?  

बाट खो[नहुोस ्___________________________________________________________ 

रोमा�ट ________________________________________________________________ 

सJझन ु______________________________________________________________ 

�भलेु के गनु0भयो? ________________________________________________________ 

 

\ड+गगं डपेर: गQहराइ ब�ुने समझदार@ र ��थानको यस खBडको अ�धक अ�तo0िPटका ला�ग, तपाRलाई 

यी अशंह! अ�वेषण गन0 �ो=साहन Qदइएको छ। आफैलाई सोGनहुोस ्3क यी �=येक खBडह!ले के 

�सकाउँदछ जुन तपाRलाई परमेeवर को हो र तपाR उहाँसँग सJब�धमा हुनहुु�छ भ�ने कुराको अझ रा]ो 

समझ Qद�छ। 

1. इज3कएल 20:13-14 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 1 को7र�थी 10:6-7  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: हे �भ,ु तपाRले यो पाठमा यो एकदम ैसरल बनाउनभुएको छ 3क मेरो मटुु एकदम ैचंचल छ। 

एक �मनेट म तपाईले आदेश गनु0 भएको सब ैकुरा पालन गनZ वाचा गछु0 र अकx �मनेटमा तपाईले भनेका 

र मेरो ला�ग गनु0भएका सब ैकुरालाई म बेवा�ता गनZछु। मेरो मटुु अना�ाका7रताको खतरामा छ। मलाई 

माफ गर। येश,ू मेरो तफ0 बाट पादर@को !पमा सेवा गनु0भएकोमा ध�यवाद। ससंारका सब ैग[तीह! तपाRले 

आफ� मा �लनभुयो। तपाRले आफुलाई �पताको �ोध �लनभुयो। तपाR �ूसमा टाँसनभुयो र सJपणू0 

मानवजा�तको ला�ग मनु0भयो र अब तपाR �पताको �सहंासनको अगाEड मेरो व3कलको !पमा ब�नहुु�छ। 
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तपाRको ब�लदानको कारणले म बाँ8न �वत�� छु, तपाRको सेवा गन0 �वत�� छु, माया, सJमान, र 

तपाRको आ�ापालन गन0 �वत�� छु। यसको ला�ग म तपाRलाई मेरो ध�यवाद र �शसंा Qद�छु। ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

िज�मेवार�: पहाडमा के हँुदैछ भनेर परमेeवरलाई रा]र@ थाहा �थयो तर अब मोशाले आफैले दे�न 

लागेका �थए। ��थान 32:15-24 पXनहुोस।् 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. �न�स�देह, मोशाले परमेeवरको अ�घ औ लाले कँुQदएको गवाह@लाई मा�नसह!साम ु[याउन उ=सकु 

�थए (��थान31:18)। य"य�प उसलाई थाहा �थयो 3क केह@ भय . कर गलत �थयो। पद 15 र 

16 मा हामी ढु गाका दईु पाट@ह!का बारेमा के �सaछ�? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यहोश ूपहाडमा केह@ भाग �लएर मोशासँग ैगएका �थए (��थान 24:13) तर जब परमेeवरले 

मोशालाई बोलाउन ुभयो उहाँ एaल ैबादलमा उaलनभुयो। अब मोशा तल ओलZर यहोशलूाई 

भेkछन।् यहोशलेू सनेुको ह[लाको बारेमा के भ�छ (��थान32:17)? ________________________ 

3. मोशाले क�तो आवाज सनेु ज�तो भने? ______________________________________________ 

4. अब मोशा छाउनी निजक आइपगेु र मा�नसह!ले के गरेका र के गद<छन ्देखे। उसको ��त3�या 

के हो? ________________________________________________________________________ 

5. यो कि=त �वनाशकार@ 'ण भएको हुनपुछ0 ! मोशा भख0रै कहाँबाट आएका �थए? 

______________________________________________________________________________ 

र अब उसले के सामना ग7ररहेको �थयो? _____________________________________________ 

6. केह@ 'ण पQहले उसले kयाlलेटलाई भगवानको औलंाले कँुQदएको हो। अब �तनीह! चकनाचूर 

भए। उहाँ 7रसाउन ुभयो र र@सको कारण, उहाँले ती ढु गाह! टु�ा-टु�ा पानु0 भएन। �त]ो �वचार:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. kयाlलेट नPट ग7रयो। शािlदक !पमा, �यव�था भ ग �थयो, चकनाचूर भयो। 20 पदमा मोशाले के 

गरे? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. पद 21: हा!नलाई उनको �eन के हो? ____________________________________________ 

9. र स'ंेपमा भ�नपुदा0 हा!नको ��त3�या क�तो �थयो? 

1. पद 22: _______________________________________________________________ 

2. पद 23: _______________________________________________________________ 

3. पद 24: _______________________________________________________________ 
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"श(ण: 
1. यो �पPट !प मा इजरायलको सामदुा�यक जीवन मा एक कम .ब�द ुहो। एकले म�त गन0 सaदैन 

तर हँसेको छ “हामीसँग कुराकानी ग7ररहेको” हँ�दै जब हामी हा!नले मोशालाई भनेको स�ुछ�, “र 

यो बाछो �न�क�यो!” के सम�या �थयो? ______________________________________________ 

2. हा!नले आhना सब ैअ�धकार =यागेका �थए। तपाRलाई यो के भ�छ? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. जब मोशाले उनलाई के भएको �थयो भनेर ले�न आLह गरे (पद 21) तब अकx सम�या के 

�थयो? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. हा!नले के भएको �थयो भनेर कुन ैिजJमेवार@ �लएन? पद 22:24 मा मोशालाई उनको 

��त3�याको समी'ा गनु0होस।् ऊ प7रि�थ�तको �शकारको !पमा काम गछ0। उसले कसलाई दोष 

Qद�छ? उसले कुन शlद र वाaयांश �योग गद0छ जसले यो �कट गद0छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: सब ैभ�दा �ाय: अि�तयार =याpन र ग[तीको ला�ग कुन ैिजJमेदार@ �लन ुयो अ�धकारको 

िजJमेवार@ �लने र =यस बमोिजम काय0 गनु0 भ�दा सिजलो हु�छ।  
 

1. एक समयलाई �वचार गनु0होस ्जब तपाR अ�धकारको भ�ूमकामा हुनहुु��यो। यो घर �भ� बबुाको 

!पमा, वा काय0मा �ब�धक वा काय0कार@को !पमा, वा Qटममा खेलाडीको !पमा हुन सaछ। �त]ो 

ला�ग के �थयो __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एक अव�था याद गनु0होस ्जहाँ तपाRसँग िजJमेवार@ �लने छनौट गनु0होस ्र दोष �लनहुोस ्वा 

यसलाई =याpनहुोस ्र अ! सबलैाई दोष लगाउने �शकारको !पमा काय0 गनु0होस।् तपाईले के 

गनु0भयो? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

3. यसको न�तजा के भयो? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. चाहे अि�तयार वा िजJमेवार@को '�ेमा, तपाRले के �सaनभुयो?  __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: हे �भ,ु �ायः म आफूलाई हा!नसँग �म[दछु। म चाज0 �लन, एक अडान �लन, वा सह@ कुरा गन0 

चाह�न, �वशषे गर@ यQद यसको उपहास, अ�वीकृ�त, र ��तरोधको अथ0 हु�छ। यसको स�ा धेरै पटक म के 

गन0 रो�छु जसले सबलैाई खुशी पाद0छ, शाि�त रा�दछ, र कुन ैअवरोध वा अवरोध पदैा गद<न। कुन ैप�न 

हालतमा शाि�त मेरो म�टर ब�छ। मलाई ती समयका ला�ग 'मा गनु0होस ्जब म गरैिजJमेवारपणू0 र 

बेवा�ताकता0 हँु। =यसोभए, �भ,ु =य�तो समय आउँछ जब म अ�धकार र नेत=ृव �ल�छु। म मेरो काय0 र 
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�नण0यह!को ला�ग िजJमेवार@ �ल�छु। �वरोधको बाबजुद प�न सQह काय0 गन0 साहसको ला�ग ध�यबाद।  

ममा तपाRको च7र� �वकास गनु0होस।् ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

"श(ण: भाग 3 हा!नको ��थान 32:24 मा नभई अ�वeवसनीय शlदह!को साथ समा6त भयो, 

"=यसोभए मलेै �तनीह!लाई भन¡, 'जोसँग सनु छ उसले यसलाई �लनोस।् =यसोभए �तनीह!ले मलाई Qदए, 

र मलेै =यसलाई आगोमा hयाँ3कQदएँ र यो बाछो �नि�कआए। ”” तथा�प, मोशाले =य�तो मखू0तामा 

�वeवास गद<नन।् उहाँ प�व� परमेeवरसँगको भेटबाट मानवजा�तको घHृणत नरा]ो काममा आउनभुएको छ। 

उसले परमेeवरको इ8छा, आ�ाह! [याएको छ, र परमेeवरको मा�छेले खराब गन0 को �बलता को कडा 

वा�त�वकता सगं सामना भएको �थयो। पव0तमा मोशाले �तनीह!को प'मा परमेeवरलाई .ब�ती गरे। उसले 

परमेeवरलाई “�त]ो हो�शयार@बाट फक0 न” भ�यो _________________________ �ोध र यसबाट रोमाि�टक 

_________________ तपाRको �व�:मा _______________________ (��थान 32:12)। " अब उसले बाछो 

र नाच देखेको छ र उसको र@स उसको �भ� ब[छ (पद 19)। याद रा�नपुनZ अकx कुरा: परमेeवरले 

हा!नको ला�ग के उ�eेय रा�नभुएको �थयो (��थान 29:44-46)? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1. उनको म�ुय भ�ूमका के हुने �थयो? _________________________________________________  

2. अब मोशाले उसलाई के ग7ररहेको दे�यो? _____________________________________________ 

 

हा!नलाई लाpछ ज�तो देHखदैन। मोशा 3कन य�त �नराश छ? उसले मोशालाई भ�यो, “�तमी मा�नसह!लाई 

�च�छौ। �तनीह! सेट छन ्_____________.”  उनको भनाइ सह@ छ। मा�नसह! दPुटताको खतरामा छन।् 

तथा�प, मोशाले उaत लडाईलाई बझुे। परमेeवरले ती मा�नसह!लाई आhनो आhन ैहुन बोलाउनभुएको 

�थयो। उनले आफूलाई परम�भ,ु �तनीह!का परमेeवर भनेर घोषणा गरे। उहाँलाई जा�तह!मा उहाँ 

��त.बिJबत गन0 रो�नभुएका ती �यिaतह! �थए। �तनीह! ती हुन ्जसलाई सJपि=त, सतंान र सम�ृ:को 

��त�ा उहाँ Qदनभुयो। उहाँ ती �यिaत हुनहुु��यो जसले �तनीह!लाई �मwीह!बाट छुटाउनभुयो र लाल 

सम�ुको पार गनु0भयो र अब यो म!भ�ूममा यस पव0तमा [याउनभुयो जहाँ उहाँको �स: �यव�था Qदइएको 

�थयो।   
 

तर उ=पि=त 3 मा अदनको बग�चामा �पPटसँग देHखएको खBड सय� बष0 प�छ आ�मणमा आ�ामक �थयो। 

उनीह!लाई परमेeवरले �मwबाट बाQहर [याउनभुएको �थयो तर �तनीह! �नर�तर फक0 न चाह�थे। जब 

सम�ुको स कट, तीतो पानी, र कुन ैरोट@ वा मासकुो सामना गनु0पदा0 �तनीह! जQहले प�न �वगतमा फ3क0 ए 

र फकZ र जान चाहे। यो अव�था फरक छैन। �तनीह!ले �मwका देवताह!को पजूा गन0 छनौट गरे जसका 

�निJत �तनीह! सिृPट गन0 सaथे तर परम�भ,ु �तनीह!का परमेeवर, �तनीह!का उ:ारकमा�थ भरोसा 
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रा�छन।् परमेeवर उनीह!को �निJत आhनो भलाइ चाहनभुयो र �तनीह!लाई =यो �यव�था Qदनभुयो जुन 

=यो भलाइ प=ता लगाउन सaने �थयो। यसको स�ा �तनीह! आhन ैत7रकाले जान चाह�थे र आhन ैकाम 

गन0 चाह�थे। न�तजा �व!प, भगवानको भलाईलाई �कट गनु0को स�ा �यव�थाले �तनीह!को खराब 

अव�था उजागर गg यो।  
 

%^न: तपाईको नोटबकुमा यस �eनको जवाफ ले�नहुोस:् यQद भगवानले "मसँग मेरा अ! देवताह! 

नबनाएको भए" वा "तपाई आफैले म�ूत 0 नबनाउनहुुने" भ�न ुभएको �थएन भने, के उनीह�को पजूा र 

रमाईलो गलत हु��यो? (यी सझुावह! रोमीह!बाट �लइएको स�दभ0 हेनु0होस:् रोमी 3:20; 4:15; 5:13; 7:7)   

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्��थान 32:25-29 

 

पLरचय: अब हामी दे�छ� 3क मोशाले पजुार@को भ�ूमकामा मा�नसह!को ��त�न�ध=व गद0थे मा�नसह!। 

उनले उनीह!को ला�ग सा'ी [याए (पद 15)। आफूले बनाएको म�ूत 0 वरपर मा�नसह!ले पजूा र नाच गद< 

गरेको घणृा उसले दे�यो (पद 19)। उसको �ोध धमf �ोधको !पमा जलाउँछ र पाट@ह! नPट हु�छन।् 

पापको सजाय अप7रहाय0 छ। पद 20 मा बाछोलाई जलाइ�छ, भुँइदेHख भुँइ, पानीमा छ7रयो र इuाएल@ह!ले 

यो �पउन लगाइ�छ। तर, =यहाँ अझै छ ... 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. मा मोशाले के देखे पद 25?   

मा�छेह! �थए ______________________________________________________ 

हा!नलाई �थयो _______________________________________________________ 

अ�न �तनीह! भए ___________________________________________________ 

2. उनी छाउनीको �वेश"वारमा उ�भए र पद 26 मा उनले के भने? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. र, कसले जवाफ Qदयो? ____________________________________________________________ 

4. उनीह!ले उनीह!को परमेeवर, इuाएलका परमेeवर, इuाएलका मा�नसह!लाई यी कुराह! भने। 
______________________________________________________________________________ 

एउटा ह=यारा प�नेवाला �थयो - भाइको .ब!: भाई, साथीको .ब!: साथी, �छमेक�को �व!: 

�छमेक�। 

5. लेवीह!को आ�ाका7रताको प7रणाम के �थयो (��थान) 32:28)? ___________________________ 

जब याकूबले आhनो छोरो लेवीलाई उ=पि=त 49 मा आ�शष ्Qदए तब उनले उ[लेख गरे 3क 

उनीह!को तरवारह! Qहसंाको ह�तयार हुन ्र �तनीह!ले आhनो �ोधमा मा�नसलाई मारे।   

6. जब �यव�था 33 :9  मा आhनो जीवनको अ�तमा मोशाले कुलह!लाई आशीवा0द Qद�थे भने यसले 

लेवीको कुलले “तपाRको _______________ पालन गg यो र तपाRको _______________ रा�यो।” 

�तनीह!ले परम�भकुो वचनको प' �लए। 
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7. मोशाले उनीह!लाई �भकुो आशीवा0द Qदए (��थान32:29 )। मोशाले उनीह!लाई के भने?  

______________________________________________________________________________ 

8. परमेeवरले ठ¢क =य�त ैगनु0भयो। लेवीह! अलग �थए। नJबर 18:5-7? मा परमेeवरले हा!नलाई 

के भ�नभुयो? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pवचार: आhनो क[पना �योग गनु0होस।् यQद तपाR =यो Qदनको बारेमा सब ै7रपोट0 गनZ �यिaत 

हुनहुु��यो भने ... 

o तपाई के खो�न चाहानहुु�छ? _______________________________________________ 

o तपाईले कसलाई अ�तवा0ता0 Qदनहुु�छ?_________________________________________  

o तपाR कुन �eनह!को उ=तर चाहनहुु�छ?_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o तपाR के हाइलाइट गनु0हु�छ र 3कन? __________________________________________ 

o शीष0कह! के पXने �थयो? ___________________________________________________ 

भाग 5 

 

पLरचय: इuायलको पापको कारण, लेवीह!ले तीन हजार मा�नसलाई मारे। �तनीह!ले आhना सँगी-

इuाएल@ह!को प7रवारका सद�यह!, साथीह! र �छमेक�ह!लाई मारेको .ब!: य:ुको !पमा �यवहार गरे। 

क�तो Qदन! यो घमु�त ेराPOले अनभुव गरेको पQहलो लडाई �तनीह!को आhन ैसमदुाय �श�वरमा भएको 

लडाई हो। दPुकम0को .बरोधले उ.�एका अराजकताह! - मा�नसह! जंगल@ भइरहेको �थयो, �नय��णभ�दा 

बाQहर �थयो, र �तनीह!का श�हु!लाई हाँसोको पा�ह! (��थान 32:25)। �तनीह! आफ� लाई नPट गद< �थए 

र परमेeवरको ��तPठा .बगाद< �थए जुन उहाँ ती मा�नसह!मा रा�नहुु��यो। बाQहर@ स 5 केतह!बाट 

कसलेै सो8दछ 3क खराब �वजयी �थयो। 5 भागमा हेनु0होस 3क भगवानले उहाँको सJब�धलाई पनु�था0पना 

गद< अगाEड बढाउनभुयो जनु उहाँले चु�न ुभएको �थयो। 
 

असाइनमे.ट: पXनहुोस।् ��थान 32:30-33-6 

अOयास गनु#होस:् एक पटक फे7र हामी मोशाले पजुार@को िजJमेवार@ वहन ग7ररहेका दे�छ� जब उनले 

मा�नसह!लाई परमेeवर सम' [याउने ��त�न�ध=व गद0छन।् पद 30 मा उसले के भ�छ? _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

"श(ण: पापको प7रणाम पापको दBडको मा� एक अगं हो। म�ूत 0 नPट भएको �थयो, रेवलर@ र 

व�यजीवह! मौन पा7रएका �थए र तीन हजारको म=ृय ुभइसकेको �थयो। तर, Gयान Qदन अझ आवeयक 

पg यो। पापको सब भ�दा ठूलो �भाव भनेको परमेeवर र मा�नसजा�तको .बचको सJब�धलाई .बगानु0 हो। 

�तनीह!को अना�ाका7रताको पापले परमेeवर र मा�नसह!बीच छुQ�न ुभयो। मोशाले यो कुरा जानेका �थए 
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र उनीह!ले बनाएको .ब�Lएको सJब�धको बारेमा मा�नसह!लाई Gयान Qदए। �न�स�देह, यQद �तनीह! 

आफ� मा छोEडयो भने �तनीह!ले बेवा�ता गनZ, बेवा�ता गनZ वा �तनीह!को अना�ाका7रताले ईeवरलाई 

सनुाएको कुरालाई इ�कार गनZ �थए। अ� केQह प�न अनावeयक देHख�छ। "अब हामी अगाEड बढ�।" 

"यसलाई मा� .बसv।" तर भो�लप[ट मोशाले 3फरऊनसगं भेट गरे। उनले उनीह!लाई थाहा Qदए 3क यो 

एउटा ठूलो पाप हो, एउटा पाप हो जसले उनीह!को सJब�धलाई पणू0 !पमा नPट गg यो र अब उनी �भकुो 

साम ुजा�छन ्3क उनीह!को पापको �ायिeचत गन0 सJभव छ 3क भनेर। 
 

Pवचार: कसलेै साथीबाट चोरेको उदाहरण �योग गरेर, यसलाई �वचार गनु0होस:्   

1. के जेलमा .बताएको, जे गलत 3फता0 गन0 पया06त पया06त, 3फता0 पठाइरहेको छ? 3कन? 3कन छैन? 

__________________________________________________________________________ 

2. ती सब ैपरूा भए प�न, के अझै समाधान गन0 बाँक� छ? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

समी'ा गन0: "�ायिeचत" शlद दईु लडाई गटुह!लाई एक साथ [याउने काय0 हो। यो दबु ै

पनु�म0लन को काय0 हो। 
  

अOयास गनु#होस:् मोशा फे7र �भमुा फक0 �छन।्   

1. पद 31: उसले के �वीकार गद0छ? ___________________________________________________ 

2. पद 32: उसले के सोGयो? ________________________________________________________ 

3. यQद परमेeवरले �तनीह!लाई माफ गनु0भएन भने, मोशाले के सोGछ? _______________________ 

मोशाले मा�नसह!को खा�तर परमेeवरको उपि�थ�तबाट �नका�लQदए। उसले �भलुाई 'माको ला�ग 

.ब�ती गद0छ। "कृपया उनीह!को पाप 'मा गनु0होस।्"   

4. उनीह!लाई नPट गनु0को स�ामा उनले उनीह!को पाप उहाँमा�थ रा�न लगाए। मोशाले के ग[ती 

गरे? कसले दोषी भएको �थयो? जनताको ��त�न�ध=व गद< उनले परमेeवरको �ोधलाई जोHखममा 

पारे र आhन ै�यानसमेत Qदए। �त]ो �वचार _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 33:35: परमेeवरले मोशाको �ाथ0नाको जवाफ Qदनहुु�छ।   

पाप गनZह!का ला�ग के �नण0य �थयो? _______________________________________ 

मोशालाई उनको आ�ा के �थयो? ____________________________________________ 

उनले के ��त�ा गरे? _____________________________________________________ 

उनीह!ले गरेको कामको ला�ग उहाँको सजाय के �थयो? ___________________________ 

4. हामी ��थान: 33:1-6  मा �सaछ� 3क परमेeवरले मोशालाई यो ठाउँ छोडरे आफूले ��त�ा 

गनु0भएकै भ�ूममा जान �नदZशन Qदनभुयो। मोशाले मा�नसह!साम ुबाँEडQदएको =यो कPटदायी खबर 

के �थयो? ______________________________________________________________________ 

5. जनताको ��त3�या क�तो �थयो?___________________________________________________ 

6. �तनीह!ले के लकुाए? ___________________________________________________________ 
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Pवचार: यो इजरायलको इ�तहास मा एक दखुद Qट6पणी हो। हामी QहJमत गद<न�, तथा�प, हामी उनीह! 

भ�दा रा]ो छ� भ�ने लाpछ। हामी सनुको बाछोको साम�ुने ना8न र जंगल@ दौEडरहेको फेला पान0 सaदैन� 

3कन3क उनीह!ले गरे तर हामी आफैलाई यो �eन गन0 सaदैन�: ती के के चीजह! हुन ्जसको व7रप7र म 

जंगल@ Qहसाबले मलाई �नय��णबाट बाQहर जान Qद�छ? हामी सबलेै आhनो जीवनलाई सो8न र अ�य 

�eनह! सोGन समय �नका[न ुआवeयक छ: म ईeवरभ�दा मा�थ के रा�छु? मेरो जीवनमा "देवताह!" के 

हुन?् मलेै पजूा गरेको “म�ूत 0ह!” के हुन?् ____________________________________________________ 

 

तर �न�दाको �e नलाई हामी रोaन सaदैन�। 3कनभने जब परमेeवर मोद0कैलाई �ायिeचत गन0 परमेeवर 

जानभुएको �थयो र परमेeवर र मा�नसह�को .बचमा भएको .बLेको सJब�धलाई पनु�म0लन गन0 जानपुद0छ, 

हामीले यो प�न ब�ुन ुआवeयक छ 3क हामी पजुार@ प�न छ। हा]ो ला�ग �ायिeचत गद< बबुाको �सहंासन 

अ�घ। हा]ो पजूाहार@ येश ूrीPट हुनहुु�छ, जो एक धा�म0क हुनहुु�छ। हा]ो कारणले गदा0 उहाँ कPट र 

म=ृयकुो कारण, �पताको �ोध हटाइएको छ। यो हटाइएको छ, हटाइएको छ। हा]ो �ायिeचत येशकूो रगत र 

धा�म0कता, उसको धा�म0कता माफ0 त ग7रएको छ। 
 

Rमरणाथ#: 1 यहू�ना 2:1-2 एक बाइबल अशं हो जुन हा]ो पापह!को �ायिeचत ग7रएको छ भ�ने 

स=यतालाई आeव�त पाछ0 , हामीले कQह[य ैजे गरेका छ� वा के गन0 सaदछ� भ�ने कुरामा परमेeवरको 

�ोध सदाको ला�ग हटाइनेछ। से�ट जोन "मेरा 6यारा ब8चाह! ..." भ�ने शlदबाट स!ु हु�छन।् बबुाले 

आhना ब8चाह!लाई कोमलतापवू0क बो[छन ्ज�तो लाpछ। यी शlदह! ले�नहुोस ्र उसलाई येश ूrीPटको 

�ेम आफैलाई जा�नहुुनेको !पमा बो[नभुएको स�ुनहुोस।्   
 

%ाथ#ना: म केवल तपाR, �भ ुयेश,ू ध�यवाद र �शसंा को शlदह� सगं आउन सaछ। म आफूलाई सब ै

रा]र@ �च�छु। मलाई थाहा छ 3क मलेै आhनो जीवनमा केQह भयानक काय0ह! गरेको छु। तपाRको 

वचनले मलाई आeवासन Qद�छ 3क मलेै जे गरे प�न वा गरेको हुन सaछ तपाR मेरो ला�ग मनु0भयो। 

तपाRले मेरो ला�ग �ायिeचत गनु0भयो। तपाRले मेरो सJब�धलाई पनु�था0�पत गनु0भयो जुन मेरो ग[तीले 

म र बबुाको बीचमा �सज0ना गरेको छ। ध�यवाद! म चाह�छु 3क तपाR ममा रहून ्र म माफ0 त काम 

गनु0होस ्ता3क अ!ले प�न यह@ खुशीको खबर पाउन सकून।्  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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%भु हामी"सत हुनुहु.छ 

 
 

पLरचय 

 

यस पाठमा धेरै कथाह! भ�नएका छन।् हामी उहाँह!को बीचमा रQहरहने .बि=तकै उहाँका मा�नसह!सँग 

टाढाको सJब�धको �थानबाट निजकको �थानमा जानको ला�ग परमेeवरको इ8छाको बारेमा �सaछ�। जब 

�नवास�थानको �नमा0ण पणू0 हु�छ तब के हु�छ हेनु0होस।्   
 

�ायिeचतको Qदन को कथा धेरै �श'ण र �नदZशन पकड हुनेछ। पवू0बाट पिeचममा जहाँसJम बाrालाई 

मन0को ला�ग पठाइएको छ, =यहाँ भगवानले माफ� र हा]ो पाप हटाउने वा�त�वक हु�छ।   
 

अ�न जाससूह! ��त�ा ग7रएको देशमा पठाइ�छ। �तनीह!को 7रपोट0 जा�नहुोस।् जनताको ��त3�या 

स�ुनहुोस।् दईु �वशषे जाससूह!को जवाफको ला�ग हेनु0होस।् तपाR =यस Qदन उपि�थत भएको भए तपाR 

कुन प'मा हुनहुु��यो �वचार गनु0होस।् र =यसप�छ कनानमा उनीह!को या�ाको नतीजा प=ता 

लगाउनहुोस।् 
 

अ�न मोशालाई के हु�छ? 

 

अि�तम कथा भनेको एक कथा हो जसले हामीलाई इuायल@ह!को .बचमा हुने म=ृय ुर �वनाशमा केि��त 

नभई इuायलको अि�तम उ:ारकता0, येश ूrीPट, धमf �यिaत हुने कुरामा केि��त गन0 स'म गद0छ। 
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%भु हामी"सत हुनुहु.छ 

 
 

भाग 1 

 

पLरचय: यस पाठमा हामी धम0शा��का ठूला भागह! हेनZछ� जसले हा]ो �श'ालाई �यापक बनाउँदछ र 

यी हठ¢, अझै छा�नएका �यिaतह!सँगको भगवानको सJब�धको बारेमा हा]ो समझलाई बढाउँदछ। 

इuाएलले अना�ाका7रताको झुकाव हँुदाहँुदै प�न, अzाहमसँग गरेको करारको वाचामा परमेeवर �वeवासी 

रहनभुयो। उहाँ �तनीह!का परमेeवर हुनहुुनेछ र �तनीह! उहाँका मा�नसह! हुनेछन।् यस पाठको 

अशंह!मा तपाRले प=ता लगाउनहुुनेछ बाइबलमा कहाँ कहाँ सचूनाह! पाइ�छन।् अ�धक �व�ततृ 

अGययनको ला�ग तपाईलाई यी स�दभ0ह!मा फक0 नको ला�ग �ो=साQहत ग7रनेछ।
 

िज�मेवार�: ��थान 25-30 र ��थान-35-40 बास�थानको सJब�धमा भगवानका �नदZशनह! हुन।् 

तपाईको नोटबकुमा तपाईले दईु �तJभह!को साथ चाट0 बनाउन रो�न सaनहुु�छ। पQहलो �तJभमा 

बाइबल स�दभ0 Qदनहुोस ्र दोuोमा ��थान 25:30मा परमेeवरले सJबोधन गनु0भएको बास�थानको 

प'लाई �चनाउनहुोस।् तपाइँको !�च केQह पXनहुोस,् तर ब�ुनहुोस ्3क तपाइँ केवल �=येक सेaसनको 

सामा�य शीष0क खो�दै हुनहुु�छ। 
 

अOयास गनु#होस:् परमेeवरले मोशालाई एउटा �व�ततृ �नदZशन Qदनभुयो। उनका �नदZशनह! �व�ततृ 

�थए। उहाँलाई थाहा �थयो 3क उहाँ के चाहानहुु��यो, �योग गनु0पनZ सामLीह! प�न। ��थान 31:1-11 मा  

1. परमेeवरको आ=माले भ7रएको िजJमेवार �यिaत को �थयो? _____________________________ 

2. उसको सहयोग को �थयो? _________________________________________________________ 

3. कसलाई सब ैथोक बनाउने सीप Qदइयो? _____________________________________________ 

 

"श(ा: यी अGयायह!मा रेकड0 ग7रएका सब ैकुरा ��थान 35 देHख 39 सJम दोहो7रएको छ। याद 

गनु0होस,् जब मोशाले इuाएल@ह!ले आफूले बनाएको म�ूत 0लाई पजूा गरेको देख,े तब परमेeवरले �तनलाई 

Qदएका गवाह@का दइुवटा पाट@ह! hया3ँकए। पहाड। मोशा फेर@ सीन ैपव0तमा उaले र परमेeवरले उनलाई 

दोuो प[ट गवाह@ Qदनभुयो (��थान 34)। �नJन अGयायह!मा परमेe वरले बास�थानको बारेमा उनका सब ै

�नदZशनह! फे7र �पPट पानु0भयो। अ�तमा Qदन बास�थान भेला गन0 आउँछ।   

भेट हुने पाल भेला ग7रएको छ। हा!न र �तनका छोराह!ले पजूाहार@को पोशाक लगाएका �थए। सब ै

बनावट टु�ा ठाउँमा छन।् काम स3कयो! 
 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्��थान 40:1-37 
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अOयास गनु#होस:्   

1. अ�न के भयो? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

परम�भकुो मQहमाले प�व� पाल भ7रयो! =यहाँ कुन ैकोठा �थएन। परमेeवरको मQहमाले बास�थान 

भयx। पहाडमा बसेको बादल अब भेट हुने पालमा बसेको �थयो।   

2. ��थान: 33:7 मा परुानो "भेट हुने पाल" र ��थान 25:8 मा भेट हुने नयाँ भेट हुने पालको बीचमा 

के �भ�नता छ? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ती मा�नसह!लाई के मतलब होला जुन उनीह!को परमेeवर उनीह!को बीचमा बास गनु0हु�छ?  

______________________________________________________________________________ 

 

स�झना: 2 को7र�थी 6:16-7:1 नयाँ �नयमको स�दभ0 हो। यी चार पदह! आज हामीलाई बो[छन।् 

परमेeवर हामीलाई यो जा�न चाहनहुु�छ 3क उहाँ केवल चच0 भ�ने भवनमा अवि�थत हुनहुु�न तर उहाँले 

हामीलाई उहाँको मि�दर बनाउनभुएको छ। उहा,ँ जी�वत परमेeवर, हामीमा ब�न रो�नहुु�छ। जब उनीह! 

�मuबाट पQहलो प[ट छाड ेतब उनले आफ� लाई बादल र आगोले आफ� लाई देखाइQदए। तब �तनी भेट हुने 

पालबाट बाQहर �श�वरको बाQहर भेट हुने पालको पालमा गए। इuायल@ह!को .बचमा परमेeवरको प�व� 

�थानको उपि�थ�तलाई भेट हुने पाल एक �थायी अन�ुमारक �थयो। अब 2 को7र�थी 6 मा हामी �सaछ� 

3क उहाँ =यो भ�दा प�न अझ घ�नPठ जीवन .बताउन रो�नहुु�छ। उहाँ हामी�भ� ब�नहुु�छ। हामी जी�वत 

परमेeवरको मि�दर हौ। यसको प7रणाम �व!प उहाँ आhनो मि�दरको हेरचाहको बारेमा �पPट �नदZशन 

Qदनहुु�छ। 1 को7र�थी:16-17  मा उहाँ हामीलाई के भ�नहुु�छ? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

तपाRलाई यी हरेक अGयायबाट पदह! याद गन0 चुनौती Qदइ�छ। तपाRको अन�ुमHणका काड0को एक तफ0 , 

2 को7र�थी:6:16 ले�नहुोस ्र अकx �तर 1 को7र�थी:16-17 ले�नहुोस।् तपाईको नोटबकु जन0लमा 

तपाईलाई के मतलब छ 3क तपाईले ईeवरको माझमा ब�न रो�न ुभयो। तपाईको जीवन र आचरणका बारे 

�वचारह! प�न ले�नहुोस ्जसर@ तपाईले सो8नहुु�छ 3क परमेeवरको आ=मा तपाR�भ� बास गनु0हु�छ। 
 

%ाथ#ना: यो तपाRको मQहमाले बास�थानले भ7रएको ज�तो लाpदो लाpदो �वचार हो। तपाRले इuाएलका 

मा�नसह!का बीचमा ब�न रो�न ुभयो, जब �तनीह!ले तपाRको प�व� इ8छाको �व!:मा काम गरेका �थए। 

अब मलाई सो8न चुनौती Qदइएको छ 3क यसको अथ0 के हो 3क तपाRले म�भ� ब�न रो�न ुभएको छ। म 

तपाRको मि�दर हँु र तपाRको प�व� आ=मा म�भ� बास गनु0हु�छ। म तपाR सम' �वन] हु�छु। मेरो 

जीवन �लनहुोस ्र तपाRको अनLुहले मलाई तपाRको उपि�थ�तले भनु0होस।् ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

 

"श(ण: लेवीको प�ुतकमा अकx पछाEड एउटा चीजको ला�ग �नदZशनह! छन।् यी सब ै�नदZशनह!लाई 

लेवी काननूह! भनेर सJबोधन ग7रएको छ। ती काननूह! परमेeवरले इuाएल@ह!लाई पालना गन0लाई 

Qदनभुएको �थयो। उनीह!ले �तनीह!को ��ताव, खानाको बारेमा �नयमह!, रोगह!को उपचार र सफा गनZ 

�नदZशनह! समावेश गथZ। �तनीह!ले गरैकाननुी यौन सJब�ध, गलत कामका ला�ग सजाय, भोजह! गनZ 

त7रकाह! र अ�यलाई सJबोधन गरे। यी सब ैकाननूले समदुायको सीमाना �सज0ना गg यो। यी काननूह!ले 

मा�नसह!लाई परमेeवरको उपासना र एक अका0लाई क�तो �यवहार गनZ भनेर �नदZशन Qदयो। उहाँ एक 

हुनहुु�छ जसले उनीह!को जीवनको बाटो �था�पत गनु0भयो। उहाँ एक हुनहुु�छ जसलाई सबभै�दा रा]ो के 

हो भनेर जा�नहुु��यो र उहाँ उनीह!को ला�ग केवल उहाँको उ=तम चाहनहुु��यो।
 

पाठ  5 को यस भागमा हामी एउटा अGयाय , स&ं'6तमा हेनZछ�, लेवी  16. सब ै�ववरणह! ब�ुनको ला�ग 

आवeयक छैन तर सJपणू0 �च�ले तपाRलाई �=येक Qदन वा�ष0क !पमा मनाउने �वशषे Qदनको बझुाइ 

Qदनेछ। यस Qदनको र@�त�थ�त अ�तह@न देHख�छ। �नराश नहुनहुोस।् यो सब ैसाह�सक काय0को एक Qह�सा 

हो! हामी सँगसँग ैहामी "ब�लदानको बो�ा" र �ायिeचतको Qदनको बारेमा ब�ुनेछ�। 
 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्लेवी 16. 
 

अOयास: हा]ो अGययन �सहंावलोकन पद 6  बाट स�ु हु�छ। 

1. हा!नले के गनु0पछ0? _____________________________________________________________ 

2. आhन ैपापब�लको �निJत साँढे ब�ल चढाएप�छ उसले के गछ0 (पद))? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. दईुवटा बाrा मGये एउटा पापब�लको !पमा चढाइ�छ। अकx खसीलाई के हु�छ (पद 10)? 

______________________________________________________________________________ 

4. पापब�लको ला�ग मानZ पQहलो बोकाको रगत कहाँ छ3क0 यो (पद 15 )?______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 16:18 रगतले महाप�व��थान, भेट हुने पाल र वेद@को ला�ग �ायिeचत गद0छ (पद16,19) 
______________________________________________________________________________ 

नोट: याद गनु0होस,् �ायिeचत गनु0 भनेको दईु लडाई गनZ पाट¥ह!लाई सँग ै[याउने हो। 
 

सारांश: �धान पजुार@ हा!नले पQहले आhनो र आhनो प7रवारको ला�ग �ायिeचत गद0छ र =यसप�छ 

उसले बास�थानको ला�ग �ायिeचत गद0छ (अ�त प�व� �थान, वेद@)। अ�तमा, उसले मा�नसह!लाई ब�ल 

चढाउँने बोका, बाrाले मा�नसह!लाई म�भ�ूममा बाQहर �नकालेर वा बोaने �ायिeचत गद0छ। �ायिe चत 

रगतको �छचो[ने र म�भ�ूममा भ¡डाको पाठा पठाएर ग7र�छ। 
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"सकाउने: परमेeवरले मोशालाई बनाउने एउटा टु�ा करारको स�दकू �थयो, जसलाई करारको आट0 प�न 

भ�न�छ। यो ठोस सनुले ढा3कएको �थयो। यसमा भएका चीजह!मGये एउटा सीन ैपव0तमा परमेeवरले 

मोशालाई �यव�थाको दईुवटा पाट@ह! प�न Qदनभुयो। स�दकूलाई मा�नसह!ले दे�न सकेनन।् यो 

परमेeवरको भेला हुने ठाउँ �थयो र भेट हुने पालमा प�व� को होल@ भ�नने कोठामा राHखयो। केवल �धान 

पजुार@ मा� यस '�ेमा �वेश गन0 स'म �थए र यो वष0मा एक पटक मा� ग7रयो। पजुार@ले मा7रएको 

बोकाको रगत �लएर =यस स�दकूको छातीमा, �ायिeचतको �निJत आवरणमा र छक0 ने �थए। स�दकूको 

ढकनी, वा �ायिeचतको आवरणलाई "दया आसन" भ�नयो। यो परमेeवर ब�नहुुने ठाउँ मा�न��यो, =यो ठाउँ 

जहाँ परमेeवरले मोशालाई आhनो दयाल ुवचन �कट गनु0भयो। 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. पद 16 मा बाrाको रगत छक0 न ु3कन आवeयक �थयो? __________________________________ 

रगत =यो �थयो जसले इuाएल@ह!को अश:ुपन हटायो (पद 19)। 

2. हा!नले बाrालाई के गनZ �थयो? पदह!मा ब�ल चढाएको मा�नसलाई के भयो 20-22? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

यस �कारले, मा�नसका पाप र ती सब ै�व�ोह र कुकम0ह! मा�नसह!बाट टाढा हटाइयो जबसJम 

म!भ�ूममा बाrालाई मन0 नQदएसJम छुkयाइयो। �तनीह!को पाप �थएन। 

3. यो �चर�थायी अGयादेश क�त पटक गनु0 पनZ �थयो (पद 34 34)? __________________________ 

 

कRले            %ायि^चत                       कसर�  
�धान पजुार@ हा!न आफू र आhनो प7रवारको 

ला�ग 

पापब�लको �निJत साढेँलाई ब�लदान। 

�ायिeचतको आवरण (स�दकु) अगाEड 

र अ�घ रगत छक0 ने 

�धान पजुार@ हा!न भेट हुने पालको ला�ग, वेद@, 

परमप�व� हो�लज 

पापब�लको �निJत बाrाको ब�लदान; 

स�दकूको अगाEड र पeचातापको 

ठाउँमा रसीतको �सहंासनमा रगत 

छक0 न।ु 

�धान पजुार@ हा!न मा�नसह!का ला�ग - 

�तनीह!को दPुटता र �व�ोह - 

�तनीह!को सब ैपापह! 

बोकाको टाउकोमा रा�नहुोस ्

िजउँदो बोका आफ� ले सब ैपापह! 

म�भ�ूममा एaल ैठाउँमा पठाइयो र 

=यहाँ मन0 जार@ ग7रयो 

 

Pवचार: हा]ो परमेeवर एक प�व� परमेeवर हुनहुु�छ र पापलाई घणृा गनु0हु�छ तर साथमा हा]ो 

पापीलाई �ेम गनु0हु�छ हा]ो परमेeवर �ेम हुनहुु�छ। �ायिeचतको �व�धले दeुमनलाई शाि�तको सJब�धमा 
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[याइएको छ। यQद म पापी हँु, जो एक अश:ु र �व�ोह@ हो, म र कसर@ पापलाई घणृा गनZ परमेeवर 

बीचमा शाि�त हुन सaछ? यQद पापले हामीलाई दeुमन बनाएको छ भने, =य�तो के कुरा छ जसले पापलाई 

हटाउँछ र हामीलाई �म� ब�न स'म गद0छ? हामी कसर@ परमेeवर�सत �मलाप गन0 सaछ�? भगवान आउन 

र आhना मा�नसह! बीच बास गन0 पाप हटाउन ुपछ0। =यसलेै उनीह!ले यो अGयादेश �=येक वष0 पालन 

गरे। �=येक वष0 �धान पजुार@ले आफू, आhनो प7रवार र आhनो बास�थानको ला�ग �ायिeचतको �निJत 

�ायिeचत गथZ (पद 16)। �=येक वष0 उनले मा�नसका पाप बोका मा�थ राखे र =यो एaल ैएaल ै

म!भ�ूममा पठाउँथ,े मा�नसह!बाट पाप हटाईQद�थे।   
 

तर जब �धान पजुार@को !पमा उहाँ आउनभुयो, उहाँ, आhन ैरगत"वारा सबकैो ला�ग एक पटक परमप�व� 

�थानमा �वेश गनु0भयो! �ायिeचतको Qदन =यो Qदन हो जुन येशलेू आhनो रगतलाई �ायिeचतको 

ब�लदानको !पमा Qदनभुयो, ब�लदानको !पमा जसले पापलाई घणृा गनZ परमेeवर र पापीलाई �ेम गनZ 

पापीको .बचमा शाि�त [यायो। ससंारको पाप उहाँ आफ� मा �लनभुयो तर उसले कुन ैपाप गरेको �थएन।   
 

1. य�तो �ेम ब�ुन गा�ो छ, हामी सबकैो ला�ग भगवा�को �ेम। मेरो पापलाई �ायिeचत ग7रएको छ 

भनेर थाहा पाउँदा यसले मेरो जीवनमा क�तो फरक पाछ0?  _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मेरो जीवनको जीवनमा यसले के फरक पाछ0? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Qहz ू10:22-23 ले भ�छ, "आ�थाको �नeचयताका साथ ईमा�दार qदयले परमेeवरको निजक 

आऔ,ं दोषको अ�त�करणबाट हामीलाई श:ु पान0 हा]ो qदय छ3क0 यो र हा]ो शर@र श:ु पानीले 

धोइQदयो। हामी �वeवासको आशामा अटल रह�, 3कन3क उहाँ जसले ��त�ा गनु0भयो उहाँ �वeवासी 

हुनहुु�छ। ” ससंारको मिुaतदाता rीPटको रगतमा नहुाइसकेप�छ हामी श:ु भइसकेका छ� र अब 

हा]ो अ�त�करण अपराधबाट �वत�� भएको छ। हामीलाई माफ ग7रयो। हा]ा पापह! हटाइए।   
 

%ाथ#ना: उहाँलाई तपाRको ध�यवाद र �शसंा ��ताव गनु0होस।् __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पLरचय: इिज6ट र कनानको ��त�ा ग7रएको भ�ूम बीचको दरू@मा इuाएल@ह! या�ा गन0 दईु मQहना 

भ�दा बढ@ लागेन। य"य�प स�ंयाको प�ुतकमा भेQटएको कथाले फरक समय ता�लका �कट गद0छ। नJबर 

11 मा �तु हेराईले हामीलाई भ�दछ 3क मा�नसह! कराईरहेछन ्र गनुासो ग7ररहेका छैनन तर �श�वर 

�भ� लगातार बजार भइरहेको �थयो। अGयाय 12 मा हामी �सaछ� 3क मोशाका आhन ैभाई र बQहनीले 

प�न उहाँ �व�: कुरा गन0 थाले। य�तो मत�भ�नताले गदा0 परमेeवर �ो�धत हुनभुयो मा�नसह!का �व!:। 
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इuाएल@ह!ले सीन ैपव0त छाड ेर हसेरोतमा गए जहाँ �तनीह! बसे। तपाईको बाइबलमा नaसामा 

हजारोथको ला�ग सJभा�वत साइट प=ता लगाउनहुोस।् हा]ो कहानी यस समय र �थानमा �ल�छ। अगाEड 

के छ जाचँ गन0 यो समय हो। 
    

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्नJबर 13:1-25 
 

अOयास: योजना 

1. पद 1: मोशाले परम�भकुा �नदZशनह! के छन?् ________________________________________ 

यो देशको बारेमा के खास �थयो? ____________________________________________ 

कसलाई पठाउन स3क�छ? __________________________________________________ 

2. पद 2: पारणको म!भ�ूमबाट कोह@ मा�नस बाQहर पठाइयो? _______________________________ 

सचूी Qदइएको छ। �वशषे गर@ पद 8  र 16 लाई Gयान Qदनहुोस।् ____________________ 

तपाइँको आखँा रा�न अकx जाससू पद 6  मा छ। ________________________________ 

3. पद 17: यी मा�नसह!लाई मोशाले के �नदZशन Qदए? के मा�नसह� जाचँ गन0 को लागी �थए? 

पद 18: _______________________________________________________________ 

पद 19: _______________________________________________________________ 

पद 19: _______________________________________________________________ 

पद 20: _______________________________________________________________ 

4. पद 21-24: �तनीह!ले आhनो ल¦य परूा गरे। �तनीह!ले के 3फता0 [याए? _________________ 

5. पद 25: �तनीह! क�त बेर गयो? __________________________________________________ 

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ् नJबर 13:26-33 

 

अOयास गनु#होस:् जाससूह! उनीह!को 7रपोट0 �लएर आएका �थए।   

1. ती नेताह!ले के 7रपोट0 गरे? 

सकारा=मक: ______________________________________________________________ 

नकरा=मक: _____________________________________________________________ 

पद मा ठूलो "तर" Gयान Qदनहुोस ्28: _________________________________________ 

2. कालेब पद 30 मा बोले। उनको धारणा के �थयो? _______________________________________ 

3. अ! मा�छेको ि�थ�त क�तो �थयो? �तनीह!ले अ!लाई कसर@ �भाव पानZ छनौट गरे? __________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 33 अनसुार उनीह!ले आफुलाई क�तो ठाने? ________________________________________ 
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Pवचार: यहाँ के भइरहेको छ? ग�तशीलता के �थयो? ती नेताह! मोशाले भ�ूम खो�नको ला�ग र चीजह! 

जाँच गन0 पठाएका �थए। के उनीह!ले =यो भ�ूम कlजा गनZ 3क नगनZ भनी �नण0य गनZ िजJमेवार@ पाएका 

�थए? पद 1 मा परमेeवरले के �पPट पानु0भयो? 

उसले के भने? ______________________________________________________________________ 

=यो भ�ूम �तनीह!को ला�ग उपहार �थयो। उहाँले �तनीह!का पखुा0ह!लाई आफूले गरेको ��त�ा परूा गद< 

हुनहुु��यो। �तनीह!ले यसको ला�ग �तनु0 पद<न। �तनीह!ले केQह प�न गनु0पद<न तर यसलाई अ�धकार 

�लन, दावी गन0, यसको �वा�म=व �लन! अवeय प�न, यसको मतलब यो होइन 3क �तनीह!ले यसको ला�ग 

सघंष0 गनु0पद<न तर तसथ0 यस ठाउँमा �च� टु3�एको देHख�छ। ती मा�नसह!ले =यो भ�ूम कlजा गनZ 

मा�नसह! �व!: लडाई गन0 एaल ैदेखे। गलत! परमेeवरले उनीह!लाई =यो जpगा Qदँदै हुनहुु��यो भनेर 

परमेeवरले भ�नभुएको �थयो। उहाँ उनीह!को 8यािJपयन हुनहुु��यो। उहाँले �तनीह!को श�हु!को �व!:मा 

आरोप लगाउन ुहुने �थयो। इuायल@ह!ले आhन ैलडाR लyन ुपनZ कुराको बारेमा केQह प�न भ�नएको 

�थएन।   
 

यस .ब�दमुा कालेब एaलो �वaता �थए। कालेबको एकजना आवाजले मा�नसह!लाई भ�यो, “हामी गएर 

=यस भ�ूम अ�धकार गनु0 पछ0 , 3कनभने हामी =यो गन0 सaदछ� (पद 30)।" तपाRको �वचारमा कालेबले के 

ब�ुयो 3क अ�ले हराए? उसले के दे�यो 3क अ!ले देखनेन?् _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

=यसो भए बहुमत हु�छ। �जाताि��क सोच भ�छ 3क बहुमतले �नयम बनाउँछ। बहुमतले िज=यो। �ाय: 

हामी पनी य�त टाढासJम जा�छ� 3क बहुमत यो सह@ छ। 3कन उनीह!ले खोजी गरेको भ�ूमको बारेमा 

खराब 7रपोट0 फैलाउने आवeयकता पद0छ? ___________________________________________________ 

 

आवेदन: तपाईका आhन ै.बचार के के छन?्  

1. के तपाR =य�तो अव�थामा हुनहुु�छ जहाँ तपाR एaलो आवाज हुनहुु�छ?  ___________________ 

2. के तपाR कQह[य ै=य�तो ि�थ�तमा आउनभुएको छ जहाँ तपाRले आफूलाई बहुमतको प'मा 

भे�ाउनभुयो र अ!लाई मनाउन जे प�न गनु0भयो जुन तपाRले सह@ ठा�नभुयो ठ¢क �थयो?  

______________________________________________________________________________ 

3. एक समय सJझनहुोस ्जब तपाईलाई डरले तपाईले केQह �ा6त गन0बाट रोaनहुु�छ जब तपाईले 

आhनो qदयमा जा�न ुभएको �थयो 3क परमेeवर तपाईबाट चाहानहुु�छ तर तपाई डरलाई िज=न 

Qदनहुु�छ र तपाईको ला�ग �नण0य गनु0हु�छ?__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. कथाको यस �व�दमुा, तपाई कसको प'मा हुनहुु�छ ज�तो लाpछ 3क तपाR हुनहुु�छ? तपाईको 

भोट क�तो हु�छ? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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%ाथ#ना: हे �भ,ु मलाई मेरो जीवनमा तपाईको उपि�थ�तबारे सJझना गराउनहुोस।् तपाRसँग मलाई 

आ�शष ्Qदने अन�ग�ती त7रकाह! छन।् तपाR एक हुनहुु�छ जसले मलाई सब ैरा]ो कुरा Qदनहुु�छ। मेरो 

आँखा तपाRमा केि��त रा�नहुोस ्र ती चीजह!मा म डराउँछु। र, जब समय आउँछ 3क म एकको आवाज 

हुन ुआवeयक छ, मलाई QहJमत Qदनहुोस ्बो[ने साहस र �वeवासको साथ बो[नहुोस ्तपाR, चैिJपयनलाई 

भरोसा गद<! ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

कथा जार� छ ...
 

असाइनमे.ट: नJबर 14:1-25 

 

अOयास: क�तो दखु" Qट6पणी!   

1. पद 1-4 मा शlद र वाaयाशंह! पQहचान गनु0होस ्जसले इuाएलको उथला च7र�लाई �कट गद0छ: 

_________________________  ___________________________ 

_________________________  ___________________________ 

_________________________   ___________________________ 

2. प�ुषह!बाट आएको 7रपोट0 र खराब 7रपोट0ले �सा7रत ग7रएको �थयो 3क उनीह!को '�त �थयो। 

�तनीह! आhन ैक[पनाशिaतह!को अ�तशयोिaतको �सकार �थए। उनीह!ले उनीह!को “यQद मा� 

हो” भनेर �च8याए र इिज6टमा फक0 ने रा]ो सोचे। �तनीह! सब ैजना आ-आhनो बाटो जान तयार 

�थए। 

हामी नयाँ नेताको साथ 3फता0 जाँदैछ�। मोशा र हा!नको ��त3�या क�तो �थयो?  ___________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �तनीह!सँग को सा�मल भए (पद 6)? �तनीह!को ��त3�या क�तो �थयो? �तनीह!ले के भने?  

______________________________________________________________________________ 

4. �तनीह!को चेतावनी के �थयो? ______________________________________________________ 

5. उनीह!को स[लाह के �थयो (पद 9)? _______________________________________________ 

6. �तनीह!लाई ढु गा हा�न सJमेलनको वाता0 म=ृय ुहो। =यसबेला "�भकुो मQहमा" देखा पg यो। 

भगवान के भ�नहुु�छ? 

क�त लामो _______________________________________________________________ 

क�त लामो ______________________________________________________________ 

म गछु0  _________________________________________________________________ 
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म गछु0  __________________________________________________________________ 

 

हामीले यस भ�दा पQहले केQह सनेुका छैन�? ��थान 32:9-10 समी'ा गनु0होस।् 

7. ग�ती 14:13-16  मा मोशाले परम�भकुो साम ुके रा�छन?् तल रेखा के हो? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. मोशाको .ब�ती के हो? ________________________________________________ उसले �भलुाई 

आhनो शिaत �दश0न गन0 अनरुोध गद0छ। मोशाले सीन ैपव0तमा मोशाको ला�ग �कट गरेको 

च7र�, मोशाको च7र� भने।   

9. ��थानमा परमेeवर आफ� मा के भ�नहुु�छ? 34:6, 7? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ग�तीमा मोशाले परमेeवरबारे के भ�छ? 14:18? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. पदमा मोशाले के सोGछ? 19? ______________________________________________________ 

12. भगवान ्भ�छन,् “मलेै �तनीह!लाई माफ गर§, ज�तो तपाRले (मोशा) सोधे। य"य�प, भगवानलाई 

अपमानको साथ �यवहार ग7रएको �थयो र सजाय �थयोः _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. यस वाaयबाट कसलाई छुट Qदइयो र भगवानले उहाँबारे के भ�नभुयो? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. पद 25: परमेeवरले उनीह!लाई के गन0 भ�नभुयो? ____________________________________ 

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्नJबर 14:26-45 

 

अOयास गनु#होस:्  
1. =यसप�छका पदह!मा �भलेु मोशा र हा!नलाई बताउन जार@ रा�नभुयो 3क “यस दPुट समदुाय” 

का सब ैगनगन र गनुासोह!को न�तजा क�तो हु�छ। �तनीह!लाई के भ�नएको छ (पदह! 26-

35)? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मोशाले अ�वेषण गन0 पठाएका ती मा�नसह!लाई के भयो (पद 36--37)? ____________________ 

तर, परमेeवरले ____________ र _____________________________ लाई बचाउनभुयो (पद) 38). 

3. तब मोशाले सब ैमा�नसह!लाई परमेeवरले भनेका सब ैकुरा बताए। �तनीह!को ��त3�या क�तो 

�थयो? 

पद 39: ___________________________________________________ 

पद 40: ___________________________________________________ 

पद 40: ___________________________________________________ 

4. �तनीह!को अना�ाका7रताको प7रणाम के हुनेछ भनेर मोशाले उनीह!लाई भने? ______________ 

______________________________________________________________________________ 
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�तनीह! 3कन असफल हुने �थए? _____________________________________________ 

�तनीह!को म=ृय ुक�तो हुने �थयो? ___________________________________________ 

5. जसले अना�ाका7रता छनौट गg यो उनीह!लाई भ�नयो 3क �भ ु�तनीह!सँग हुनहुु�न र न त मोशा 

वा करारको स�दकुले छाउनी छोड।े �तनीह! जे भए प�न। यसको न�तजा के भयो? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

उनीह!ले सोचे 3क परमेeवर उनीह!को साथमा जानहुु�छ। उनीह! �वeवास गछ0न ्3क परमेeवर 

�तनीह!को प'मा हुनहुु�छ। �तनीह! "हामीले पाप गरेका छ�" भ�ने भनाइ पया06त छ र पापको 

कुन ैप7रणाम भएन भनेर उनीह!ले सोचे।   
 

परावत#न:   
1. के तपाRले कQह[य ैमहससु गनु0भयो ज�तो 3क तपाRको अपराधको ला�ग दोषी महससु र तपाRले 

�लन ुभएको Qदशाको ला�ग द:ु खी महससु गनु0 भएको छ र तपाR कुन ैप�न प7रणामबाट मaुत 

हुनहुु��यो? के परमेeवर यी मा�नसह!सँग 7रसाउन गलत हुनहुु��यो? के 7रस गलत छ? तपाRको 

आhन ै7रसलाई �वचार गनु0होस।् य�तो चीजले तपाRलाई र@स उठाउँछ 3क =यसले तपाRलाई भ�म 

पाछ0  __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ती पाठह!मा भगवान 7रसाउनकुो कारण के �थयो?  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपाR �वeवास गनु0हु�छ 3क उहाँ 7रसाउन ुपनZ अ�धकार �थयो? 3कन? 3कन छैन? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

स�झना: ग�ती 14:18 मा मोशाले परमेeवरको बयान गरे। उसले यसो भ�नरहेको ज�तो देHख�छ, "�भ,ु 

फे7र एकचोQट �तनीह!लाई 'मा गनु0होस।्" तर सोGदा, मोशाले परमेeवरको च7र�को बारेमा के थाहा छ 

भनेर बझुेको छ। अन�ुमHणका काड0मा पद 18 ले�न समय �लनहुोस।् यी शlदह! याद रा�नहुोस।् 

�तनीह!लाई लगातार तपाRको ला�ग आeवासन र शाि�त [याउन Qदनहुोस।् �भ ु7रसाउनमा Qढलो हुनहुु�छ, 

�ेममा �श�त हुनहुु�छ र पाप र �व�ोहलाई 'मा गद< हुनहुु�छ। उहाँ को हुनहुु�छ। जब तपाR यी शlदह! 

�च�तन गनु0हु�छ, सो8नहुु�छ र सो8नहुु�छ, �भकुो वण0न गन0 तपाRले �योग गनZ अ! के शlदह! �वचार 

गनु0होस ्जुन तपाR उहाँबारे जा�नहुु�छ। हुनसaछ यो "�वeवासी" शlद हो। =यसोभए इuाएल@ह!��त 

परमेeवरको �वeवासको सJझना गन0 समय �नका[नहुोस ्र तपाRलाई भगवा�को �वeवासयोpयता याद 

गनु0होस।् ज�त धेरै चीजह! ले�नहुोस ्जुन तपाR याद गन0 सaनहुु�छ र �तनीह!लाई तपाRको नोटबकुमा 

रेकड0 गनु0होस।्   
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%ाथ#ना: जब तपाईले आhनो जीवनमा कथाह! र घटनाह! सिJझरहन ुहु�छ �शसंाको ला�ग आhनो 

qदय उचा[नहुु�छ र उहाँलाई को हुनहुु�छ भनेर उहाँलाई ध�यवाद: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

पLरचय: कसलेै सो8लान ्3क मोशा प�ृवीमा कQह[य ैप�न सबभै�दा महान मा�नस �थए। ग�ती 12:3 मा 

हामीले �सaय� 3क उहाँ ज�तो अ! कोह@ �थएनन।् हामी आeचय0च3कत हुन सaछ� 3क यQद उसले कQह[य ै

ग[ती गरेन वा कुन ैग[ती गरेन भने। हामीलाई थाहा छ उसले गरेको �थयो। हामी सबकैो ला�ग 

अचJमको कुरा यो हो 3क ��त�ा ग7रएको देशमा मोशालाई कQहले प�न �वेश गनZ अनमु�त �थएन। उसले 

केवल मा�नसह!लाई =यस �थानमा डोया0उन म�त पgु यायो जहाँ �तनीह! �वेश गन0 �वेश गथZ।   
 

असाइनमे.ट: ग�ती 20:1-3 पXनहुोस ्र प=ता लगाउनहुोस ्3क के कारण मोशाले कनानको ��त�ा 

ग7रएको भ�ूममा �वेश गन0 पाएनन।् 
 

अOयास गनु#होस:्   
1. फे7र एकचोQट, नJबरमा सम�या के छ 20:2? _____________________________________ 

2. फे7र, मा�नसह!ले कसर@ प7रि�थ�त��त ��त3�या जनाउँछन?् तपाइँले उनीह!ले के भ�ने र गरेको 

आशा गनु0हु�छ? _________________________________________________________________ 

 

आवेदन %^न: 
1. जब तपाR स कटमा हुनहुु�छ, अ!ले के आशा गन0 सaछन ्3क तपाRले गनु0हु�छ र भ�नहुुनेछ? 

तपाइँको के हो (अपरेशनको मोड)?  __________________________________________________ 

2. के तपाइँ ��त3�या गनZ त7रकासँग ठ¢क हुनहुु�छ? =य�तो ��त3�यामा के =य�तो हुन सaछ जुन 

=य�तो समयमा भगवानको च7र� झ[काउँछ? ________________________________________ 

 

अOयास (जार@): 

1. फे7र एक पटक मा�नसह!का आ�मणको सामना गनु0पदा0 मोशा र हा!न कहाँ फकZ  (पद 6)? 

______________________________________________________________________________ 

2. परम�भलेु मोशालाई के �नदZशन Qदनभुयो? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमेeवरले के भ�नभुएको �थयो? __________________________________________________ 

4. ब�, मोशाले के गरे (पद 11)? _____________________________________________________ 

5. के ग[ती भया? मोशाले के गरे जसले �भलुाई अ�स�न त[ुयायो (पद 12)? ________________ 
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______________________________________________________________________________ 

के लेवी 10:3: ले कुन ैअ�तo0िPट Qद�छ? ____________________________________________ 

6. उनीह! कहाँ �थए पानीको नाम के �थयो (पद 13)? ____________________________________ 

 

पLरचय: ग�ती 20:1 मा हामी जा�छ� 3क �म7रयम कादेशमा मरे र अब पद 22-29 मा हामी पXछ� 

3क हा�न प�न मरे। तर उनको म=ृय ुहुनभु�दा अ�घ, हा!न को �धान पजुाहार@को !पमा �नयaुत हुने 

भनेर सJपणू0 समदुायले जानोस ्भ�ने �भ ुचाहनहुु��यो। मोशा, हा!न र हा!नको छोरो एलाजारलाई 

परमेeवरले पव0तमा आउन आsवान गनु0भयो। एलाजार हा!नको पजुार@को पोशाकमा लगाइएको �थयो। 

=यसप�छ मोशा र एलाजार डाँडाबाट ओ�ल0ए। सबलैाई थाहा �थयो 3क ऊ नयाँ �धान पजुार@ हुनेछ। 

हा!नको म=ृय ुभएको �थयो र समदुायले तीस Qदन उसको ला�ग शोक गयx। 
 

 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ्नJबर 21:4-9 

 

अOयास गनु#होस:्   
1. अQहले के गलत छ? पद 4 र 5 मा उनीह!को गनुासो के छ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यस पटक �भलेु क�तो सजाय पाउनभुयो? ___________________________________________ 

3. मा�नसह!ले मोशालाई �तनीह!को पाप �वीकार गन0 लगाए। �तनीह!ले उहाँलाई के गन0 सोधे?  

______________________________________________________________________________ 

4. र, फे7र मोशाले �भ ुअ�घ मा�नसह!को तफ0 बाट आए। �भलेु मोशालाई के �नदZशन Qदनभुयो? 

______________________________________________________________________________ 

5. खJबामा सप0को उ�ेeय के �थयो? ___________________________________________________ 

6. =यसोभए, मोशाले परमेeवरले भ�नभुए ज�त ैगरे र जसलाई टोकेकाह!लाई के भयो (पद 9)?  

______________________________________________________________________________ 

 

"श(ण: उ=पि=त  3 बाट श!ु गद< हामीले परमेeवरको मानव मिुaतको योजना हेg य� सारा मानवजा�तको 

ला�ग। उ=पि=त 3:15 मा न ैपरमेeवरले एक मिुaतदातालाई ��त�ा गनु0भयो जसले प�व� परमेeवर र 

पापी मानव जा�त बीच शाि�त [याउनहुुनेछ। परुानो �नयमका कथाह!ले हामीलाई शाि�त र पापको 

ब�धनबाट छुटकारा Qदनेलाई औ[ंयाउँछ। ग�ती 21 मा भएको कथाले हामीलाई फे7र एकलाई औ[ंयाउँछ 

जो उ:ारक, येश ूrीPट, परमेeवरको आhन ैप�ु हुनहुु�छ। हामीलाई नJबर 21:9 मा नयाँ �नयमको �स 

स�दभ0 Qदइ�छ। (�स-स�दभ0 �च�ह हेनु0होस ्र �स-स�दभ0 �तJभमा हेनु0होस।्) Qदइएको सदंभ0 

यहू�ना3:14-15 हो। यहू�ना 3 मा फक0 नहुोस ्र यी दईु पदह! ले�नहुोस:् 
  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 
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�श'ण परूा गन0 पद 16 र 17 पXन जार@ रा�नहुोस।् यी चार पदह!ले येशकूो बारेमा बताउँदछ। उसको 

म=ृयदुBडको सजाय म=ृयदुBड Qदइयो। ऊ .ब�भ�न ¤ुव, �समा हुकZ को �थयो। उहाँ सबलैाई हेन0 �ूसमा खडा 

हुनभुयो। जब काटेका इuाएल@ह!ले जीवनका ला�ग कासँाको सप0लाई हेरे, =यसकारण जब हामी येशलूाई 

जीवनभर हेछv तब हामी प�न बाँ8नेछ�। तर हा]ो जीवन हा]ो मानव जीवनकालमा िजउन ुभ�दा बढ@ हो। 

जुन जीवन उहाँ हामीलाई Qदनहुु�छ उहाँसँग अन�त जीवन हो (यहू�ना 3:16-17). 
 

%ाथ#ना: हे �भ,ु तपाRको �ेमले हा]ो ससंारमा आ�मण गनु0भयो जब तपाRले येशलूाई हा]ो 

मिुaतदाताको !पमा Qदनभुयो। मोशा र इuाएल@ह!ले सप0लाई हेरे र तपाRले दयापवू0क �तनीह!को जीवन 

बचाउनभुयो। हामी �समा हेछv र हा]ो उ:ारकता0लाई दे�छ� र तपाRले अनLुहपवू0क हामीलाई जीवन, 

�श�त जीवन, तपाRसँग अन�त जीवन Qदनहुु�छ। तपाईका आ=माले हामीलाई तपाई को हुनहुु�छ भनेर 

हेन0 आँखा Qदनहुोस ्र मटुु खु[ला छ र तपाईलाई अगँा[नको ला�ग उ=सकु छ जसले हामीलाई तपाईको 

साथ अन�त जीवन Qद�छ। ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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सु.नुहोस,् हे इजरायल 

 
 

प7रचय 

 

�यव�था प�ुतकको अ�धकाशं भाग मोशाको �वदाई ठेगानाको रेकEडFग हो इuाएल@ह!लाई नेत=ृवको 

नेत=ृवको पा7रत हुन ुअ�घ र उनी मनु0 भ�दा पQहले। उसले के साझेदार@ गg यो र 3कन उसले क[पना गछ0 

3क उसले उसले गरेको कुरा बाँyन छा�छ? यस पाठको �ारJभमा तपाईले मोशाले सJबोधन गन0 रो�न ु

भएको .ब�भ�न �वषयह! �सaनहुुनेछ। जब तपाR मोशालाई स�ुनहुु�छ इuायल@ह!सँग कुरा गनु0हु�छ ती 

कुरा के हुन सaछ �वचार गनु0होस ्जुन तपा¨ आhना छोरा छोर@ र ना�तना�तनाह� र �तमी प�याउनेह� 

सगं बाँyन सaनहुु�छ। तपाइँले �ेम गनZलाई म=ृयमुा छोyने तयार@ गदा0 तपाRको �वरासत के हुन सaछ? 

 

उजाड�थानमा सब ैसँग ै.बताएको सब ैवष0 प�छ नेत=ृव को पा7रत एक दद0नाक अनभुव हुन सaछ। 

इuाएल@ह!ले यो नव �नयaुत नेतालाई प�याउने आशा ग7रएको �थयो। यसलाई तलुना=मक !पमा सहज 

स�ंमण बनाउन �भलेु चा[नभुएका कदमह! अवलोकन गनु0होस।् भगवानले �नयaुत गरेको नयाँ नेता को 

�थए? उसको योpयता के �थयो? ईeवरले उनलाई र इजरायललाई आeवासन Qदनहुुने शlदह! के �थए? 

 

परमेeवर र इuाएल@ह! बीचको सJब�ध उ�त ैन ैरsयो य"य�प मोशा उनीह!सँग �थएनन।् उहाँ 

�तनीह!का परमेeवर हुनहुु��यो र �तनीह! उहाँका मा�नसह! �थए। �तनीह! प�व� राPOको !पमा 

छुQ�एका �थए, उहाँको बहुम[ूय सJपि=त। �तनीह!को बोलावट उह@ �थयो। हामीसँग प�न =य�त ैबोलावट 

छ जसर@ परमेeवरका �यिaतह! उहाँको प�व� �योगको ला�ग छुQ�एका छन।् से�ट �पटरले नयाँ 

अ�यजा�तका इसाईह!लाई लेखेको पQहलो प�मा के भ�छ भनेर �सaनहुोस।् उसको कुरा स�ुनहुोस ्नयाँ 

qदयको �वeवासको !पमा तपाRको मनमा कुरा गनु0होस।् 
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सु.नुहोस,् हे इजरायल 

 

भाग 1  

                                                                                                                                    

पLरचय: पाठ 6 मा हामी हा]ो अGययनलाई फरक त7रकाले हेनZछ�। यो परुानो �नयमको पQहलो पाँच 

प�ुतकह!को टोपी हो। मोशाले मा�नसह!लाई चाल@स वष0सJम उजाड�थानमा या�ा गरे। �तनीह! जpगा 

�लन �लन तयार छन।् मोशालाई थाहा छ �तनी चाँड ैमनZछन। �यव�थाको प�ुतक प�न =य�त ैएक 

�वरासत ज�त ैछ जुन उसले इuाएल@ह!सँग छोyदै �थयो। यी मा�नसह� लाई उनको अि�तम शlदह� 

हुन।् तपाईको टाउको मा�थ, यQद तपाR मोशा हुनहुु�छ र मन0 लाpन ुभएको छ भने, के तपाR यी सब ै

वष0ह� मा नेत=ृव गनु0भयो सगं साझा गन0 चाहानहुु�छ?  _______________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

याद रा�नहुोस,् हामी �यव�थाको प�ुतकमा समावेश सब ैचीजलाई छुन सaदैन�। य"य�प हामी ती �व�शPट 

'े�ह!लाई हाइलाइट गनZछ� जुन परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई भ�ूममा पgु याउनहुुनेछ (��थान 3:8) 

जुन उसले ��त�ा गरेको �थयो (उ=पि=त15:18-21) 
 

अवलोकन: 
 

            स.दभ#     सामbी 
�यव�था 1-9 

 

ईeवरले मा�नसह!लाई समदुायमा आकार Qदएर ऐ�तहा�सक समी'ा 

गनु0भयो 

�यव�था 12, 28 

 

यQद तपाRले आ�ापालन गनु0भयो भने, तपाRले आ�शष ्पाउनहुुनेछ; 

यQद तपाRले अना�ाकार@ गनु0भयो भने, तपाR wा�पत हुनहुुनेछ 

�यव�था 31 

 

मोशाको उ=तरा�धकार@को ला�ग नया ँनेत=ृव �नयaुत ग7रयो 

�यव�था 32:48-52 

 

मोशाले कुलह!लाई आ�शष ् Qदए 

�यव�था 34 

 

मोशाको म=ृय ु
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असाइनमे.ट: �यव�था 1-9 पXनहुोस।् जब तपाR पXनहुु�छ, आफैलाई �व�तारको साथ �च�ता 

नगनु0होस।् ब� यस �eनको जवाफ Qदने �यास गनु0होस:् मोशाले अि�तम पटक इuाएल@ह!लाई सJबोधन 

गदा0 के साझा गद<छ? 

 

अOयास गनु#होस:् पQहलो काय0, मोशाले उजाड�थानमा भ�ता7रएको समयमा घटेका केQह उ[लेखनीय 

घटनाह!को समी'ा गरे। हामीले अGययन गरेका सJझनको ला�ग मोशाले छनौट गरेका केह@ घटनाह!; 

हामीसँग छैन। केQह घटनाह! र आदेशह!को स&ं'6त गन0 तपाRको सaदो �यास गनु0होस:् 
 

 संदभ#         घटना 
 

�यव�था 1:9-18 

 

 

�यव�था 1:19-46 

 

 

�यव�था 2:1-23 

 

 

�यव�था 3:21-29 

 

 

�यव�था 4-5 

 

 

�यव�था 9:7-10:11 

 

 

"श(ण: �वगतलाई सJझनाले हामीलाई सJझन म�त गद0छ। यQद हामीलाई याद छैन भने, हामी आhना 

ग[तीह! दोहोया0उँछ�।  

1. उजाड�थान छोyदा र भ�ूम �लनको ला�ग जाँदा मोशाले के चीजह! याद ग!न?् 

�यव�था 4:10 ________________________________________________________ 

�यव�था 5:15 ________________________________________________________ 

�यव�था 7:18 ________________________________________________________ 

�यव�था 8:2 _________________________________________________________ 

�यव�था 9:7 _________________________________________________________ 

"याद रा�नहुोस"् शlद �योग भएको अ�य पटक फेला पानु0होस।् तपाRको नोटबकुमा ले�नहुोस।् 

यो सचूी एक स�ुवात हो। 
 

2. 3कन यो सब ैसJझना य�त मह==वपणू0 हुनेछ? 3कन मोशाले उनीह!को ई�तहास याद गन0 

आवeयक महससु गरे, य�त धेरै उ=थानदायी �थएन?  ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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हामीले यो याद रा�नपुद0छ 3क जुन प�ुताले भगवा�लाई �मwी र लाल सम�ुको माGयमबाट 

आhना जनह!को छुटकाराको अनभुव ग7रसकेका �थए =यो मरेको �थयो। ब8चाह!लाई ती कथाह! 

भ�न ुआवeयक छ जुन उनीह!का अ�भभावकको अनभुवको एक Qह�सा �थए। मोशाले ती कथाह! 

समी'ा गरे, ती इuाएल@ह!को जीवनमा उ[लेखनीय घटनाह! �थए जसलाई ब8चाह!ले जा�न र 

सJझन ुआवeयक �थयो। यो �तनीह!को सJपदा �थयो, �तनीह!को सJपदा। 

कथाह! सनुाउन ुपनZ �थयो - रा]ो, नरा]ो र कु!प। ती चीजह! याद गन0 जुन मोशाले छनौट गरे, उनले 

जनसभामा भने। सब ैमा�नसह!लाई थाहा हुनपुg यो। =यहाँ कुन ैगो6य कुरा हुनेछैन, कुन ैलaुने गलत 

काय0ह! हुने �थएन, कुन ैबहाना र झठुो लकुाउने �थएन। ई�तहास ज�तो भयो =य�त ैभ�न ुपनZ �थयो। 
 

इजरायलका कथाह! घटना�म मा� काल�ममा �थएनन।् यी कथाह!ले यस राPOको छुटकाराको कहानी 

समात।े यी कथाह! समावेश �थए 3क कसर@ परमेeवरले �तनीह!लाई छा�नभुयो, ड�ेलभर गनु0भयो, र 

�तनीह!लाई �तनीह!को जीवनका अनभुवह!को माGयमबाट [याउनभुयो। यी कथाह!ले कसर@ परमेeवरले 

उनीह!लाई आhनो शासनको अधीनमा [याउनभुयो र फे7र शासन गनु0भयो र कसर@ ��त�ा ग7रएको 

देशमा �तनीह!लाई [याउनभुयो भनेर यी कथाह!ले बताउँदछ। यी कथाह!ले उनीह!लाई बताए 3क कसर@ 

उनीह! आhना श�हु!बाट जो�गएका �थए। यी कथाह!ले उनीह!लाई परमेeवरको �ेम र �वeवासको बारेमा 

बताउँदछन ्र कसर@ उहाँले �तनीह!का पखुा0ह!लाई उहालेँ गनु0भएको ��त�ा परूा गनु0भयो। यी कथाह!ले 

भगवानको उ:ार काय0को बारेमा बताएका �थए। यी कथाह! सJझन आवeयक पद0छ, न� 3क �तनीह!ले 

भलेुर अ�य देवताह!तफ0  फ3क0 ए। 
 

आवेदन: 
1. हामी स�ूच बनाउने मा�नस ह�। हामी "गन0" स�ूचया,ँ 3कराना सचुी, र ठाउँह! हामी जान चाह�छ� र 

ले�छ�। हामी यो गछv =यसलेै हामी .बस�दैन�। के तपाRले कQह[य ैचीजह!को सचूी बनाउने �वचार 

गनु0भएको छ जुन तपाR अ!ले याद गरेको चाहनहुु�छ? क�ता क�ता कथाह! छन ्जुन तपाR 

प�छप�छ आउनेह! जा�न चाहनहुु�छ?  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के तपाRमा रा]ो, नरा]ो र कु!प समावेश गन0 साहस छ?  _______________________________ 

3. तपाRको खुलापन र ईमानदार@ले तपाRको कथाह! सनेुका मा�नसह!लाई के भ�छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. यी कथाह!ले परमेeवरसँगको तपाRको सJब�ध र तपाRको ला�ग उहाँको महान ्�ेमको बारेमा 

अ!लाई के कुराकानी गद0छ? उनीह!ले तपाईको आhन ैछुटकाराको बारेमा अ!लाई के कुराकानी 

गछ0न?् ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. नरा]ो र कु!प बारेमा इमानदार हुन केवल खराब र कु!प बारेमा साझा गन0 कुन ैउ�ेeयको छैन। 

य"य�प, ती चीजह!लाई साझा गरेर येश ूrीPटमा भएको ईeवर@य छुटकाराको कामलाई औ[ंयाउन 
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एक माGयमले परमेeवरको प�व� आ=मालाई स�ुनेह!मा �वeवास गनZ अवसर �दान गद0छ। 

तपाRको जीवनमा ईeवरले गरेको कामको उ:ार काय0लाई �माHणत गनु0होस।् तपाईलाई पछ¢ 

आउनेह� लाई भगवानको �ेम र 'मा को बारे मा जा�न तपाई के चाहानहुु�छ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: तपाR म��त वफादार हुनहुु�छ, हे �भ।ु तपाRले मलाई पापको दास=वबाट छुटाउनभुएको छ र 

मलाई तपाRको छुटकारा पाएको स�तानको !पमा बाँ8न �वत�� पानु0भएको छ 3कन3क तपाRले मेरो 

पापह! 'मा गनु0भएको छ र तपाRको छोरा येश ूrीPटमाफ0 त मलाई तपाRसँग �ेम सJब�धमा 

[याउनभुएको छ। मलाई माफ ग7रयो तपाइँ सब ै�यिaतलाई थाहा छ 3क उनीह! 'मा छन।् मलाई 

कहानी भ�न साहस Qदनहुोस ्जुन अ!लाई पतैकृ हुन सaछ। मेरो कथाले तपाR को हो सचंार गन0 

सaनहुु�छ। तपाR मेरो भगवान हुनहुु�छ र म तपाRको ब8चा र तपाR सगं अन�त जीवनको वारस हँु। 

यसको ला�ग म तपाRलाई मेरो ध�यवाद र �शसंा Qद�छु। ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

"सकाउने काम: परुानो �नयममा हामी �सaछ� 3क परमेeवरले आhना जनह!सँग काननूको 

�योगमाफ0 त सJब�ध रा�न रो�नभुयो। उनको आ�ा यो �थयो 3क उहाँको �यव�थालाई पालन गनु0पद0छ। 

उहाँ आफूले चाहेको कुराको बारेमा एकदम ै�पPट हुनहुु��यो। उहाँको �नदZशनह! �यaत ग7रएको �थयो 

ता3क कसलेै प�न उसले भ�नको ला�ग 3क उसले के भनेको हो ब�ुदैन। इजरायलको इ�तहास माफ0 त, 

हामीले पQहले न ैहेरेका �थयौ 3क �तनीह! आ�ाका7रता र अ�ातताको अव�धमा जानेछन।् परमेeवरले 

उनीह!लाई दBड Qदनहुुनेछ; �तनीह! पeचा=ताप गनZछन ्र असल हुने ��त�ा गछ0न।् =यसोभए, तपाRले यो 

थाँहा पाउन ुअ�घ, �तनीह! फे7र अना�ाकार@ �थए। यसले हामीलाई अचिJमत पाद<न। हामी यसलाई हा]ो 

जीवनमा दे�छ�। यQद हामी ब8चाह!को व7रप7र भएका छ�, हामीले यो �तनीह!को जीवनमा दे�य�।   
 

पापले �ायजसो ग[तीह! गरेको छ, ती चीजह! जुन परमेeवरले �नषधे गनु0हु��यो, उहाँ हा]ो प'मा 

बो[नहुुने कुराह! भ�दा बढ@ आकष0क हु��यो। परमेeवर र शतैानको .बचमा य:ु भइरहेको छ। शतैानले 

झूट र छलको �योग गर@ परमेeवरका जनह!लाई उसको दPुटता र �Pटाचारको 'े�मा डुबाउन �योग 

ग7ररहेको छ। उहा ँहा]ो �ाणको पछाEड हुनहुु�छ र हामीलाई जे होस,् जे गनु0हु�छ =यसले हा]ो दास=व र 

नाश गन0 सaने शिaत �योग गरेर। अकxतफ0 , परमेeवर हा]ो 8यािJपयन हुनहुु�छ। उसले हा]ो ला�ग य:ु 

लyयो। हा]ो �निJत के भलाइ छ भ�ने थाहा पाउन र पापको न�तजाबाट हामीलाई जोगाउन उहाँ हामीलाई 

उहाँको �यव�था Qदन रो�नहुु�छ। उहाँ हामी �श�त जीवन .बताउन �वत�� भएको चाहनहुु�छ। यी दईु 

श� ुबीच कि=त ठूलो �भ�नता! 
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चाखलाpदो कुरा के छ भने परमेeवरका �यिaतह! आफ�  "वारा काननू पालन गन0 असमथ0 छन।् हामी 

गलत �नण0य गछv। हामी दPुटको �सकार हु�छ�। हामी ती चीजह!��त आक�ष0त हु�छ� जुन ईeवरको 

काननूको अप�व� हो। राग गनZ दeुमनह!को लडाई हामीमा रहेको छ। हामी रणभ�ूम हो। हामी इuाएल@ह! 

र उनीह!को �यवहारबाट अस�तPुट हुन सaछ� तर हामी प�न �तनीह!ज�त ैछ� भनेर �वीकानु0 आवeयक 

छ। इuायलको असगंत �यवहारको बाबजुद प�न, के परमेeवरले उनीह!��त असगंत �यवहार गनु0भयो? उहाँ 

आhनो वचन��त वफादार हुनहुु��यो र उहाँको वचन कQह[य ैप7रवत0न भएन। उनीह!ले अ! देवीदेवताको 

पजूा गदा0 प�न उहाँ �तनीह!का परमेeवर रहनभुयो। �तनीह!ले गनगन र गनुासोसQहत कृत�ता �दश0न 

गदा0 प�न उहाँ �तनीह!का परमेeवर हुनहुु��यो। उनीह!ले जे गरे =यो उहाँ को हुनहुु��यो भनेर हुकुम गनZ 

�थएन। उसले आ�ाका7रताको माग गयx 3कन3क उनी जा�दथे 3क उनीह!को अना�ाका7रताले उनीह!लाई 

आhनो �वत�� इ8छा �योग गन0 र अकx देवता छनौट गनZ अवसर Qदएको छ। उहाँ��त �तनीह!को �ेमले 

�यव�था र =यो �यव�थाको पणू0 आ�ापालनको माग गg यो। यQद �यव�था भ broken◌्ग भएको �थयो 

भने, तब उहाँको �ेमले उनीह!लाई दBडको माग गg यो। 
 

यस प7रचया=मक �श'ाको साथ हामी आ�ापालन र अना�ाका7रता, आ�शष र wापह!को बारेमा 

परमेeवरले मोशा माफ0 त मा�नसह!लाई �सकाउनभुएको कुरा �सaन था[छ�। 
 

असाइनमे.ट: पXनहुोस ् �यव�था 11:26-29 

 

अOयास गनु#होस:्  
1. पद  26 मा इuायलका छनौटह! के �थए? ____________________________________________ 

2. "_______ �तमी _____________"। पद 27 मा आ�शष ् हो। 

3. "_______ तपाR ______________।" पद 28 मा सराप हो। 

4. यो पया06त �पPट देHख�छ। पQहलो नजर मा, तपाR कुन छनौट गनु0हु�छ? ___________________ 

5. सJपणू0 इजरायलको इ�तहासमा यो देHख�छ 3क अ�य देवताह!को प�छ लाpने कुरालाई �भलेु 

कPट Qदनहुु�छ। 3कन उहाँले यसलाई दोहोया0इरहनहुु�छ? उनीह!ले के पाउँदैनन?् _______________ 

______________________________________________________________________________ 

6. यो भ�नएको छ 3क ती चीजह! जुन हामीलाई भ�नएको छ हामीले गन0 नहुने चीजह! हामीसँग 

गन0 सaने 'मताह! छन।् इजरायलको 'मता के �थयो? ________________________________ 

7. इजरायलले मौका Qदनेछ भनेर भगवानलाई के थाहा �थयो? _______________________________ 

8. पद 29 मा याद गनु0 चाखलाpदो छ 3क परमेeवरले मा�नसह!साम ुएउटा oeय रा�नहुुनेछ ता3क 

उनीह! ��त�ा ग7रएको देशमा बसोबास गदा0 उनीह!ले परमेeवरले उनीह!साम ुरा�नभुएको 

आ�शष ् र wापको सJझना गराउँथे। दईु पहाडह! देशको पिeचमी 3कनारमा �थए। एउटा पहाड 

�थयो _________________ र अ�य ___________________। एउटाले ____________ घोषणा गछ0 

र अकx _____________________। यी Qहमालह! मा�नसह!लाई oeय अन�ुमारकको !पमा सेवा 

गनZ �थए। 
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असाइनमे.ट: पXनहुोस ्�यव�था 28. 
 

अOयास गनु#होस:्  
1. हामी यस अGयायमा उ[लेख ग7रएका सब ैआ�शष र wापह!मा Gयान Qदनेछैन�। तर पद 1:14 

मा परमेeवरले ��त�ा गनु0भएका आ�शष ्ह! पXदै जादँा, के तपाRले उहाँबाट बचकेो कुन ैकुराको 

क[पना गन0 सaनहुु�छ? __________________________________________________________ 

2. यो याद गनु0 चाखलाpदो छ 3क अना�ाका7रताको ला�ग सराप क�त लामो हु�छ। यी सब ैचीजह! 

ती अना�ाकार@ताको ला�ग आउँदछन।् यQद यो �वक[प हो भने, बाँ8नको ला�ग माग0 �पPट 

देHखदैँन? ______________________________________________________________________ 

 

Pवचार: यस .ब�दमुा मोशालाई �वचार गन0 केQह समय �लनहुोस।् ऊ मा�नसह�सगं आhनो मनको 

पोशाक लगाउँदैछ। एकले सहयोग गन0 सaदैन, तर उनीह!ले स�ुदै छन ्भ�नेमा अचJम मा�दछन,् वा 

उनीह! बोर छन ्र �तनीह!को Qदमाग अ�य मा�मलाह!मा भइरहेको छ। मोशाले ती मा�नसह!को च7र� 

जा�दथे। परमेeवरले उनीह!लाई कठोर र �व�ोह@ भ�नभुएको �थयो। मोशाले उनीह!को साम ु�भकुो वचन 

मा� रा�न सaथे। 
 

1. के तपाइँको जीवनमा केQह प7रि�थ�तह! छन ्जहाँ तपाइँ आफ� ले कसलैाई तपाइँको मनको कुरा 

पोखाउँदै हुनहुु�छ जुन तपाइँलाई आफूले गन0 सaने खतरा छ भनेर के गन0बाट रोaनको ला�ग 

रा�न ुभएको छ? 

______________________________________________________________________________ 

�ाय:, =यहाँ गन0 सaने केQह छैन। अदनको बग�चामा आदम र ह�वालाई �नःश[ुक छनौट 

परमेeवरले Qदनभुयो। �तनीह!लाई परमेeवरको आ�ा पालन गनZ वा अना�ाकार@ हुने छनौट 

Qदइयो। �तनीह!ले अना�ाका7रता छनौट गरे। 3कन3क पापले हा]ो qदयलाई �नय��णमा राखेको 

छ 3कन3क हामीले बाQहर@ वा उथलपथुल बाहेक अ! कुन ैकुरामा आ�ा पालन गनZ �वत�� इ8छा 

गमुाएका छ�। इuाएल@ह! ज�त ैबारJबार हामी अना�ाका7रता छनौट गद0छ�। केवल भगवानको 

अनLुहबाट र येशमूा हामीलाई Qदइएको उहाँको शिaत माफ0 त र उहाँको �स: आ�ाका7रताले हामी 

परमेeवरलाई आhनो सारा qदय, �ाण र Qदमागले �ेम गन0 स'म छ�। जब हामी उहाँलाई �ेम गन0 

र उहाँ��त आ�ाकार@ हुन असफल हु�छ� तब उहाँ 'मा गनु0हु�छ र उहाँसँगको हा]ो सJब�धलाई 

पनु�था0�पत गनु0हु�छ। फे7र, हामी उहाँको अनLुहले उहालँाई �ेम र आ�ा पालन गन0 शिaत �दान 

गद0छ�। 

2. के तपाR आ�ाका7रताको ला�ग ईeवरको इ8छालाई पQहचान गन0 सaनहुु�छ र अझ ैसब ैसमय 

थाहा पाउँदा अकx �यिaतको आ�ा पालन गन0 �वत�� इ8छा Qदइएको छ वा छैन? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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उनीह!ले जे छनौट गरे प�न परमेeवर इuाएललाई Lहण गन0 तयार हुनहुु��यो। उहाँ �तनीह!सगं 

दिBडत हुनभुयो र उनीह!का पापका प7रणामह! भोpनभुयो। उहाँ �तनीह!��त उनीह!को 

अ�वeवासको बाबजुद स=य रहनभुयो। यो तपाRको सJब�धमा कसर@ खे[न सaछ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: हे सव0शिaतमान परमेeवर, दयाल ु�पता, _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

असाइनमे.ट: �यव�था पXनहुोस ्31:1-8. 

अOयास: नेत=ृवको ड�डा पास गनZ समय आइसकेको छ।  

1. मोशा क�त वष0को भयो? _______________ आhनो जीवनको पQहलो चाल@स वष0 उसले 

____________ को घरमा .बतायो। दोuो चाल@स वष0 उनी गोठालोको !पमा ____________ को 

देशमा ब�थे। र, तuेो चाल@स वष0 उसले नेत=ृव गन0 .बताए ____________________________. 

2. चाल@स वष0 लामो समय हो एक नेत=ृवको ि�थ�तमा हुन। यी सब ैवष0ह� मा मा�छे को एक नेता 

छ। उहाँ उनीह!को साम ुपरमेeवरको ��त�न�ध=व हुनहुु��यो। परमेeवरले 3फरऊनमा�थ उनको 

�याय काया0�वयन गनु0हुनेले उनले उ:ारकता0को !पमा काम गरे। �श�वर �भ� उठेका �ववाद र 

असहम�तह!को समाधान गन0 उनले मGय�थको �पमा काम गरे। उनले िजJमेवार@ वहन गरे र 

उनी र हा!नको �व!:मा मा�नसह!ले आलोचना गरे। उनले मGय�थको !पमा सेवा गरे र जब 

परमेeवरले मा�नसह!लाई नाश गन0 चाहानहुु�छ, तब उहाँ �तनीह!को प'मा परमेeवरलाई .ब�ती 

गनु0भयो। नयाँ नेता! 3कन य�त ठूलो सJझौता हुनेछ? 

______________________________________________________________________ 

3. सारमा मोशा भ�छन,् "म ब:ृ र थ3कत छु। म अब तपाईलाई नेत=ृव गन0 सिaदन। " नयाँ 

नेत=ृवको आवeयकताको ला�ग उनले Qदएको अकx कारण के �थयो (पद 2)? _________________ 

4. मोशाले यद0न नद@ तद< ��त�ा ग7रएको देश तफ0  �वेश ग7ररहेका �थएनन ्तर पद 3 मा के 

भ�छन?् ______________________________________________________________________ 

5. मोशाले �तनीह!लाई भने 3क परम�भलेु गनु0 भएको कामह! उनी कQह[य ैगन0 सaने �थएनन।् 

ज�तो (पद 3-4)? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

मोशाले उनीह!लाई भने 3क �तनी उनीह!�सत जानबाट आउँदैनन तर �भ ुचाह�नहुु�छ। उहाँ 

उनीह!लाई यो जा�न चाहनहुु��यो 3क �भलेु उनीह!लाई यहाँ [याउन ुभएको �थयो र उहाँ (मोशा) 

उनीह!सँग हुनहुु�न�यो, जो उनीह!लाई यहाँ [याउनहुुने �थयो। 
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6. कसले यहोशलूाई �तनीह!का नयाँ नेताको !पमा ��ततु गरे (पद 3,7)? ____________________ 

7. पद 6 मा�नसह!का ला�ग मोशाको शlद हो: 

हुनहुोस ्_________________________________________________ 

छैन ______________________________________________ 

भगवान ____________________________________________ 

ऊ कQह[य ैगद<न _________________________________________ 

अ�न पद 7 मा मोशाले यहोशलूाई भने: 

हुनहुोस ्__________________________________________________ 

�तमीले ती कुराह! रा�न ुपछ0  _____________________________________ 

भगवान _____________________________________________ 

ऊ कQह[य ैगद<न __________________________________________ 

छैन ____________________ छैन _____________________ 

पद 23 मा परम�भलेु यहोशलूाई आ�ा गनु0हु�छ: 

हुनहुोस ्___________________________________________________ 

�त]ो ला�ग _______________________________________________ 

र म _________________________________________________ 

8. नेत=ृवको ह�ता�तरण ग7रएको छ। यहोश ूती �यिaतह! �थए जसलाई ��त�ा ग7रएको देशमा 

पgु याउने �थयो। य"य�प ती मा�छेह! फरक हु�छन,् परमेeवर प7रवत0न हुनहुुनेछैन। ऊ यहोश�ू�त 

�वeवासी रहनेछ जसर@ उहा ँमोशाज�त ैहुनहुु��यो। ऊ डराउनपुनZ कुन ैकुरा �थएन। 
 

Rमारक: मोशाले मा�नसह!लाई शिaतशाल@ शlदह! भने। यी शlदह! हुन ्जसले हामीलाई के गन0 

भ�न�छ हामीलाई गन0 शिaत Qद�छन।् यी शlदह! सJझन ुहो! अन�ुमHणका काड0मा �यव�था 

31:6ले�नहुोस ्र यो पद याद गनु0होस।् अवसरह!को खोजी गनु0होस ्जुनमा यी शlदह!को साथ नेत=ृवमा 

एक �यिaतलाई �ो=साQहत गनZ। अaसर �तनीह!लाई जोHखम र अ�ात कारकह!को ठूलो सJझौता रा�ने 

अ�य '�ेमा अगवुाइ �लन आLह ग7रएको छ। �तनीह!लाई यी शlदह!सQहत �ो=साQहत गनु0होस,् "ब�लयो 

र साहसी हुनहुोस।् नडराउनहुोस,् नडराउनहुोस।् ” �तनीह!लाई सJझाउनहुोस ्3क "परम�भ ु�त]ा परमेeवर 

�तमीसगं ैजानहुु�छ।" र, उनीह!लाई Qदएको ��त�ालाई मा�थ उठाउनहुोस:् "उसले �तमीलाई कQह[य ैछोyने 

छैन, छोyने छैन।"   
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आवेदन:  
1. तपाइँ नयाँ नेत=ृवको बारेमा क�तो महससु गनु0हु�छ? के यो �वीकान0 गा�ो छ? 3कन? 3कन छैन?  

______________________________________________________________________________ 

मोशाले सब ैमा�नसह!साम ुती �थानह! बनाए। उनले ती मा�नसह!लाई आशीवा0द Qदए जहाँ 

उनीह!ले =यो नयाँ भ�ूम �लन लागेका �थए र =यसप�छ यहोशलेू उनीह!लाई अगवुाइ गरे जो 

�तनीह!का अगवुा �थए।  

2. यहोश ूर अ! दवुलैाई भ�नएको �थयो 3क परम�भलेु उनीह!का राजाको हातमा सिुJपनहुुनेछ। 

इuायल@ह!ले राजा सीहोन (हेशबोन) र ओग (बाशान) लाई परािजत गरेका कथाह!को �यव�था 2 

र 3 मा रेकड0 ग7रएको छ। हामीले यी कथाह!को अGययन गरेन� तर यो ब�ुन तपाRलाई 

मह==वपणू0 छ 3क परमेeवरले सीहोनका राजाको qदयलाई कठोर बनाउनभुयो। यो आदेश Qदनहुोस ्

3क उनको पराजयबाट परम�भलेु इuाएलका सब ैमा�नसह!लाई सारा इuाएलमा आत3ंकत 

पानु0हुनेछ। तब परम�भ ुपरमेeवरले इuाएल@ह!लाई बाशानमा [याउन ुभयो र �तनीह!लाई बाँ8न 

छोyनभुयो। 

3. कQठन समय अगाEड �थए। ती समयह!ले उनीह!को बल र साहसको माग गद0छन।् यो =य�तो 

समय �थयो जब मा�नसह! र नेताह! �भकुो �नदZशनमा सँग ै�मलेर सªावमा बोलाइ��यो। 

तपाRसँग के अवसरह! छन ्जुन तपाRको �भावलाई शाि�त र सªाव, आ=माको एकता, सम�वय र 

एक समहू र यसको नेताह! बीच साझा गन0 को लागी एक साझा Qहतको ला�ग सँग ैकाम गन0 

�योग गन0 स3क�छ? ____________________________________________________________ 

 

%ाथ#ना: तपाईले नया नेताको उपहारले मा�नसह!लाई आशीवा0द Qदनभुयो। �यव�था 31:23 मा तपाRले 

यहोशलूाई ब�लयो र साहसी हुन आ�ा गनु0भयो। तपाRले उसलाई वचन Qदन ुभएको �थयो 3क तपाRले 

मा�नसह!लाई =यस भ�ूममा [याउन ुहुनेछ जुन तपाRले �तनीह!लाई वचन Qदन ुभएको �थयो। र तपाRले 

वाचा गनु0भयो 3क तपाRको उपि�थ�त उनीह!सँग ैहुनेछ। आज, �भ,ु म मेरो कामको बारेमा जा�छु, म काय0 

असाइनमे�टह! गन0 बल र साहसको ला�ग सोGछु, मलाई थाहा छ 3क मसँग तपाRको उपि�थ�तको ��त�ा 

छ। शा�तीका ला�ग ध�यबाद जुन मलाई थाहा छ 3क तपाRले मलाई कQहले छाyनहुुनेछैन वा 

छोyनहुुनेछैन। _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

असाइनमे.ट: �यव�था पXनहुोस ्32:48-52. 

 

अOयास गनु#होस:् यो समय हो।   
1. पद 49 मा जान परमेeवरले मोशालाई कहाँ बताउनहुु�छ? _________________________________ 
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2. उसले =यहाँ के गनZ? ___________________________________________________________ 

3. परमेe वरले मोशालाई =यहाँ के हु�छ भनेर बताउनहुु�छ? _________________________________ 

4. ��त�ा ग7रएको देशमा �वेश गनु0 भ�दा पQहले र हा!न 3कन मनु0पनZछ भनेर परमेeवरले 

मोशालाई फे7र भ�नभुएको छ (पद 51):  
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

5. तसथ0, _____________________________________________________________________ 

 

असाइनमे.ट:  पXनहुोस ्�यव�था 34.  

 

अOयास गनु#होस:् नaसाले तपाRलाई पद र 1-3 लाई अ�भमखुीकरण Qदन सहयोग पgु याउँछ। 

1. माबो नेबो प=ता लगाउनहुोस।् मतृ सागरको उ=तर@ छेउमा (ननु सागर) तपाRले ये7रको 

पाउनहुुनेछ। पवू0मा नेबो पव0त छ। यस �थानबाट परम�भलेु मोशालाई के देखाउनभुयो (पद 1)?  

2. यी �थानह! मान�च�मा पQहचान गनु0होस ्जुन बा� कुलह!को बीच ज�मनको �वतरण देखाउँदछ। 

a. �ग�लयडदेHख डान - �ग�लयड मतृ सम�ु@ (सा[ट सागर) को उ=तरमा, जोड0न नद@को पवू0मा 

अवि�थत छ। दान माउ�ट निजकै उ=तरमा पनZ शहर हो। हम0न 

b. सब ैन6ताल@ - यो न6ताल@ कुललाई Qदइएको '�े हो र यद0न नद@को पिeचम तफ0  

उ=तरमा फै�लएको छ। 

c. ए�मै र मनeशकेो 'े� - ए�मै र मनeश ेयसूफुका दइु छोराह! �थए। यी कुलह!ले अझ 

जोड0न नद@ र महासागर (भमूGयसागर) बीचको द&'णमा भ�ूम �ा6त गरे। 

d. यहूदाको सJपणू0 भ�ूम - यहूदाको 'े� ननू सागरको पिeचममा ठूलो भ�ूम हो र =यो 

भ�ूममा �शमोनको गो�लाई Qदइएको भ�ूम हो। नेगेभ यहाँ अवि�थत छ। 

3. यर@होदेHख जोआर - जेर@चो हामी पQहले ननु सागरको उ=तर@ छेउदेHख टाढा अवि�थत �थय� र 

सोवर सम�ुको द&'णी छेउमा अवि�थत छ। 

चम=कारपणू0 ढंगमा परमेeवरले मोशालाई अzाहम, इसहाक र याकूबलाई भ�नभुएको भ�ूम दे�न 

स'म गनु0भयो। 

मोशालाई परमेeवर भ�नहुु�छ, “_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

मोशालाई गरेको आhनो वचन परूा गरेप�छ मोशा मरे। परम�भलेु उसलाई मोआबमा गाEडQदन ु

भयो। पद मा समावेश ग7रएको चाखलाpदो �ववरण के हो? __________________________ 

मोशाको म=ृयपु�छ हामी के �सaछ�? ______________________________________________ 

इuाएल@ह! कQहलेसJम मोआबम ैरहे? ____________ 3कन? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Pवचार: कसलेै सहयोग गन0 सaदैन तर सो8नहुोस ्3क यो समय इजरायलको ला�ग शोकको समय हो। 

यो हा]ोला�ग मोशाको जीवनमा �वचार गनZ र परमेeवरले उहाँ"वारा गनु0भएका आeचय0कम0ह! सJझने 

समय हो। �व"याथfको !पमा हामीले एक प�छ अकx अनभुवको बारेमा पXय�। हामीले अGययन गरेका 

केह@ कथाह!लाई ��त.बिJबत गन0 र सJझनको ला�ग केQह समय �लनहुोस।्   

1. याद गनु0होस,् परमेeवरले बनाउनभुएका आइमाईह! उनलाई आकार Qद�छन ्र उनी बनेको 

मा�नसमा मो[ड गछ0न।् 

2. उहाँ ब�ने वातावरणको बारेमा सो8नहुोस,् Qहz ूघरदेHख 3फरऊनको घरसJम, �म"यानीह!को 

पालदेHख �लएर इuाएल@ह!को पालसJमका सब ैकुरा। 

3. इिज6टमा �यायको �वपि=त [याउन र इuाएलको घरानामा�थ दयाको पाखुरा [याउन �योग 

ग7रएको लाठ¢लाई �वचार गनु0होस,् लाल सम�ुलाई �वभाजन गन0, च�ानबाट पानी �नका[न र अ! 

चम=कारह! गन0। 

4. याद गनु0होस ्उ8च .ब�द ुजब �भलेु �तनीह!लाई म�ना र बटेर �दान गनु0भयो, र त[लो .ब�द ु

जब उनीह!ले अना�ाका7रता गरे र यो Jयागटह!मा प7रणत भयो। 

5. याद गनु0होस ्उ8च .ब�द ुजब �भलेु आhनो औलंाले ढु गाको दईुवटा पाट@मा काननू ले�नभुयो र 

मोशालाई Qदनभुयो र �तनीह!लाई कम �व�द ुQदनभुयो जब उनीह!ले उनीह!को म�ूत 0पजूा र 

रमणीयताका कारण �तनीह!लाई चकनाचूर पारे। 

6. परम�भकुो मQहमाले प�व� पाल भ7रएको ज�तो देHख��यो। 

�न�स�देह, अ�य चीजह! तपाRको ला�ग Qदमागमा आउँछन।् तपाRको ला�ग खास अथ0 रा�ने कुन ैखास 

घटना के �थयो? तपाRको �वचार साझा गनु0होस:् _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अOयास गनु#होस:् 
1. र अब, शोकका Qदनह! स3कसकेका छन।् यो समय इuाएल@ह!को भ�ूममा जान र कlजा गनZ 

समय हो। पद 9 मा यहोशकूो बारेमा के भ�छ? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. मा�नसह!ले यहोशलूाई क�तो ��त3�या देखाए?... __________________________________ 

3. हामी पद 10-12 मा पढेका मोशाको बारेमा अि�तम Qट6पणीह! के हुन?्  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

%ाथ#ना: केवल एक 'ण �लन ुर मोशालाई ध�यबाद Qदन ुठ¢क हो ज�तो लाpछ, जुन उनले इuाएललाई 

Qदएका �थए। आhनो जीवनको मह=वपणू0 नेताह!को ला�ग ध�यवाद र �शसंा गन0 समय �लनहुोस,् साहसी 

र साहसी �यिaतह! जसले अ!को खा�तर आhनो जीवन लाइनमा रा�न इ8छुक छन।् 
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हे भगवान परमेeवर, ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

पLरचय: एउटा पनु�=थानकार@ वाaय जुन ��थान, लेवीको ठाउँमा पाइ�छ र अब �यव�था प�न य�तो 

छ: "म परम�भ ु�त]ो परमेeवर हँु।" पनुराविृ=त अथ0को मह=व हो। चाखलाpदो �यायामको ला�ग, एउटा 

अGयाय �लभेQटकस 19 �लनहुोस ्र यसलाई परैू पXनहुोस।् जब तपाई �=येक चोQट अ�डरलाईन 

पXनहुु�छ, “म परम�भ ुहँु” वा “म परम�भ ु�तमीह!का परमेeवर हँु” भ�ने शlदह! लेHखएका छन।्  
 

=यसोभए, अब हामीले �eन सोGन ुआवeयक छ: 3कन परमेeवरले यी शlदह! दोहeयाइरहनहुु�छ? यी 

शlदह!को अथ0 के हो? �यव�थामा हामीले याद गनु0पनZ आवeयकता र .ब�स0ने खतराको बारेमा छलफल 

गg य�। हामी सबमैा .बस0ने �विृ=त छ। य"य�प, यQद इuाएल@ले यो .ब�यx 3क "म परम�भ ु�त]ो परमेeवर 

हँु" भने यसको अथ0 यो देशको ला�ग हार र �वनाश हुनेछ। �तनीह!को मिुaत यी शlदह!को स=यता मा 

�वwाम। 
 

हा]ो पाठको यस खBडमा हामी यो भनाइले इuाएलको जीवनमा मा� होइन तर हा]ो जीवनमा प�न 

�भाव पानZछ� जसर@ उसले हामीलाई भ�यो, "म परम�भ ु�त]ो परमेeवर हँु।" 
 

अOयास गनु#होस:् हामीले कQहले यी शlदह! स�ुन स�ु गयv? समी'ा गर�। 

1. ��थान3: 14-15  मा परमेeवर ब[दै गरेको पो�ा�भ� ैमोशासगं कुरा गद< हुनहुु�छ। मोशाले 

उनलाई उसको नाम मागे र उनले उनलाई पठाउँदै गरेका इuाएल@ह�लाई भने। भगवा�को जवाफ 

के �थयो? ______________________________________________________________________ 

2. मोशाले 3फरऊनसँग पQहलो भेट गरेप�छ परमेeवरले मोशालाई ��थान 6. मा आeवासन Qदनहुु�छ। 

पद 2,6,7, र 8 मा उनी के भ�छन?् _________________________________________________ 

3. ��थानमा उहाँ न ै�भ ुहुनहुु�छ भनेर कसलाई थाहा �थयो? 7:5, 17? ________________________ 

4. इuायललाई कसर@ थाहा पाउने �थयो 3क ऊ �भ ुहो (��थान 8:22)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. अ! कसले परमेeवर जा�न चाह�थे 3क उहाँ �भ ुहुनहुु�छ र उनीह!ले कसर@ जाननू ्(��थान 

10:1, 2)? _____________________________________________________________________ 

6. उहाँ को हुनहुु��यो र के गनु0भयो =यसले कसलाई �याय [यायो (��थान 12:12)? _____________ 

7. ��थानमा कसले परमेeवर सJझाउन चाह�थ े14:4, 18? __________________________________ 

8. ��थानमा कसलाई ईeवरले सJझाउन ुपछ0  16:12? ______________________________________ 

याद गन0 �ममा दोहोया0उनहुोस!् न.बस0नहुोस ्�ममा! सJझाउनहुोस ्र सJझनहुोस!् 
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"श(ण: लेवी 11:44 मा परमेeवर प�व� हुनहुु�छ भनेर बताइएको छ। यो उहाँ आफैले भ�नभुएको छ। 

चाखलाpदो कुरा के हो भने उहाँ हामीलाई प�व� हुन बोलाउनहुु�छ। पद 44 -45 पXनहुोस।् परमेeवरले 

आhना जनह!लाई �भ�न, फरक हुन बोलाउनभुएको छ। उहाँले �तनीह!लाई आफ� लाई प�व� बनाउन र 

प�व� हुन आ�ा Qदनभुयो। उहाँ उनीह!लाई �नदZशन Qदँदै हुनहुु��यो 3क उहाँ अ! कससैँग छुQ�एर 

आफूलाई हेनु0होस।् उसले उनीह!लाई आhन ैबारेमा सो8ने नयाँ त7रकामा बोलाइरहेको �थयो। 3कनभने उहाँ 

�भ ु�तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ, उहाँले उनीह!लाई नयाँ �तरमा बोलाउँदै हुनहुु�छ, �यवहारको नयाँ कोड। 

उहाँ उनीह!लाई आफूज�त ैहुन बोलाउनहुु�छ! उहाँ उनीह!लाई .बचारको सJपणू0 नयाँ �तरमा उठाउन 

चाहानहुु�छ, आफैलाई हेनZ पणू0 नयाँ तर@का। आHखर, उहाँ �तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ! 
 

यसको मतलब के हो? यसको मतलब �तनीह! अ!ले के गरेनन ्भ�ने हो। उदाहरणका ला�ग, लेवी 18:21 

मा हामी जा�दछ� 3क अ�यजा�तह!ले आhना बालाकह!लाई देवता मोलेकको ला�ग ब�लह! चढाए। 

परमेeवरले उनीह!लाई अक<  त7रकाले बोलाउनभुयो र भ�नभुयो 3क उहाँ वा अ�यजा�तह!का देवताह!ले 

=य�तो ब�लदान चढाउँदा तपाRको भगवानको नाम बदनाम हु�छ ... र म परम�भ ुहँु। पद 30 ले य�त ै

कुरा भ�छ, जब भगवा�ले भ�नहुु�छ, मेरा आवeयकताह! रा�नहुोस।् अ�यजा�तह!को घHृणत चलनह! 

अनसुरण नगनु0होस।् आफूलाई अश:ु नपार। म तपाRलाई केQह फरक गन0 बोलाउँदै छु! म परम�भ ु�त]ो 

परमेeवर हँु। 
 

हामीले अGययन ग7ररहेका यी परुानो �नयमका प�ुतकह!मा Qदइएका ईeवरका सब ैकाननूह! काननूह! 

हुन ्जसले मा�नसह!लाई अ�य देवताह!ले माpने �घनलाpदो काय0ह! गन0बाट जोगाउँछन।् भगवानको 

त7रका फरक �थयो। परमेeवरको माग0 प�व� छ 3कन3क उहाँ प�व� हुनहुु�छ र उहाँले आhना 

मा�नसह!लाई उहाँको माग0 अनसुरण गन0 र आ�ाकार@ हुन, प�व� जा�तको !पमा अलग हुन 

बोलाउनभुएको छ (��थान 19:5-6) 

 

Pवचार: =यसोभए, कसर@ यो पचाउने गछ0? अ! सबलेै गछ0 यो भगवानले गनZ बाटो होइन ज�तो देHख�छ 

भनेर कसर@ ब�ुन था[छ? इuाएल@ह!ले .400 वष0 �मwीह!को �भावमा पार गरे र उनीह!का देवताह!को 

पजूा गरे। म�भ�ूममा उनीह!ले ती देवताह!लाई पनु: �नमा0ण गनZ �यास गरे जसर@ हामीले ��थान 32 

मा सनुको बाछाको साथ दे�य�। अब �तनीह! ��त�ा ग7रएको देशमा �वेश गन0 लागेका �थए र =यस 

भ�ूममा बसोबास गनZ देशह! म�ूत 0पजूक �थए। �तनीह!ले इuाएलका परमेeवरलाई �चनेनन।्   
 

1. आफू परमेeवर हँु, म, यहोवा, यहोवा हँु भनेर देखाउन परमेeवरले के-के गनु0भयो? उनीह!को 

आराधनाको योpय परमेeवर हुनहुु�छ भनेर देखाउन परमेeवरले के के गनु0भयो? 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के उनले भनेका केQह कुराह! अ�य देशह!का अ�य देवताह! भ�दा फरक �थए? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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के �तनीह!ले केवल उहाँ परमेeवर हुनहुु�छ भनेर �वeवास गनZ मा� ै�थए 3कन3क उहाँ =यसो भ�नभुएको 

�थयो? हामीलाई थाहा छ =यो स=य छैन 3कन3क उहाँ केवल बो[नहुु�न तर उहाँ �तनीह!को प'मा काम 

गनु0भयो जो एक परमेeवर हुनहुु�छ जसले उनीह!लाई माया गनु0हु�छ र �तनीह!को �याल रा�नहुु�छ। 

जा�तह!का देवताह! भयभीत भए र मा�नसह!लाई डरले बाँ8न Qदए। मा�नसह! �ो�धत देवताह!लाई 

�स�न त[ुयाउन सध� बाँ�चरहेका �थए। देवताह!ले ब�ल, अaसर मानव ब�ल, ब8चाह!को प�न ब�लदानको 

माग गद0छन।् इuायलका परमेeवर कसर@ फरक �थए? त7रकाह! �वचार गनु0होस।् 

1. उसले के माpयो (��थान 20)? ______________________________________________________ 

2. उहाँ कसर@ वण0न ग7रएको छ (��थान) 34:6-7)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ऊ के चाह�छ (लेवीयस 19:5-6)? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

उ=पि=त 17:7 मा अzाहमसँग ग7रएको वाचाको वाचाको साथ परमेeवर आफैले आhना जनह!सँग 

आफूलाई सलंpन गनु0हु�छ। शतािlदय�सJम उसले =यो वचन पालन गछ0। कुन ैकुरा उहाँ��त �तनीह!को 

�ेममा भर पद<न, केवल उहाकँो �ेम उहाँको परमेeवर हुन र उनीह!लाई उहाँको जन हुनको ला�ग। 
 

आवेदन:  
1. के तपाR �भलेु तपाRलाई अलग हुन बोलाउनभुएको स�ुन सaनहुु�छ जब उहाँ तपाRलाई भीडबाट 

मा�थ उठाउनहुु�छ, साधारणभ�दा मा�थ, उहाँसँग �ेमको सJब�धमा? ऊ कहाँ छ �त]ो मनमा? 

______________________________________________________________________________ 

2. के तपाR ब�ुनहुु�छ 3क उहा ँतपाRलाई नयाँ जीवन, नयाँ सJभावना, नयाँ उ�ेeय, जीवन, म[ूय, 

मह==व र अथ0सQहतको जीवन देखाउन चाहनहुु�छ? उसले तपाईलाई कसर@ आhन ैबनाउँछ? 

______________________________________________________________________________ 

3. ती मा�नसह!लाई वण0न गनु0होस ्जसका परमेeवर �भ ुहुनहुु�छ! 1 प�सुलाई �वचार गनु0होस।् 

से�ट पीटरले उनीह!को वण0न गद0छ जसको परमेeवर �भ ुहुनहुु�छ। तपाR परैू प�ुतक पXन 

�ो=साQहत हुनहुु�छ। यहाँ केQह उदाहरणह! छन:् 

1 �पटर 1:14 _____________________________________________________________ 

1 �पटर 1:22 _____________________________________________________________ 

1 �पटर 2:1-3 _____________________________________________________________ 

1 �पटर 2:9 ______________________________________________________________ 

1 �पटर 2:11-12 ___________________________________________________________ 

1 �पटर 3:8-9 _____________________________________________________________ 

1 �पटर 5:6-7 _____________________________________________________________ 

4. तपाRको ला�ग यो नयाँ जीवन क�तो देHख�छ? याद गनु0होस,् यो सब ै3कनभने उहा ँतपाRको 

परमेeवर ब�न चाहनहुु�छ। ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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"श(ण: परम�भलेु इuाएलका मा�नसह!लाई �मwबाट [याउन ुभयो। उनको उ:ारले ब�धनमा परेका 

देशलाई �वत��ता र 7रहाइ Qदयो। अब �तनीह!ले ती जा�तह!लाई धपाउनपु�यx जुन भ�ूम उनीह!को 

�थयो। (�यव�था 7:1) परम�भलेु उनीह!लाई इuाएलको हातमा सिुJपQदनहुुनेछ र जब �तनीह! परािजत 

भए, इuाएलले उनीह!लाई नPट पानु0प�यx। �तनीह!लाई �तनीह!को �म�ृतबाट हटाउन ुपनZ �थयो। केQह 

बाँक� �थएन। �तनीह!का म�ूत 0ह! र प�व� ढु गाह! टु�ा-टु�ा पा7रनपुनZछ। म �तनीह!का परमेeवर हँु र 

उहाँबाहेक अ! कुन ैईeवर हुन ुहँुदैन। इuायल@ह!ले पतैकृ सJपि=तको !पमा �ा6त गन0 सकून ्भनेर 

परमेeवरले आhना मा�नसह!लाई बचाउन �योग गनु0हुने शिaतह! ती जा�तह!लाई धपाउन �योग गद< 

�थए। 
 

Rमारक: मोआबमा रहेका सब ैमा�नसह�का �निJत ईeवरले चासो रा�न ुभएको भ�ूम जpगा �लनको 

ला�ग हामी सबकैो ि�थ�त =यQह छ जुन हा]ो घर र ससंार भ7रका समदुायह!मा ब�छन।् उहाँ न ैएक 

जना हुनहुु��यो जसले इuाएल@ह!लाई उ�ेeय र म[ूय Qदनभुयो। ऊ तपाR र मेरो ला�ग समान गद0छ। 

�यव�था 7:6 का शlदह! ले�नहुोस।् 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

यो पदलाई एउटा अन�ुमHणका काड0मा प�न ले�नहुोस ्र शlदह! र वाaयांशह! ले�नहुोस ्जुन तपाR को 

हुनहुु�छ भनेर सJझना गराउँछ 3कन3क उहाँ न ैपरमेeवर तपाRको परमेeवर हुनहुु�छ! यो प�व� परमेeवर, 

�ेमको परमेeवर तपाRको परमेeवर हुन चाहनहुु�छ भनेर मनाउनहुोस!् 
 

%ाथ#ना: मँ तपाईलाई मेरो �शसंा र ध�यवाद Qदन केQह गन0 सिaदन। तपाR मेरो भगवान हुनहुु�छ र म 

तपाRको ब8चा हँु। यो सJब�ध केवल तपाRको कारणले अवि�थत छ। तपाRको स=यको वचन.बना म कुन ै

अथ0 वा उ�ेeय .बना आhन ै�व�न�म0त म!भ�ूममा यताउता घ�ुमरह�छु। तर, तपाRले मलाई आhनो बनाउन ु

भयो। तपाRले मलाई उ8च भ�ूममा बोलाउन ुभएको छ। तपाRले मेरो '�ेको �भाव बढाउनभुयो र मलाई 

तपाRको जीवन ��त.बिJबत गनु0भयो जुन तपाRको प�व�ता झ[काउँछ। म �वeवासयोpय हुन सaछ। 

मलाई तपाईको �वeवासयोpयतामा म �वwाम Qदन सaछु। ________ ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

एकाइ  समी(ा 
 

 

भगवानले कल,  

हा�ो छुटकारा 

भाग II 
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भगवानले कल, हा�ो छुटकारा -II 

 

समी(ा: तपाR अलेa�यािB«या गजटको 7रपोट0र हुनहुु�छ। यो प.�का �मu, �सन,ै �म"यान र कनानभर 

टाढासJम पQढ�छ। तपाईको हा3कमले तपाईको काया0लय छोडकेो छ। उसले तपाRलाई अकx छ ह6ताको 

ला�ग 3फरऊनको देशदेHख कनानको ��त�ा ग7रएको भ�ूमसJम इuाएल@ह!को या�ामा एउटा wृखंला ले�ने 

असाइनमे�ट Qदएको छ।   

1. तपाइँको �तJभ को लागी छ शीष0क शीष0क के हुनेछ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. तपाईले कसलाई अ�तवा0ता0 Qदनहुु�छ? कसले तपाRलाई तपाRको उ=कृPट सामLी Qदनेछ? 

 _____________________ _____________________ _____________________ 

 _____________________ _____________________ _____________________ 

3. तपाई कुन त�य जा�न चाहानहुु�छ? तपाईलाई के �वeवास छ तपाईको पाठकलाई चासो लाpछ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. �तनीह!का ईeवरको बारेमा तपाR के स=यह! जा�न चाहानहुु�छ? तपाRले उहाँबारे के स�ुनभुयो 

जुन तपाR स=य हुनको ला�ग �माHणत गन0 चाहानहुु�छ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. तपाRले एक.�त गनु0भएको त�य र स=यको �योगको बारेमा के 7रपोट0 गन0 स'म हुनहुुनेछ र ती 

�यिaतह!को सामदुा�यक जीवनमा खे[दा? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

भगवानको कल गन# को लागी, हा�ो छुटकारा: या�ा लामो र कQठन भएको छ। सबभै�दा 

परुानो जोशआु र कालेबलाई ��त�ा ग7रएको भ�ूममा �वेश गन0 अनमु�त छ तर अ!ह! बाटोमा न ैमरे। 

केटाकेट@ र ना�तना�तना हुन ्�तनीह� जसले यी सब ैबष0 या�ा गरेका छन ्र अब जpगा �लन �लन तयार 
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छन।् कस-ैकसलेै सम�ुको पारेर स�ुखा भ�ूममा पार गनZ र 3फरऊनको सेनाको म=ृयकुो सJझना गछ0न।् 

सबलैाई धेरै कुरा �सकाइएको छ। उजाड�थानमा भगवानको �नदZशन र मोशाको नेत=ृवमा जीवनले एउटा 

ब�लयो समदुाय बनाएको छ। ती सब ै�मलेर परमेeवरको Eडजाईनको आधारमा प�व� पाल बनाए। 

�तनीह!ले म�न, बटेर र पानीको आeचय0कम0ह! पाए। एकसाथ �तनीह!ले उनीह!को अना�ाका7रताको 

कारण दःुख भोगेका छन ्र एक आवाजका साथ उनीह!ले उनीह!को आ�ाका7रताको ��त�ा गरेका छन।् 

मोशा र हा�न मरेका छन ्र यहोश ू�तनीह!का नयाँ नेता हुन ्जसलाई परमेeवरले उनीह!को अगाEड 

लजैान, लडाR लyन र �तनीह!को श�हु!लाई �तनीह!को भ�ूमबाट �नका[ने छनौट गनु0भयो। परम�भ ु

�तनीह!का परमेeवर हुनहुु�छ। 
 

%ाथ#ना: Qदन आयो। तपाRले ��त�ा गनु0 भएको भ�ूम अ�धकार गन0 इuाएल@ह! तयार छन।् हा]ो नयाँ 

Qदन प�न छ। जब तपाRले हामीलाई अ�धकार र पापको ब�धनबाट बोलाउन ुभयो र हामीलाई तपाRको 

�ेमको �यो�तले भ7रQदन ुभयो तब तपाRले हामीलाई आज र हा]ो जीवनमा [याउन ुभएको छ। �नभ0यता 

र �वeवासका साथ अगाEड बXन हामीलाई साम�य0 Qदनहुोस ्3कन3क हामी जा�दछ� 3क तपाR हा]ा 

परमेeवर हुनहुु�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 

 

 


