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पाठ 1 

1. इजरायलको नयाँ नेताका ला"ग भगवानका !नद9शनह; 

2. परावत�न र अनु योग 

3. एक �मसन मा दईु जासूस 

4. करारको स�दकुको भू�मका 

5. इजरायल एक समुदायको ;पमा 
 

पाठ 2 

1. स>झौता, खतना, र समुदाय 

2. यर2हो वBरपBर माच� 

3. इजरायलको �वजय 

4. इजरायलको हार 

5. पापको पBरणाम 

 

पाठ 3 

1. परावत�न, अनु योग, र स>झना 

2. कDजा को ला"ग लड़ाईहF 

3. भू�म सफा गदH 

4. भू�मको भाग र बाँडफाँड 

5. जोशुआको �वदाई 

 

पाठ 4 

1.  !तबKतामा कल 

2. इजरायलले श�लुाई सहने छ 

3. भगवान �यायकता� खडा गनु�हु�छ 

4. इजरायलको -यवहारको बा�कM 

5. स>झनु! 
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पाठ 5 

1. परमेOवर आPनो करार स>झनुहु�छ 

2. �शमशोन, नािजर2 

3. �शमशोनको चBर�  कट भयो 

4. �शमशोनको शिQतले आRमाको शिQत  दश�न गद�छ 

5. बदलाको त�ृणा भोक 

 

पाठ 6 

1. परमेOवर �यायाधीश हुनुहु�छ 

2. बदला  भुको हो 

3. �शमशोन र दल2लाह 

4. �शमशोनको चBर� र हाUो 

5. �शमशोनको Vि�ट गुमाउनु 
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स?ु गद" 

जब तपाX आPनो बाइबल अYययनको साथ अगाZड ब[नुहु�छ, भगवानको उपि�थ!त, हाUो 

�वजय तपाXको बाँकM जीवनलाई आकार \दन Zडजाइन गBरएको साह�सक काय� जार2 

रा]नेछ। तपाईको या�ा तपाईको ला"ग अनुपम हुनेछ र तपाईको उRसुक र उRसाह2 

जोश,वारा बाइबलको _ान र धेरै नयाँ पा�ह;को कदर बढाउँदै !नधा�Bरत गBरनेछ। 

अYययनको  !त तपाXको  !तबKताले तपाXको जीवनलाई समKृ तुaयाउने  !त_ा गद�छ 

bकनbक तपाXले उहाँको वचन माफ� त बोaनुहु�छ। 
 

तपाXलाई हातमा पाँच आपू!त�ह; गन�  ोRसा\हत गBरएको छ। यी आईटमह; अYययन 

भर  योग गBर�छ। तपाX  Rयेक \दनको अYययनको साथ  योग गनु�हुनेछ तपाXको 

�श5ा अनुभवलाई समKृ बनाउन। 
 

1. यो बाइबल अYययन: “भगवानको उपि�थ!त, हाUो �वजय” 
2. प�व� बाइबलको नयाँ अ�तरा�ि��य स�ंकरण (NIV)। नोट: य\द तपाX नयाँ खर2द 

गदH हुनहुु�छ भने, एउटा बाइबल खोgनहुोस ्जुनसँग:  

- सचूीबK बाइबलको -यिQतगत प�ुतकह;को साथ सामjीह;को ता�लका,  

-  Rयेक प�ृठको बीचमा lस-सदंभ� �त>भ  ाथ�मकताका साथ। 

- बाइबलको पछाZड एउटा अनकुुलता, र 

- केह2 आधारभतू नQशा प!न पछाZड भे\टए। 

3. पेन वा पेि�सल र हाइलाइटर 

4. नोटबकु वा mयाDलेट  

3x5 वा 4x6 अनlुमnणका काड�ह; 

 

मा सचूीबK चार स�ुवधाह;सँग तपाX # 2 पया�pत तपाXको अYययनको ला"ग तयार हुनहुु�छ र 

प�व� शा�� माफ� त सफलतापवू�क ने�भगेट गन� तयार हुनहुु�छ। जब तपाइँको बाइबल खर2द 

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

�वlेतालाई सोYन \हचbकचाउनहुोस।् !नद9शनका ला"ग सोYनहुोस ्�वशषे गर2 जब सचूीबK lस-

स�दभ�  कारको खोजी गदH। 
  

तपाईलाई थाहा पाउनुपन9 कुरा: बाइबलका �व�भ�न अनुवादह; दबुै बाइबल पु�तक 

पसलह; र बान9स र नोबल- कारका �टोरह; देशभBर उपलDध छन।् यस अYययनको 

ला"ग सुझाव गBरएको अनुवाद नयाँ अ�तरा�ि��य सं�करण हो, को ;पमा प!न "च!न�छ। 

यस बाइबल अYययनमा उaलेखह; एनआईभी अनुवादबाट आएको हो। यो सं�करण मूल 
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पाठबाट अनुवाद गBरएको छ र �व,वानह; यो सहमत छन ्bक यो अनुवाद असाधारण 

;पमा स\ह छ र आजको भाषा  योग गद�छ। अ�य थ ुै राUा अनुवादह; उपलDध छन ्र 

क\हलेकाँह2 �प�ट पान� र बाइबलको कुनै �वशषे अशंलाई बुझाउन सहयोग गद�छ। �व�भ�न 

अनुवादह; बाहेक केह2 बाइबल  काशकह;ले “�टडी बाइबल” वा “इ�डिQटभ �टडी 

बाइबल” वा “लाइफ एिpलकेसन बाइबल” भनेर  �ताव रा]छन।् यी बाइबलले �व�ततृ 

नोटह; र अ�य �व�ताBरत सु�वधाह;  दान गद�छ। 
  

तपाXको बाइबलमा ले]न न\हचbकचाउनुहोस।् तपाXसँग अनुम!त छ! यसैले पेन र 

हाइलाइटर समावेश गBरयो। यो तपाइँको बाइबल प[न हो। यसलाई तपाXको नोटह;, 

तपाXको रेखांकन, हाइलाइ\टगं, सक� ल र एरोको साथ तपाXको आPनै बनाउनुहोस!् �वचार, 

 Oन, र अYययन माफ� त आPनो या�ा rयाक गन� रेकZडsगको ला"ग तपाXलाई तपाXको 

नोटबुक वा mयाDलेट  योग गन�  ोRसाहन \दई�छ। 
 

 Rयेक छवटा पाठ पाँच भागमा बाँZडएको छ। यी सेगमे�टह; तपाXलाई समयमै 

अYययनको माYयम,वारा लैजान सहयोगको ला"ग केवल माग�!नद9शनह; हुन।् तपाXको 

अYययनको ला"ग ग!त तपाXमा !नभ�र गद�छ। क\हलेकाँह2 पाठले तपाइँसँग भ�दा बढ2 

समयको माग गन� सQछ र तपाइँले पाठ एक भ�दा बढ2 बैठकमा पूरा गनु�पन9छ। अ�य 

समय तपाX एक पाठ भाग पूरा गन� सQनहुु�छ र अकtमा जानको ला"ग छनौट गन� 

सQनुहु�छ। 
  

य\द बाइबल अYययन गन9 यो तपाXको प\हलो  यास हो भन,े तपाXलाई बाइबलको 

bकताब बनाउने भ�ने शीष�कबाट अYययन सुF गन�  ोRसाहन \दइ�छ। यो अYययन हो 

जसले ने�वगेसनल उपकरणह;  दान गद�छ तपाईको अYययनलाई मuत पुv याउन र 

तपाइँलाई बाइबलको चारै!तर कुशलतापूव�क चलाउन। तपाXको बाइबल बनाउने 

www.FullValue.org  मा डाउनलोड गन� सbक�छ। ईकाई एक हकदार ईOवरको योजना, 

हाUो �वकaप प!न डाउनलोड गन� सbक�छ। यो एकाइ उRपिRतको प\हलो एघार 

अYयायह;को अYययन हो। य,य�प यी अYययनह; �सफाBरस गBरएका छन,् !तनीह; 

ईOवरको  !त_ा, हाUो आ�शष ् शीष�कको तेxो इकाई अYययन गन� सफलताको ला"ग 

आवOयक छैन 

   

• भगवा�को योजना, हाUो �वकaप उRपिRत को प\हलो एघार अYयायको अYययन 

हो।   

• भगवान वचन, हाUो आ�शष अyाहमको कथा उRपिRत 12-25 मा पाइ�छ।   
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• भगवा�को �वOवासयो{यता, हाUो आशा उRपिRतमा लेnखएका इसहाक र याकूबको 

कथा हो 25-36. 

• उRपिRत-37-50 मा ईOवरको 5मा, हाUो �वत��ता, यूसुफ र उनका भाइह;को कथा 

हो। 

• भगवानको कल, हाUो छुटकारा - भाग I र II  �थान पु�तक समावेश गद�छ 

 

य,य�प यी अYययनह; �सफाBरस गBरएका छन,् !तनीह; ईOवरको उपि�थ!त, हाUो �वजय 

भ�ने शीष�क रा]ने यस आठ| इकाईको अYययनमा सफलताको ला"ग आवOयक छैन। 
  

अ�तमा, तपाईले यो बु}न ुआवOयक छ bक यो अYययन तपाई आफैले �सQनको ला"ग 

लेnखएको हो। यो  योगकता�-अनुकूल हुन Zडजाइन गBरएको हो। आRम-अनुशासन को एक 

Zडjी संग तपाX थोरै वा कुनै क\ठनाई को साथ सामjी कभर हुनेछ। एकै समयमा, 

अYययन उRसाहजनक हुनेछ। तपाXले नयाँ जानकार2  ाpत गनु�हुनेछ। तपाX नयाँ �सQने 

र अ�यसँग अ�तV�ि�ट साझदेार2 गन� चाहानुहु�छ। र, तपाइँले केह2 चनुौतीपणू�  Oनह; 

सोYनुहुनेछ जुन उRतरह;को ला"ग मा{नेछ। 
  

यो  !तblयाको पूवा�नुमान गदH तपाईलाई ग>भीरताका साथ अYययन गन� केह2 

साथीह;लाई !न>तो \दन �वचार गन�  ोRसाहन \दनुहु�छ। िजममा काम गन9 अनुशासन, 

उदाहरणका ला"ग, अकt -यिQतसँग संगत गन� धेरै सिजलो हु�छ। सँगै तपाX एक अकt 

 ेBरत र उRतरदायी रहन। हुनसQछ तपाई र तपाईको प!त / पRनीले एक वा दईु अ�य 

जोडीलाई तपाईसँग सामले हुनको ला"ग सोYनु होला। हुनसQछ तपाई एउटा अपाट�मे�ट 

क>pलेQसमा ब�नुहु�छ र साथी छ bक तपाइँ संग अYययन गन� आमि��त गन� 

चाहानुहु�छ। हुनसQछ काममा कसैलाई परमेOवर बाइबलले के भ�छ भनेर जा�न 

आमि��त गन� चाह�छ। हुनसQछ तपाX कुनै चच�को हुनुहु�छ वा एउटा चच�लाई 

"च�नुहु�छ जहाँ एक Qलास  �ताव गBरएको छ जसले �व,याथ�ह;लाई उनीह; हpताको 

समयमा उनीह;ले �सकेका चीजह;को बारेमा कुराकानी गन� अनुम!त \द�छ। तपाXको 

पBरि�थ!त ज�तोसुकै भए प!न, हpतामा एक चो\ट सानो समूहसँग भेला हुन सुर45त 

वातावरण �सज�ना गनु�होस ्अ�तV�ि�ट बाँ�न र बाइबलको वरपरका साथीह;को ;पमा सँगै 

ब[न। तपाXको अYययन समूहका -यिQतह; चाहे ठूला होस ्वा सानो, तपाXको 

अYययनलाई समKृ बनाउनको ला"ग तपाXले उनीह;लाई समKृ बनाउन मuत गद�छ!  
 

यो सु; गन9 समय हो! यहोशू १ मा तपाइँको बाइबल खोaनुहोस ्र साह�सक काय� जार2 

रा]नुहोस।्
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प,रचय 
 

इजरायल अ�ततः  !त_ा गBरएको देशको  वेश,वारमा आइपुगेको छ। या�ा लामो र गा�ो भएको 

छ। पBरवार र साथीह; बाटोमा नै मरे। नयाँ पु�ता जि�मएको छ, एक पु�ता जसले आPना 

पुखा�ह;लाई क\हaयै "च�नुहु�न। !तनीह; फारोबाट खाना bक�न �मxमा जाँदै गरेको कारवांमा 

"थएनन ्न त !तनीह; सामू\हक ;पमा "थए जो मRृयुको महामार2 प!छ �म�ीह;का जेठा 

छोराह;लाई मारे तर !तनीह;का पुखा�ह;को घर पार गरे। 
 

उनीह;ले जानेका मोशा केवल नेता "थए र अब उनी मरेका "थए। जोसुआ उनको उRतरा"धकार2 

!नयुQत भएका "थए र अब परम भुले !तनी�सत भएको करारमा यद�न नद2 तन9 भू�ममा  वेश 

गन9  भुको !नद9शनलाई पnख�रहेका छन।् समय /बतेको छ। मा!नसह; आएर गए। नेताह; मरे र 

नयाँ !नयुQत भए। तर शतािDदय|देnख, कुनै प!न समयको बाबजुद प!न, इxाएलका परमेOवर 

पBरवत�न भएन। इxायल2ह;लाई �म�ीह;बाट छुटाउने र उनीह;लाई दधु र मह ब"गरहेको भू�म 

\दने  !त_ाको स>झना गरे। 
 

भगवानको उपि�थ!त, हाUो �वजय शीष�कको अYययनको यस एकाईले तपाXलाई इxाएलको 

इ!तहासमा भएका पा�ह; र घटनाह;को पBरचय गराउँदछ जसले इxायल2ह;लाई परमेOवरले 

उनीह;लाई \दएको भू�म अ"धकार गन� स5म तुaयायो। अYययनले उनीह;को अना_ाकाBरताको 

न!तजा प!न  कट गद�छ जब उनीह; पूण� कDजा �लन र अ; सबै -यिQतको भू�म हटाउँदैनन।् 

कनानीह;, \हRतीह;, एमोर2ह; र अ; सबै “ईट” -लाई नामेट पानु�प�यt। !तनीह;को यो आ_ा 

पालन गन� असफल भएमा अ; देवता, काठ र ढु गाले बनेका मू!त �ह; प!न परमेOवरका जनह;को 

सं�कृ!त र वातावरणमा aयाए। �यायाधीशको पु�तकले उनीह;को इ!तहासको यस अव"धमा 

इxायलको एक �वच�लत पान9 "च�लाई "च/�त गद�छ। 
 

"च�तनशील समयको साथ तपाईलाई चनुौती \दइनेछ र यस २१ औ ंशताDद2मा तपाईको 

जीवनकालमा यी कथाह;ले तपाXको आPनै जीवनमा  योग गन9 तBरकाह; पRता लगाउन 

 ोRसा\हत गBरनेछ। तपाX सोYन सQनुहु�छ: कसर2 हजार| वष� प\हले भएको कथाह; मेरो 

जीवनको ला"ग कुनै सा�द�भ�क हुन सQछ?  भुको आRमा तपाईको शिQत संग तपाX मा आउँछ 

;पमा खलुा रहनुहोस।् तपाX सRयको स�देश  ाpत गन� उहाँ खaुला हुनुहु�छ भनेर �वOवास गदH 

bक उहाँले तपाXलाई क\हaयै Rया{नुहुनेछैन वा Rया{नुहुनेछैन र उहाँसँग तपाXको उपि�थ!त साथ 

तपाXलाई जीवनका युKह; डराउनु पदHन तर उहाँ र उहाँ मा� तपाईको जीत पाउनुहुनेछ। 
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पाठ एक ~ भाग 1  

प,रचय:   
जोशुआ इजरायलको नयाँ नेता हो। मोशाले चाल2स वष�स>म मा!नसह;लाई उजाड�थानमा या�ा 

गरे। अब, उनको सहयोगीको ि�थ!त छ र यो ठूलो भीडलाई परमेOवरले !तनीह;का पुखा�ह;लाई 

 !त_ा गरेको भू�ममा डोv याउने सबै िज>मेवार2 छ। सय| वष� अ!घ परमेOवरले गनु�भएको  !त_ा 

यी मा!नसह;, वंशजह;का ला"ग वा�त�वकतामा पBरणत भएको "थयो जुन क\हaयै नयाँ अyाहम, 

इसहाक वा याकूब "थएनन।् यी कुल�पताह;ले परमेOवर र !तनीह;का स�तानह;ले गरेको  !त_ा 

पूरा हुनेछ भनेर �वOवास गरे। 
 

अ�तमा, मFभू�ममा वष�स>म घुमेको कारण मा!नसह; यस भू�ममा प�न पुगे। !तनीह; यद�न 

नद2 तन� र Rयहाँ  वेश गन� उRसुक "थए जुन धेरै राजा र !तनका मा!नसह;, \हतोपदेश, कनानी, 

एमोर2, पBरgजी, \ह-वी र यबूसीह;ले कDजा गरेका "थए। य,य�प Rयो भू�म अ"धकार गनु� भनेको 

युKको कुरा हो! लडाईहF lो"धत हुनेछ; रगत ब{नछे, gयान गुमाउनुपन9छ र �वजय इxाएलको 

हुनेछ जुन एक प!छ अकt एक राgयको �वनाश हुनेछ। 
 

असाइनमे�ट:   
जोशुआ 1 प[नुहोस।् यी चार बुँदाह;लाई हेनु�होस:् 

• भू�मको �समाना  

• यहोशूलाई परमेOवरको वचन 

• यस अYयायमा दोहोया�इएको  ोRसाहनका शDदह; 

• जोशुआका आदेशह;मा -यिQतह;को  !तblया 
 

अDयास गनुEहोस:्   

तपाईले के पRता लगाउन ुभयो? 

1. कुन सीमाले  !त_ा गBरएको भू�मलाई पBरभा�षत गv यो? (पद 4) 

द45णबाट ________________________________________________________ 

उRतरमा __________________________________________________________ 

पूव�मा ____________________________________________________________ 

पिOचममा  _________________________________________________________ 

2. यहोशूलाई परमेOवरको  !त_ा के "थयो? (पद 5) 

_____________________________________________________________________ 
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 Oन: bकन कसैले यहोशूको �व;K खडा हुन सQने छ? के Rयहाँ धेरै इxाएल2ह; भएकोले? 

के यो उनीह;को बलको कारणले हो? के उनीह;सँग प!छaला युKका ह!तयारह; "थए? 

यसको जवाफ परमेO वरको  !त_ामा छ। उहाँको  !त_ा के हो? 

________________________________________________________________________ 

3. यस अYयायमा कुन शDदह; चार पटक दोहोया�इ�छ?  

________________________________________________________________________ 

रंगीन पेि�सल वा माक� र  योग गनु�होस ्र यी शDदह; हाइलाइट गनु�होस।् 

पद 6  मा  भुले यी शDदह; bकन  योग गनु�हु�छ? 

________________________________________________________________________ 

उसले फेBर पद 7. मा  योग गद�छ। यहोशूको शिQत र साहस यस पदको बाँकM 

अनुसार कहाँ आउँछ? 

__________________________________________________________________ 

पद 9 मा परम भुले यहोशूलाई ______________________ र ________________ 

हुन आ_ा गनु�भयो।  !तशDद के हो? _____र _____ bकन Rयहाँ डर र !नFRसाहको 

ला"ग ठाउँ "थएन?___________________________________________________ 

4. पद 10 र 11 मा यहोशूले मा!नसह;लाई प\हलो !नद9शन \द�छ। पद 16-18 मा उनीह;को 

 !तblया क�तो छ? 

• तपाX जे आ_ा गनु�हु�छ हामी गद�छ| ________________________________ 

• जहाँ तपाX हामीलाई पठाउनुहु�छ हामी गद�छ| __________________________ 

• जसर2 हामी मोशाको आ_ा पालन गद�छ| _____________________________ 

र, उनीह;को आ�श�को  ाथ�ना Rयो भगवान "थयो _______________________________ 

जसर2 उहाँ मोशासँग हुनुहु��यो। यहोशूको नतेRृवको /ब;K �व�ोह र अना_ाकाBरतालाई 

______________ ,वारा सजाय \दइनेछ। र, उनीह;ले आPना नेतालाई \दएका  ोRसाहनका 

शDदह; फेBर "थए: ________________________________________________________ 
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पाठ एक ~ भाग 2 

 

परावतEन:   
यस अYयायमा के हँुदैछ सो  !त/बि>बत गन� के\ह समय �लनुहोस।् परम भुले यो भू�म अyाहम 

र उनका स�तानह;लाई  !त_ा गनु� भएको बेलादेnख धेरै मा!नसह; बाँ�न र मद�छन।् अyाहाम, 

उनका छोरा इसहाक र ना!त याकूब सबै मरे। यूसफु, इिजpटका एक महान नेता र !तनका सबै 

भाइह; मBरसकेका छन ्र उनीह;को स�तानलाई परमेOवरको  !त_ा \दइयो। Rयसोभए �म�मा 

सबै वष� र bफरऊनको ब�धन अ�तग�त दमनकार2 वष� प!छ परमेOवरले मोशालाई �म�बाट बा\हर 

लैजानलाई खडा गनु�भयो। चाल2स वष� !तनीह; म;भू�ममा भ|ताBरए र अकt पु�ता प!न मरे। र 

अब, मोशा प!न मरे।   
 

य,य�प, भगवान पBरवत�न भएको छैन। आफूले गरेको  !त_ा उहाँ आफैले रा]नुभएको वचन हो। 

उहाँले नेतRृव र उहाँको �थायी उपि�थ!त  दान गनु�भयो। जसर2 परमेOवर अyाहाम र मोशासँग 

हुनुहु��यो अब उहाँ यहोशू र उसका मा!नसह;सँग हुने  !त_ा गनु�हु�छ। तर आफूले  !त_ा 

गनु�भएकाह; पूरा भएकोमा सा5ी \दन Rयहाँ "थएनन ्भ�ने कुराको बाबजुद प!न परमेOवर 

�वOवासयो{य हुनुहु��यो र उहाँको वचन पालन गनु�भयो। भगवानको उमेर "थएन। भगवान भुaनु 

भएन। भगवानले आPनो \दमाग पBरवत�न गनु�भएन। उहाँ आPनो वचन !त वफादार हुनुहु��यो। 

यो पू!त � इजरायलको -यवहार वा उहाँ !त उनीह;को वफादार2मा आधाBरत "थएन। उहाँ !त 

!तनीह;को भलाइ उहाँ को हुनुहु�छ भ�नेमा आधाBरत "थयो। जसर2 इजरायलले उसको वचन 

सRय हुन सQ�यो, Rयसर2 हामी हजार| वष� प!छ सRयको ;पमा उहाँको वचनमा भर पन� सQदछ|। 
 

आवेदन:   
“ब�लयो र साहसी हुनुहोस।् नडराउनुहोस;् !नराश नहुनुहोस,् bकनभने जहाँ तपाX जानुहु�छ परम भु 

!तमीह;का परमेOवर !तमीह;संगै हुनु हु�छ। ” भगवानको वचनलाई �वOवास गनु� सRय हो, यी 

शDदह;ले तपाXको जीवनको ला"ग के  योग गद�छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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*ाथEना:    
हे  भु, तपाX वह2 परमेOवर हुनुहु�छ जसले अyाहामलाई  !त_ा गनु�भयो, इसहाक र याकूबलाई 

आOवासन \दनुभयो, मोशालाई बोलाए र यहोशूलाई तपाXको उपि�थ!त घोषणा गरे। तपाX उह2 

 भु हुनुहु�छ जसले मलाई तपाXको उपि�थ!तको  !त_ा गनु�हु�छ, मलाई तपाXको  !त_ाह;को 

आOवासन \दनुहु�छ, र मलाई आशा  दान गनु�हु�छ। तपाईको भलाई र ईमा�दार2को ला"ग 

ध�यवाद जुन पBरवत�न हँुदैन। तपाX !त मेरो अ�वOवासको बावजुद, तपाX मरेो ला"ग असल र 

�वOवासी हुनुहु�छ। मलाई नछो�नु वा Rया{नु भएकोमा ध�यवाद। मेरो मुटु तपाXमा छ।  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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पाठ एक ~ भाग 3 

 

प,रचय:   
यहोशू 2 मा इxाएल2ह;ले Rयो ज�मन �लनको ला"ग तयार2 गन� थाaछन।् य\द तपाX यी 

-यिQतह;लाई नयाँ र अन|ठो देशतफ�  डो  याउँदै हुनुहु�छ भने, तपाXलाई यो अ_ात भू�मको 

ला"ग तयार2 गन� के-क�ता कदमह; ला{छ होला? जाँच गनु�होस?् �मण गनु�हु�छ? या�ा पु�तकह; 

प[नुहोस?् 

 

असाइनमे�ट:   
जोशुआ  प[नुहोस ्2. Yयान \दनुहोस।् 

• �मशन भनेको के हो? 

• के��2य चBर� को हो?   

• उनले जासूसह;लाई कसर2 सहयोग पुv याइन?् 

• उनलाई के थाहा "थयो? 

• स>झौता के "थयो? 

• यहोशूलाई के भ!नयो? 

 

अDयास गनुEहोस:्   
�शि�टम, जहाँबाट यहोशूले जासूसह; पठाएका "थए, मतृ सागरको उRतर2 छेउ र यर2होको पूव�मा 

 ारि>भक नQशामा अवि�थत हुन सQछ।   

1. अ�भयान सरल छ: यहोशूले दईु जासूसलाई पठाए ______________________________ 

उसलाई �वशषे चासो "थयो ___________________________________________ (पद 1) 

यो �वजय को प\हलो  मुख शहर हुनेछ। 

2. जब तपाX यस अYयाय सूचीलाई आPनो नोटबुकमा प[नुहु�छ शDद र वाQयांश जसले 

राहाबलाई वण�न गद�छ। उदाहरण को लागी, हामीलाई थाहा छ उनी एक वेOया "थइन ्तर 

साथ ैbक उनले स>भवतः इि�नbक� डरको ;पमा सेवा गर2। उनले आPनो घरमा 

इxायल2ह;को उपि�थ!त !त क�तो  !तblया देखाई? उनको  !तblया जेBरकोको राजाको 

 !तblयासँग तुलना गनु�होस।् उनले ती मा!नसह;लाई लुकाइन,् !तनीह;का !नि>त झुटो 

बोaनुभयो, कुराकानी गनु�भयो, उनीह;लाई शपथ \दन बाYय पानु�भयो, उनीह;लाई भा{नमा 

मuत गनु�भयो र !तनीह;लाई घर पठाइ\दनुभयो। क�तो bक�समकM म\हलाले Rयो सबै 

ग!छ�न?् राहाबलाई "च�नुहोस!् 
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पद 8:11 मा डराउने, �पघलने �दयह;, र असफल भएको साहसको कुरा गन9 सबै 

स�दभ�ह;लाई "च�ह लगाउनुहोस।् 

एक 5ण �लनुहोस ्र  �थान 15:13-16 मा फक� नुहोस।् इजरायलले भख�रै सु]खा 

ज�मनमा लाल समु� पार गरेको "थयो र यी पदह; मोशा र इxाएल2ह;ले 

परम भुलाई गाएको गीतबाट आएको हो। यी चार पदह;ले यर2होका मा!नसह;लाई 

के हँुदैछ भनेर बताउँछ। ती सबै शDदह; रेखांbकत गनु�होस ्जुन रा��ह;को डरको 

कुरा गछ�न ्(प�लिOतया, एदोम, मोआब, कनान।) नोट: यी सबै रा��ह;  ारि>भक 

नQशामा कनानको �वजय देखाउने प\हचान गन� सbक�छ। 
 

a. राहाब एक कडा र साहसी म\हला "थइन।् उनको शिQत र साहस उनको सRय हुन 

थाहा "थयो के कारण आयो।   

• त�य: के घटनाह; "थए (पद 10)? 

__________________________________________________________________ 

• त�य: उनलाई इxाएलको ईOवरको बारेमा के थाहा छ (पद 11)? 

__________________________________________________________________ 

3. पदह;मा उनको अनुरोध के "थयो 12-13? 

________________________________________________________________________ 

 !तनीह;को  !तblया क�तो "थयो? ___________________________________________ 

4. राहाबले !तनीह;लाई भा{नमा मuत गरे र !नद9शनह; \दए ताbक !तनीह; पRता लगाउन 

सbकएनन।् र सं5ेपमा भ�नुपदा� जासूसह;ले दईु शDदह; भनेका "थए bक जो कोह2 

तपाXको घरमा तपाXको साथमा छुटाइनेछ तर हामी बा\हर2 कसैको प!न िज>मेवार2 �लने 

छैन| र थप ;पमा शपथ खारेज हुनेछ य\द उसले कसैलाई भनेको "थयो भने गBररहेका 

"थए।   

राहाबको घर आ�य, शरण�थान, अभे,य दगु� ब�छ। �व�डोमा बाँ"धएको सामा�य 

रातो र गले उसको घरलाई "चि�हत गv यो। जासूसह;ले उनको घर पार गन9 

 !त_ा गरे।   

के तपाX इजरायलको इ!तहासमा अकt “पास ओभर” स>झनुहु�छ जुन उनीह;ले 

इिजpट छोडकेो अ!घaलो रात भएको "थयो? के तपाXलाई घरको ढोकाको रगत याद 

छ जसले Rयस घर �भ� जाने -यिQतलाई मRृयुले रोQछ?  �थान हेनु�होस ्12. 

5. जासूसह; सुर45त ठाउँमा यहोशू फक� �छन।्   

!तनीह;ले के Bरपोट� गरे?  

____________________________________________________________________ 
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!तनीह;ले के घोषणा गरे? 

__________________________________________________________________ 

 

आवेदन:   

पद 8 राहाबले उनलाई के थाहा छ घोषणा ग!छ�न ्र Rयसप!छ उनीलाई जे थाहा छ Rय�तै 

-यवहार ग!छ�न।् उनी भि�छन,् "मलाई थाहा छ bक परम भुले यो देश तपाXह;लाई \दनु भएको 

छ…" उनीलाई प!न थाहा छ bक तपाईको ठूलो डर हामीमा परेको छ। ”के तपाईले आफुलाई 

क\हaयै सोYनु भएको छ bक तपाईलाई के थाहा छ?  

 

• तपाईलाई के थाहा छ परम भु आPना परमेOवर लाई सRय छ?  

________________________________________________________________________ 

• के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको साहस र शिQत को �तर मा असर गछ� वा यसले 

तपाइँको मुटुलाई डर र का>दै �पघल गद�छ? 

________________________________________________________________________ 

• जासूसह; र राहाबले यहोवालाई "चने र बल र साहस देखाए। जासूसह;ले 

यहोशूलाई भन,े “परम भुले साँ�च ैनै स>पूण� देश हामीलाई \दनु भएको छ। सबै 

मा!नसह; हामी�सत डराइरहेका छन।् ” 
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पाठ एक ~ भाग 4 

 

प,रचय:   
जासुसह; एउटा रोमा�चक Bरपोट� �लएर फbक� ए (यहोशू 2:24) र अब इxाएल2ह;ले �श\�ममा 

�श�वर भाँचरे अगाZड ब[ने र यद�न नद2को पानीले छाउनी बनाउने समय आएको छ। अकt तीन 

अYयायले धेरै �ववरण \द�छ तर हाUो अYययनको ला"ग हामी यी चार बुँदाह;लाई Yयान 

\दनेछ|: 

1. जोड�न नद2 पार गदH 

2. करारको स�दकु 

3. इजरायलको समुदाय 

4. खतनाको करार 

 

असाइनमे�ट:   
Yयानपूव�क खोgनुहोस ्यहोशू 3:4-24 read प[नुहोस ् 

• आदेश मा!नसह;लाई \दए 

• करारको स�दकुको भू�मका 

• एक समुदाय को ;प मा इजरायल को मा�यता 
 

अDयास गनुEहोस:्   
1. मा!नसह;लाई के आदेश \दइयो? 

• 3:3 - ______________________________________________________________ 

• 3:5 - ______________________________________________________________ 

• 3:9 - ______________________________________________________________ 

2. करारको स�दकु अब मा!नसह;सामु जा�छ। हामी आगोको �पलर र बादलको खामो, 

मा�छेह;को अगुवाइ गन9 र उनीह;लाई उजाड�थानमा उनीह;को समयमा उgयालो \दने 

�पलरको बारेमा केह2 थाहा पाउँदैन| ( �थान13:21-22)। स>झौता करारको स�दकू मा 

राnखएको "थयो के।   

\हyू हेनु�होस ्9:4._______________________________________________________, 

___________________________________ र _________________________________ 
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प�व� स�दकूलाई बास�थानमा राnखएको "थयो !तनीह;का बीचमा परमेOवरको 

उपि�थ!तको ला"ग देnखने अनु�मारकको ;पमा। 

(पद 3) - करारको स�दकु कसले बोQने"थयो? _________________ 

मा!नसह;ले के गन9 "थए? __________________________________________ 

(पद 4) - मा!नसह;लाई के थाहा "थयो? ________________________________ 

�वशषे !नद9शन के "थयो? ______________________________________ 
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पाठ एक ~ भाग 5 

 

$श/ण:    
शDद "समुदाय" लाई �वचार गनु�होस।् यस समूहका मा!नसह;  जाताि��क समाजका ;पमा 

संचा�लत "थएनन ्जहाँ  Rयेक -यिQतले आPनो राय \दन, भोट \दन, र औठंह; \दन अथवा बूढ2 

औलंाको ;पमा नेताले के गनु� पछ� वा के गनु� हँुदैन भ�ने कुरा बु}दैनन।् यी मा!नसह; 

ईOवरताि��क समाजको ;पमा बाँ"चरहेका "थए जसमा परमेOवरले आ_ा \दनुहु��यो। !तनीह; 

उहाँका मा!नसह;का ;पमा बाँ"चरहेका "थए र उहाँले उनीह;लाई \दनु भएको !नद9शनह; पालन 

गनु�पद�छ। 
 

उनीह;को स>पूण� उजाड-�थानमा परमेOवरले आPना जनह;लाई समुदायमा आकार \दनुभयो र 

उनीह;लाई अyाहमसँग बाँधेको करारको स>झना गराएर उहाँ उनीह;का परमेOवर हुनुहु��यो र 

!तनीह; उहाँका मा!नसह; "थए। उहाँले !तनीह;लाई उ�न र प�व� र प�व� जीवन /बताउनको 

ला"ग उ�च बोलावट �वीकान� आ�वान गनु�भयो, उहाँको उuेOयका ला"ग अलग राnखएको। चाल2स 

वष�को अव"धमा इxाएल2ह;ले जे गरे प!न परमेOवर उनीह; !त वफादार रहनुभयो। उहाँह; !तको 

उहाँको  ेम क\हaयै �वफल भएन। र हामीले दे]य| bक जब समुदायको कुनै भागले  भुको 

�वFKमा गनगनाए, सबैले यसको पBरणाम भो{नुपयt (ग�ती 14: 34 -35), जब सबैले पाप गछ�न ्

सबैले द�ड भो{दछन ्( �थान 32:19-20), र जब परमेOवरले दस आ_ा उनले सारा इxाएल 

समुदायलाई आ_ाकाBरतामा बोलाए र आ_ापालनको ला"ग आ�शष र अना_ाकाBरताको ला"ग 

�ाप \दए। Rयहाँ कुनै अपवाद छैन। सबैलाई यस समुदायका मा!नसहF ज�तो -यवहार गBरयो। 
 

अDयास गनुEहोस:्   

पदह;को के\ह शDदह;मा प\हचान गनु�होस ्जुन !तनीह; स>पूण� समुदायको \ह�सा हुन ्भनेर 

संकेत गद�छन ्र Rयहाँ -यिQतह; आPनो काम गन�का ला"ग छैनन।् "सबै" र "बीचमा" ज�ता 

शDदह; खोgनुहोस ्जुन शDदले ठूलो समुदायसँग स>बि�धत छ। 
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स�दभE          श#दह�ले समुदायलाई संकेत गदEछ 

जोशुआ 3:5  

जोशुआ 3:9,10  

जोशुआ 4:1  

जोशुआ 4:4-7  

जोशुआ 4:13  

जोशुआ 4:14  

 

आवेदन:   

-यिQत को ;प मा हामी एक समुदाय को लागी इ�छा छ। अ"धकांश -यिQत पBरवार समुदायमा 

ज�म�छन।् हामी �व�भ�न सामािजक वातावरणमा संल{न हु�छ|, उदाहरणका ला"ग �कूल, चच�, 

काम, र �वयंसेवी संगठनह;। सहभागीको ;पमा हामी उuेOय र ल�यह;सँग सहमत हु�छ|, 

समुदायको नै!तक र नै!तक संरचना। एक समुदाय वातावरण प\हचान गनु�होस ्जहाँ तपाX भाग 

�लनुहु�छ वा स>बि�धत छ। 
• तपाX कसर2 समदुायको अशं ब�नभुयो? तपाईले क\हले महससु गनु�भयो bक तपाई हुनहुु�छ? 

________________________________________________________________________ 

• यस समुदायको उuेOय के हो? bकन यो अवि�थत छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• तपाइँले के योगदान पुv याउनुहु�छ र तपाइँ समुदायबाट कसर2 मूaयवान ्हुनुहु�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु - भाग 1 

 

असाइनमे�ट:   
उRपिRत प[नुहोस ्17:7-14 र जोशुआ 5:1-12. 

 

$श/ण:   

उRपिRतको यस ख�डले परमेOवरले अyाहमसँग गरेको अन�त करार, परमेOवर अyाहमका 

परमेOवर र !तनका स�तानका परमेOवर हुनुहु�छ भ�ने वाचाको वण�न गद�छ। परमेOवरले सुF 

गनु�भएको करारले उहाँ र उहाँका जनह; बीचको स>ब�ध �था�पत गv यो। उहाँ !तनीह;का 

परमेOवर हुनुहुनेछ र !तनीह; उहाँका मा!नसह; हुनेछन।् परमेOवर र अyाहमको बीचमा यो 

करारको स>ब�धको संकेत हरेक पुFषको खतना "थयो। अब, इजरायलको इ!तहासको यस /ब�दमुा 

(यहोशू 3-5) उRपिRत  17:8 मा अyाहमलाई गरेको  !त_ालाई Yयान \दन रोचक छ जब उसले 

अyाहमलाई भ�छ bक कनानको भू�म उसको र उसको स�तानको ला"ग सदाको ला"ग हुनेछ। 
 

जोशुआ 5:1-12 मा दईु महRRवपूण� समुदाय घटनाह; घटे। इxाएल2ह; �म� छोडदेेnख नै 

सबैभ�दा प\हला मFभू�ममा ज�मेका सबै मा!नसह;ले खतना गरेका "थए। खतनाले समुदायलाई 

घोषणा गv यो bक हामी सबै अन�त करारको एक भाग ह| जसमा परमेOवरले आफूलाई हाUो 

परमेOवर भनेर घोषणा गनु�भयो र हामीलाई उहाँको  जा बनाउनुभयो। खतनाले मा!नसह;लाई 

भने bक हामी छु\�एका छ| र परमेOवर र उहाँ �थापना गनु�भएको यस समुदायको ह|। उनले यो 

प!न भने bक खतना नगन9 कोह2 प!न “आPना मा!नसह;बाट अलग” हुनुपन9 "थयो र Rयो अन�त 

करारको भाग "थएन। 
 

समुदायको अ�य घटनाह; !न�तार चाडको उRसव "थयो। यो आ_ाकाBरताको काय� हो। उनीह;ले 

 भुको कथा इxाएलको समुदायलाई पार गBररहेको घटनाबाट �सकेका "थए जब �म�मा फक9 र 

माBरएका थमुाको रगत !तनीह;का घरको ढोकाको चौकसीमा कोBरएको "थयो ( �थान 12)। 

भोजन आउँदो पु�ताका ला"ग �थायी अYयादेश हुनुपन9 "थयो।  �थान 12:24-25 ले यो  �ट 

पाद�छ bक उनीह;ले यी !नद9शनह; पालना गनु�पv यो र !तनीह; कनानको  !त_ा गBरएको 

भू�ममा  वेश गदा� !तनीह;ले यो उRसव मनाउनुपv यो। 
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प,रचय:   
हामी अ\हले स>म भ!नएको सबैभ�दा पBर"चत युK कथाह; मYये एकमा ला{न ला{य|। यसको 

बारेमा गीतह; गाइए। ब�चाह;लाई कथा �सकाइएको छ। �व,यालय नाटकह; घटना पुन: 

�सज�ना गन9  यासमा लेnखएका छन।् यो पुरानो !नयमको लडाई यहोशू 6 मा हु�छ। 
 

इxाएल2ह; ि�थ!तमा छन।् !तनीह;ले आफूलाई प�व� बनाएका छन ्र परम भुले !तनीह;का 

ला"ग रा]नु भएको अच>मका चीजह;का ला"ग तयार छन।् !तनीह;ले करारको स�दकूलाई यद�न 

नद2 तन9 बाटो हेरे। फेBर एकपaट, सबै इxाएल2ह; सु]खा ज�मनमा \हडंरे पार गरे र पानी ब{न 

ब�द भयो। उनीह;को खतना गरेप!छ तुF�तै "गलगालको यर2होको मैदानमा !न�तार चाड 

मनाइयो र ज�मनबाट उDजनी खान थालेको भो�लपaट म�न ब�द भयो। 
 

भगवानका मा!नसह; तयार छन,् खवुाइएको छ, �व�ाम गBरएको छ र �फू!त� पाएको छ र अब 

यर2हो संग युK गन� तयार छन।्  �थान 3: 5। मा मोशाले गरे ज�तै यहोशूले प!न  भुसँग भेट 

गरे। परमेOवर यहोशूको मनमा पQकै श  का गन� चाहनुहु��यो bक उहाँ उनीसँग हुनुहुनेछ र न त 

यहोशूलाई कुनै फौज हुनेछ जुन  भुको सेनाको सेनाप!त "थयो। यहोशू केवल �Kा मा भू�म मा 

"गर गन� सQछ। 
 

असाइनमे�ट:   

जोशुआ 6  प[नुहोस।् प[नका ला"ग: 

• भगवानको योजना 

• जोशुआका !नद9शनह; 

• इजरायलको योजनाको काया��वयन 

• यहोशूको राहाब र सम�प�त चीजह;को बारेमा चतेावनी 

• राहाबको उKार र जेर2को �वनाश 

• यर2होमा यहोशूको सराप 
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पाठ दईु ~ भाग 2 

 

अDयास गनुEहोस:्   
1. पद 1 र मा यहोशूलाई परमेOवरले के  कट गनु�हु�छ? 2? 

________________________________________________________________________ 

उसले यर2होलाई इजरायलको हातमा सुि>प\दयो। कुन कुराले उनीह;लाई डरायो? के यो 

इxाएल2ह;ले गरेको कुनै कुरा "थयो? के यो परमेOवरले गनु�भएको "थयो? यहोशू 5:1 

प[नुहोस।्________________________________________________________________ 

2. धेरै सरलताका साथ, ईOवरको योजना के "थयो (जोशुआ) 6:3-5)?  

सश�� -यिQतह;लाई के गन� !नद9शन \दइयो? ____________________________ 

सात पुजार2ह;? _____________________________________________________ 

!तनीह;ले सात| \दनमा के गन9 "थए? ______________________________________ 

मा!नसह;ले के गन9 "थए? ____________________________________________ 

�भRताले के गन9 "थयो?_ ______________________________________________ 

3. Rयसकारण, सातजना पूजाहार2ह;को सश�� र5कह;ले तुरह2 फुQदै जुलूसको नेतRृव गरे। 

करारको स�दकू बोकेका पुजार2ह; र पछाZडको र5ा गन9 मा�छेह; प!छ गए। 

पद 10 मा यहोशूका मा!नसह;लाई के �वशषे !नद9शनह; "थए? 

छैन __________________________________________________________ 

छैन _________________________________________________________ 

छैन __________________________________________________________ 

Rयसोभए हामी �सQछ| bक जब सबै मा!नसह; घर फbक� ए प!छ शहर वBरपBर 

घुमे! Rयो किRत तमासा भएको हुनुपछ� ! र, छ \दनको ला"ग !तनीह;ले गरे! 

1) य\द तपाX यर2होका राजा हुनुभएको भए तपाXको \दमागमा के Rय�तो हुने 

"थयो? _______________________________________________________ 
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2) य\द तपाX नागBरक हुनुहु�छ वा �सपाह2ले यो माच�!तर हेBररहेको एउटा 

चचुरुो pवालबाट हेदH हुनुहु�छ भने, तपाXको \दमागमा Rय�तो के होला? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) य\द तपाX राहाब आफ�तह;को भBरपूण� घरमा भएको भए कुनै आOवासनको 

ला"ग टाँ�सरहनुभएको "थयो र यस ठूलो सेनाले \दनहँु शहर वBरपBर घु>दै 

प�ृवीलाई हaलाइरहेको महसुस गनु�हु��यो भन,े तपाXको \दमागमा के होला? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

तर, सात| \दन फरक "थयो। के भयो Rयो फरक "थयो? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

जब पूजाहार2ह;ले तुरह2को आवाज सुने तब के भयो? यहोशूको आदेश के "थयो?  

• पद 16? ________________________________________________ 

• पद 17? ________________________________________________ 

• पद 18-19? _______________________________________________ 

4. Rयसप!छ �वजय आयो! मा!नसह; कराए। पखा�लह; भिRकए र इxाएल2ह; �भ� पसे र 

शहरलाई कDजा गरे (पद 20)। सबै कुरा जुन उनीह;को जीवन "थयो। उनीह;ले सबै चाँद2 

र सुन, काँसा र फलामलाई के गरे (पद 24)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

राहाब र उनको पBरवारलाई के भयो (पदह;) 22-23)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. पद 26-27 मा यहोशूले शपथ खाए र यर2होको पुन!न�मा�णको ला"ग जो कोह2लाई �ाप 

\दए। य\द  यास गन9 कसैलाई के भयो भ�ने कुरामा तपाई इ�छुक हुनुहु�छ भने पद  26 

मा "गेmस" भ�ने शDद अनुसरण गदH lस स�दभ� हेनु�होस।् (नोट: य\द तपाईको बाइबलमा 

lस रेफर�स छैन भने, स�दभ� 1 राजा हो। 16:34) 
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पाठ दईु ~ भाग 3 

 

परावतEन:   

इजरायलको ला"ग क�तो �वजय! य�तो देnख�छ bक ज{गा ओगmन गा�ो हँुदै "थएन; वा�तवमा, 

यो केकको एउटा टुlा हुनेछ, य\द सबै अ; लडाईह; यो ज�तै "थए! उनीह;ले गनु� पन9 काम 

भनेको जहाजको चारै!तर ला{नु "थयो, तुरह2को आवाज सु�नु, र कराउनु! अवOय प!न, "च�याईले 

�भRताह; छो�दैन। तर परमेOवरले आPनो सेनाको साम�य�  योग गनु�भयो, आPना जनह;का 

वफादार आ_ाकाBरताको स>मान गनु�भयो र उनीह;को !नि>त उनीह;को लडाई ल�नुभयो। यो 

सबै कुरा उहाँले गनु�भयो bकनbक उहाँ !तनीह;का परमेOवर हुनुहु��यो र !तनीह; उहाँका 

मा!नसह; "थए। उहाँ संसारलाई थाहा होस ्bक उहाँ इxाएलको परमेOवर हुनुहु��यो, !तनीह;का 

कमा�डर-इन-चीफ! 
 

आवेदन:   

राहाबलाई �वचार गर| ... 

1. उनले आफूलाई मुिQतको ला"ग एकमा� आशा आफूलाई सुि>पन।् तपाइँको मुिQत �व�ाम 

को आशा कहाँ छ? 

_______________________________________________________________________ 

2. उनले शपथको \ह�सा राnखन ्र यसको पBरणाम �व;प उनको पBरवारको सुर5ा भयो। 

कुन तBरकाले तपाXको घर तपाXको पBरवार, साथीह; र !छमेकको ला"ग सुर5ाको ला"ग 

एक आमि��त �थान हुन सQछ? 

________________________________________________________________________ 

3. \हyू 11:30-31 प[नुहोस।् हामीलाई उनको बारेमा के भ!नएको छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

इxायलका परमेOवरमा उनको �वOवासको कारण र उनले जासूसह;लाई �वागत गरेकMले, 

परमेOवरले उनी !त दयालु -यवहार गनु�भयो। तपाXको जीवनमा भगवानको अनुjह2 

ग!त�व"धलाई �वचार गनु�होस:् 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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$श/ण:   

लाल समु� र अब यद�न नद2मा पानी भएर ब{नु इxाएल2ह;को इ!तहासको महRRवपूण� समय हो। 

 �थान 14 मा प\हलो lूसमा �म�ीह;को दासRवको जीवन समाpत भयो र सbकयो। सेना डुबेको 

"थयो र इजरायलले  !त_ा गBरएको भू�मस>मको आPनो या�ा जार2 रा]यो। !तनीह;को अगाZड 

एउटा नयाँ जीवन "थयो। परमेOवरले उनीह;लाई स>झाउनुभयो bक उहाँ उनीह;का परमेOवर 

हुनुहु�छ र !तनीह; उहाँका मा!नसह; हुन।् एक समुदायको ;पमा उनीह;को जीवनको ला"ग 

उहाँले !तनीह;लाई !निOचत शत�ह; \दनुभयो। परमेOवर आPना जनह;सँगको स>ब�ध दास 

दासको नभएर नेताकोसँग हुनुहुनेछ। उहाँ डराउनुपदHन�यो तर कोह2 जसलाई !तनीह; माया र 

�वOवास गन� सQथे, सेवा \दन र पालना गन� सQथे। उनीह;सँग भगवानको स>ब�ध  ेममा 

आधाBरत "थयो। उहाँ आPना जनह;का ला"ग केवल उहाँको उRतम चाहनुहु��यो। 
 

जब इxाएल2ह; यद�नको पानी भएर गइरहेका "थए !तनीह;ले आPनो जीवनको ल�य /बना कुनै 

भटकावमा छोडे, उनीह;को अना_ाकाBरता र परमेOवर �वFK �व�ोहको पBरणाम। उनले उनीह;लाई 

आकार \दए र �दय र उuेOयका साथ एकताबK जा!तमा पBरणत गरे, अन�त करारको \ह�सा 

भएको भू�म अ"धकार गन�लाई तयार पाBरएका मा!नसह;। 

यो पानीको माYयमबाट इ!तहासभBर मा!नसह;का ला"ग महRRवपूण� छ। नयाँ !नयममा जब येशू 

बिpत�मा �लनुभयो तब पानीमा ब{ने कुरा उहाँसँग भयो (मRती 3:13-17)। येशूको पा"थ�व 

सेवकाईको अ�तमा उहाँले आPना चलेाह;लाई आ_ा \दनुभयो bक सबै देशका सबै मा!नसह;ले 

बिpत�मा �लनु पछ� (मRती28:19 )। येशूका चलेाह;ले �थापना गरेको  ारि>भक चच�ले 

सुसमाचार  चार गन9 र मा!नसह;लाई येशूको नाममा बिpत�मा \दने  चारकाय�लाई !नर�तरता 

\दयो ( ेBरत2:38). 
 

बिpत�मा ईOवरको पहल हो। पापह;को 5माको घोषणा गरेर र अन�त जीवनको  �ताव राखेर 

परमेOवरले हामीलाई उहाँको बनाउनुहु�छ। बिpत�माको पानीको माYयमबाट हामी अन�त करारको 

अधीनमा हु�छ| जसमा परमेOवरले आफूलाई हाUो परमेOवर भनेर घोषणा गनु�हु�छ र हामीलाई 

उहाँको  जा बनाउनुहु�छ। पापको दासRवको जीवन पछाZड छोZडयो। हामी �वत�� भई ब�न 

स5म छ| र भगवानले �था�पत गरेको यो  ेम स>ब�धमा माफ गन� सQछ|। बिpत�माले 

हामीलाई नयाँ �वा�मRव, नयाँ अ"धकार अ�तग�त, र नयाँ स>ब�धमा aयाउँछ। हामीलाई BरZडम 

गBरयो। हाUो जीवनलाई परमेOवरले फेBर bक�नुभएको छ। हामी एक मूaय मा bकनेको छ; मूaय, 

जीवन, मRृयु र परमेOवरको थमुाका थमुाको पुनFRथान हो। अब परमेOवर आफैले हामी�भ� वास 

गन� रोgनुहु�छ। हाUो शर2र उहाँको वास�थान हु�छ। 
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पाठ दईु ~ भाग 4 

 

प,रचय:   

यर2होको युKप!छ कसैले सो�ला bक Rयो भू�म अ"धकार गदा� केकको टुlा हुनेछ। जोशुआ 7 मा 

हामी सबै युKह;  !त_ा गBरएको भू�ममा ब�ने श� ुरा��ह; �व;K हुने "थएन| भनेर �सQछ|। 

च�लरहेको लडाईह; प!न परमेOवरका -यिQतह;मा lोधको ;पमा हुन ्bकनभने -यिQतह;को 

अना_ाकाBरता र �व�ोहले स>पूण� समुदायलाई असर गद�छ। 
  

असाइनमे�ट:   

जोशुआ 7 प[नुहोस ्र पRता लगाउनुहोस:् 

• के गaती भया? 

• को दोषी "थयो? 

• यसको न!तजा के भयो? 

• सजाय के "थयो? 

 

अDयास गनुEहोस:्   
1. इजरायलको जेBरकोमा भएको �वजयको कथा अYयाय 6  मा भख�रै समाpत भएको छ। अब 

जोशुआ 7:1 ले केह2 नराUा खबरह;  कट गद�छ। के गलत भएको छ? 

• अपराधी को "थयो? _______________________________________________ 

• के �लएको "थयो? ________________________________________________ 

•  भुको  !तblया क�तो "थयो? ______________________________________ 

2. निजकबाट हेनु�होस ्  

• के आकान दोषी "थए? पद कसले �वOवासघात -यवहार भ�यो? 

_______________________________________________________________ 

•  भुको र2स कसको �वFKमा ,यो? __________________________________ 

• याद गनु�होस,् अ!घaलो पाठमा हामीले इxायललाई एउटा समुदाय मा�य|। 

परमेOवरले समुदायलाई दोषी ठा�नुभयो। आकान इxायलको समुदायको एक 

\ह�सा "थए र उनले -यिQतगत Fपमा के गरे उसले ईOवरलाई समुदायको 

काय� मा�थे। 

3. कथाको साथ जार2 रा]नुहोस ्र समुदायमा न!तजा अवलोकन गनु�होस ्जुन एक जना 

मा!नस ,वारा गBरएको काय�ले गदा�: 
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• यहोशूले इxाएलको अकt ठाँउ पाउने ठाँउ हेBररहेका "थए। उनले जासूसह; चके 

आउट गदH अकt �थान कहाँ छ (पद 2)? 

____________________________________________________________________ 

• जासूसह;ले क�तो Bरपोट� \दए र उनीह;को �सफाBरस के "थयो (पद 3)?  

_____________________________________________________________________ 

4. !तनीह; युKमा गए। 

• पदह;मा के भयो 4-5? 

_____________________________________________________________________ 
मा�छेको �दयलाई के भयो? 

_____________________________________________________________________ 

• यहोशू र एaडरह;को  !तblया: पO चाRताप गदा� लुगा �याते। !तनीह; फेस 

डाउन हु�छन ्र टाउकोमा धलूो छक� �छन।्   

• यहोशूको  ाथ�ना Yयान \दनुहोस ्(पदह;) 7-9): 

o !तमीले bकन … ___________________________________________ 

o य\द मा� … ______________________________________________ 

o म के भ�न सQछु … _______________________________________ 

o कनानीह; र अकt … _____________________________________ 

o  Oन:  __________________________________________________ 

• परमेOवरले यहोशलूाई के भ�नभुयो? इxायलले कुन पाप गरेको "थयो (पद 11)? 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

• उनीह;ले पाप मा� गरेनन ्तर उनीह;ले कसर2 यKुमा काम गरे (पद 12)? 

_____________________________________________________________________ 

• पद 12 को अ�तमा परमेOवरले के घोषणा गनु�हु�छ भनेर सबै कुरा मा"थ छ? 

_____________________________________________________________________ 
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• पद 6:18 को अ�तमा परमेOवरले के घोषणा गनु�हु�छ भनेर सब ैकुरा मा"थ छ?... 

_______________________________________________________________ 

• पद 13-15 मा जोशुआले मा!नसह;लाई !नद9शन \दए र उनीह;लाई सम�प�त 

चीजह;को अ�वेषणको ला"ग तयार2 गरे जुन समदुायमा फेला पन9छ र 

हटाइनेछ। उनले कबूल गरे bक परम भुको करार भंग भएको "थयो र 

इxाएलमा घnृणत कुरा भएको "थयो। ती चीजह;लाई  भुमा सम�प�त गनु�को 

महRRव यो "थयो bक ती हुन ्जुन परमेOवरले उहाँको घोषणा गनु�भयो र ती 

आदेशह; ती सबै सम�प�त चीजह; न�ट गBरन भ�ने "थयो। 

• यहोशूले गरेको कामको ला"ग अपहेलना गBरयो। पBरणाम ग>भीर हुनेछ। 

/बहान आकान पRता ला{यो उनले सबै सम�प�त चीजह;को साथ के �लए र 

गरे? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• सबै कुरा पRता लगाइयो र यहोशूमा aयाइयो। उनका सबै पापह; इxायलको सामु 

पदा�फास भयो। सबै इxाएल2ह;ले द�ड पाए। पद 24-26 ले हामीलाई के भ�छ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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पाठ दईु ~ भाग 5 

 

आवेदन:    
पापको पBरणाम मRृयु हो। आकान, उनको पBरवार र उनका सबै स>पिRत ढु गा हा�न थाले। यो 

समुदायबाट पाप हटाउनको ला"ग पूण� �वनाश �लईयो।   
 

1.  ाय जसो हामी आPनो पाप लुकाउन वा ढाQन को�शस गछ�। हामी हाUो कोठामा कंकाल 

भएको कुरा गद�छ|। ती पापह; के हुन ्जुन मैले मेरो जीवनमा गोpय ;पमा लुकाउन 

रोज�? म के बोaन "काल2मु!न बगाएको" रा]छु? 

______________________________________________________________________________ 

2. समुदायको ;पमा हामी कसर2 पापसँग -यवहार गछ�? 

________________________________________________________________________

मेरो रह�यले पBरवार, साथीह; र सहयोगीह;को समुदायमा कसर2 बाँ�दछ? 

________________________________________________________________________ 

 

*ाथEना:   

हे  भु, समुदायको ;पमा हामीले तपाXको सामु तपाXको पाप �वीकार गनH पछ�। गaतीह;लाई 

बेवा�ता गरेर हामी  ाय: आPनो पापलाई इ�कार गद�छ|। हामी हाUा श�हु;सँग ल�न कमजोर 

भएका छ| जसले हामीलाई पापमा डोv याउँछन।् हामी खराबीको स�ा खराबमा समप�ण गद�छ|। 

हामीलाई माफ गनु�होस।् हामी !त दयालु हुनुहोस।् हामीलाई अ�वीकार गन9, बेवा�ता गन9, बेवा�ता 

गन9, र लुकाउने सबैका ला"ग हामीलाई 5मा गनु�होस।् हामीलाई फोहोर र लाजबाट मुQत गनु�होस,् 

हामी बाँ"चरहेको बेइgजती र तपाXको अनुjह र कृपा  दान गनु�होस।् 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

प,रचय:   
आकान र उसको पाप पRता लागेको "थयो। उनी र उनीसंग भएका सबैलाई इजरायल2 समुदायबाट 

हटाइयो। उनीह;लाई ढुगाले हाने, जलाइ\दए र गाZड \दए, र तब परमेOवरले आPनो lोधलाई 

मा!नसह;बाट फका�उनुभयो। भगवान माफ गनु�होस।् इजरायल2 समुदाय सफा गBरयो, पुन�था�पना 
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गBरयो र ज�मनको कDजा फेBर सुF भयो। य\द तपाX यहोशू हुनुहु�छ भन,े ऐ शहरका मा�छेह; 

परािजत भए प!छ उनीह;लाई फेBर युKमा पुv याउन के तपाX थोरै \हचbकचाउनुहुनेछ?   

 

असाइनमे�ट:   

जोशुआ प[नुहोस ्8:1-29.   

 

अDयास गनुEहोस:् 

1. पद 1 र 2 मा यहोशूलाई परमेOवरको !नद9शन के "थयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ऐ �लनको ला"ग योजना के "थयो (पदह; 3-8)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. पBरणाम क�तो "थयो (पदह; 9-29)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे�ट:   

जोशुआ प[नुहोस ्8:30-35.  पुनः प[नुहोस ्-यव�था 11:26-32. 

 

अDयास गनुEहोस:्   
• ऐबाट इजरायल उRतरमा सरे। नQशामा माउ�ट एबाल र माउ�ट गेBरिज़म फेला पानु�होस ्

जसले बा� कुललाई  Rयेकमा !न\द��ट गBरएको भू�म देखाउँदछ। 

• पद 30 मा यहोशूले के !नमा�ण गरे? ________________________________________ 

o हामीलाई यो वेद2को बारेमा के भ!नएको छ? __________________________ 

o lस-सदंभ� पद  �थान 20:25 मा नोट गनु�होस।् हामी कुन थप जानकार2 �सQछ|? 

____________________________________________________________ 

• !तनीह;ले परम भुलाई ब�लह; चढाए। पदमा यहोशूले के गरे 32? 

   ______________________________________________________________________ 

VOयलाई कaपना गनु�होस:् आधा इxायल पव�त एबालको सामु उ�भरहेका छन ्(-यव�था 

27:13) र अकt आधा "गर2िजम पव�तको सामु उ�भरहेका छन ्(-यव�था 27:12)। 

!तनीह; बीच करारको स�दकू र लेवी पादर2ह; राnखएको "थयो। सबैको उपि�थ!तमा 
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उसले मोशाको -यव�थामा"थ ढु गा हा�यो। यहोशूले यो bकन गरे भनेर हामी सोYन 

सQछ|। lस-स�दभ� पदले हामीलाई -यव�था 27:8 मा bफता� लैजा�छ।   
 

•   Rयसोभए यहोशूले यहोशमूा के गछ�  8:34? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

$श/ण:   

यो घटना यी दईु \हमालह;को बीचको ब�सीमा भएको "थयो। पहाडह; मा!नसह;ले परमेOवर�सत 

गरेको  !त_ाको सा5ी "थए। यो एक करार नवीकरण हो। दै!नक बिpत�मा �लनेह; परमेOवरको 

करारमा नवीकरण हु�छन।् �वगतका सबै माफ गBरयो र भ�व�यका सबै सफा �लेट हो। 

परमेOवरले हामीलाई नयाँ सुFवात \दनुहु�छ जसमा हामीसँग उहाँको उपि�थ!तको  !त_ा छ। 

य�म�याको पु�तकमा अगमवQताले हामीलाई स>झना \दलाउँदछन ्"म !तनीह;को द�ुटतालाई 5मा 

गन9छु र म !तनीहFको पापलाई फेBर याद गन9 छैन।" (य�म�या 31:3) क�तो राUो समाचार! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भगवा�को उपि�थ�त हा�ो जीत 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 31 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

पाठ तीन ~ भाग 1 

 

परावतEन:   

आफैलाई इमानदार हुनुहोस।् य\द तपाX कुनै एउटा �वशषे कुलको सद�य हुनुहु��यो र यी दईुवटा 

पहाडमYये एउटाको सामु�ने खडा हुन भ�यो भने, यहोशूले मोशाको सबै -यव�थाको ढु गामा 

नQकल गरेको ज�तो तपाXलाई क�तो ला{छ होला र Rयसप!छ -यव�थाका सबै शDदह; प[नु 

होला। मा!नसह;?  

______________________________________________________________________________ 

तपाईको \दमागमा के च�लरहेको छ? ________________________________________________ 

यो मFभू�म हो। !न�स�देह, मा!नसह; �यानो छन,् तातो र थbकत छैन भन।े तर, सबैले सुने! 

पुFष, म\हला र केटाकेट2ह;को स>पूण� सभा (पद) 35), साथ ै!तनीह; बीच बसोबास गन9 

�वदेशीह;ले मोशाको -यव�थाको सबै कुरा सुने। फेBर, यहोशूले केवल मोशाले भनेको कुरा गरे। 

-यव�था 31:11-13 हेनु�होस।् -यव�थाका शDदह; प[नु bकन यिRतको महRRवेपूण� "थयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:   

इxाएलको स>पूण� समुदायलाई -यव�थाको पु�तक, भू�मको कानून सु�नु आवOयक "थयो। यी 

\हमालह;ले यस घटनालाई सा5ी \दएका "थए र आ_ाकार2ताको आ�शष र अना_ाकाBरताको 

न!तजाको पBरणामह; मा!नसह;लाई उनीह;ले दे]न सQने स>झौटा हु��यो। यो समुदायले 

कसर2 परमेOवरको -यव�थाको आ_ापालनमा जीवन /बतायो भनेर घोषणा गनु� भनेको उनीह;को 

ला"ग उनीह;को  ेमको मा�छे हो भनेर उनीह;ले घोषणा गरे। 
 

भगवानको वचन को लागी तपाईको आPनै स>मान लाई Yयान \दनुहोस।् य\द तपाX ब�ने 

पहाडह; वा मैदानीह; बोaन सQछन ्र तपाXसँग परमेOवरको वचनको मूaय छ भनेर  माण 

\दन सQछ भने उनीह; के भ�छन?् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

तपाई के के चीजहF गनु�हु�छ र तपाईले बोaने शDदले परमेOवरसंगको स>ब�धको  माण \द�छ? 

______________________________________________________________________________ 
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के तपाXको जीवनले तपाXको �वOवासको गवाह2 \द�छ? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तपाXको जीवनको Rय�तो 5े� के हो जुन तपाX चाहनहुु�छ  भ ुतपाXलाई अ"धक  ामाnणक बनाउनको 

ला"ग? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

�मारक:   

भजन 1 ले परमेOवरको वचनलाई रमाइलो पान9 र यसलाई हाUो अि�तRवको सार हुने बनाएको 

छ। य\द तपाXले प\हले नै Rयसो गनु�भएको छैन भने समय �लनुहोस ्र यस भजनलाई तपाXको 

मेमोर2 लाइyेर2मा रा]नुहोस।् यी छवटा पदह;मा "च�को भाषा धेरै हु�छ। !निOचत गनु�होस ्यी 

पदह; इ�डQेस काड�मा ले]नुहोस।् जब तपाX ईOवर2य वचनमा खशुी पान9ह;को आ�श�को ला"ग 

हेन9 याद गनु�हु�छ र यी अकt \दनह;मा नोटह; बनाउनुहु�छ जुन तपाXले परमेOवरसँगको 

स>ब�धको बारेमा �सQनुहु�छ, उहाँ जसले तपाXलाई हेनु�हु�छ। 
 

 

*ाथEना:   
हे परम भु, म यहोशू र इxाएल2ह; ज�तै हुन चाहा�छु जसले तपाXमा रमाए र तपाXको वचन 

उनीह;को ब�चाह;लाई �सकाए। म तपाईसँगको मेरो स>ब�ध अFलाई �प�ट पाBरएको चाह�छु 

bक !तनीह;ले तपाईलाई उनीह;को परमेOवर भनेर "च�न सQछन ्र आफैलाई तपाईका 

मा!नसह;का ;पमा हेन� सQछन।् तपाXको कानून \दनुहोस ्जुन तपाXलाई मेरो माग�दश�न गद�छ र 

तपाXको इ�छामा पिQतबK रा]दछमा ध�यवाद। मेरो �वगतको अव_ाको ला"ग मलाई 5मा 

गनु�होस ्र तपाXको वचनलाई बेवा�ता गनु�होस।् मलाई माफ गनु� भएकोमा र मलाई क\हaयै 

नRया{नु भएकोमा ध�यवाद। मेरो भगवान हुन, मलाई तपाXको ब�चा बनाउनु भएकोमा र मलाई 

नयाँ सु;वात गनु� भएकोमा ध�यवाद। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 2 

 

प,रचय:  

यर2हो र ऐमा लडाईह; अRय�त महRRवपूण� "थए। यी युKह;ले इxाएलको ईOवरलाई �था�पत 

गv यो र राजाह;को �दयमा �वजय हा�सल गन� नसकेको देशका केह2 भागह;मा डरायो। केह2 

राजाह;ले यहोशू र इxाएल2ह; �वFK युK गन� सेनामा सामेल भए (यहोशू 9:1-2)। "गबोनका 

मा!नसह;ले �वरQत भए (यहोशू 9)। Bरपोट�ले सारा देशभBर या�ा गBरसकेको "थयो bक इxाएलले 

Rयहाँका सबै बा�स�दाह;लाई �मटाउनु "थयो। मा!नसह; आPनो gयानको ला"ग डर मा�छन।् 
 

हामी पाठको यस भागमा धेरै अYयायह; कभर गन9छ|। यी अYयायह;मा युKका कथाह; छन।् 

यहोशूले एक युK अ�भयानमा नेतRृव �लए जसको एउटा राgयको अ�त भयो जसमा परम भुले 

मोशालाई आ_ा \दनु भएको "थयो र मोशाले यहोशूलाई आदेश \दए। 
 

 

असाइनमे�ट:   
जोशुआ -9:111 प[नुहोस।् जब तपाX यी तीन अYयायह; प[नुहु�छ 

• रेखांकन शDद र वाQयांशह;लाई रेखांbकत गनु�होस।् 

• परमेOवरले इxायल2ह;लाई पैतकृ स>पिRतको ;पमा  दान गन�  योग गनु�भएको 

माYयमह; प\हचान गनु�होस।् 
 

अDयास गनुEहोस:् 
1. के तपाXले यी दोहोBरएका शDदह; र वाQयांशह; याद गनु�भयो? !तनीह;ले के बुँदा बनाउँछन?् 

"नडराउनुहोस"् ___________________________________________________ 

“कोह2 प!न बाँकM रहेन” ___________________________________________ 

"पूण� ;पमा Yव�त" ______________________________________________ 

2. पराजय aयाउन  योग गBरने असामा�य साधनह; के के "थए? 

जोशुआ 10:11 ___________________________________________________ 

जोशुआ 10:12-14 _________________________________________________ 

जोशुआ 11:20 ___________________________________________________ 
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3. अYयाय 9  मा �ामक "गबोनाइटह;ले एउटा र2जको सहारा �लए। जब अ; राजाह; 

इxाएलको �व;Kमा सेनामा सामेल भइरहेका "थए, "गबोनका मा!नसह;ले के गन9 

!नण�य गरे? 

________________________________________________________________________ 

उनीह;को योजनाको अि�तम पBरणाम के "थयो (यहोशू 9:26-27)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

इxायल2ह;ले "गबोनीह;सँग गरेको शपथको कारण (यहोशू 9: 14-15) इxाएल2ह; 

उनीह;सँग पाँचवटा एमोर2 राजाह; �व;K लडाइँ गन�  !तबK "थए। यहोशलेू आPनो 

सव��े�ठ सेना aयाए र !तनीह;लाई छQकै पारे।   

• यहोशू 10 मा  भुले के गनु�भयो?  

o पद 8 ____________________________________________________ 

o पद 10 ___________________________________________________ 

o पद 11 ___________________________________________________ 

o पद 12-13 ________________________________________________ 

• पद  14 मा के घोषणा गBरएको "थयो? 

_______________________________________________________________ 

• पाँच राजा लाई के भयो पद 16-27? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. जोशुआ 10:28 ले 11 औ ंअYयायमा सु; हुने म�� सु; गद�छ। हामीलाई भ!नएको छ 

bक यहोशूले "सबैलाई पूण�तया न�ट गयt" र "कोह2 प!न बाँकM रहेनन।्" एकप!छ अकt 

शहरको /ब;K जाँदा यहोशूले इxाएल2ह;लाई डो यायो। तर हामी यी अYयायह;मा 

 योग भएका अ�य शDदह;लाई बेवा�ता गन9 \ह>मत गदHन| जसले हामीलाई 

स>झाउँछन ्bक इxाएलका कमा�डर-इन चीफ को "थयो। 

जोशुआ 10:30 __________________________________________________ 

पद 32 _________________________________________________________ 

पद 42 _________________________________________________________ 
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चाखला{दो कुरा के छ भने bक इxाएलका परमेOवरले इxाएलको ला"ग “यKु” 

गनु�भयो। उहाँ उनीह;को �याि>पयन हुनुहु��यो! यहोशू 10:8  स>झनुहोस।् यहोशूले के 

जानेको परमेOवर चाहानुहु�छ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

मा यहोशूले मा!नसह;लाई के भ�छ पद 25? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11 अYयायको अगाZड हेनु�होस ्... पद 6 मा यहोशूलाई के भ!नएको छ जब 

श�लेु “समु� bकनारका बालुवा जिRतकै असं]य” देखापन9 �वशाल सेनाको साथ 

आउँछ? 

_____________________________________________________________________ 

5. हामीलाई यहोशूको बारेमा के भ!नएको छ?  

जोशुआ 10:40 ___________________________________________________ 

जोशुआ 11:15 ___________________________________________________ 

जोशुआ 11:23 ___________________________________________________ 

6. अ�तमा, यहोशू 11 यी शDदह;सँग अ�त हु�छ: 

________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 3 

$श/ण:   
हामीले पूरा गरेको अ�यासमा हामीले कथाको त�यह; �सकेका छ|। हामीले मा!नसह; र 

राजाह;को /ब;K इxाएलको युKह; हेरेका "थय|। हामीले इxाएललाई सध� �वजयी दे]य| bकनbक 

!तनीह;ले यहोशूको नेतRृवलाई प�याए। तर Rयो देश BरRतो "थयो र उनीह;को रगतमा। उसले 

अकt राgयमा कुनै दया देखाउँदैन। के सबै रQतपात आवOयक "थयो? के इxाएल2ह; दासको 

;पमा जीवन /बताउन सQदैनथे? के उनीह; मनु� प�यt? 

 

हामीले यो याद रा]नुपद�छ bक रगत बहाउनु भनेको नै यी राgयह;का सबै मू!त �पूजा र द�ुटताको 

देशलाई सफा गन� परमेOवरले  योग गनु�भयो। इxाएलका ईOवरह; काठ र ढु गाका देवताह; 

ज�तो "थएनन।् इxायलका परमेOवरले उनीह;लाई उनीह;को ईOवर हुनको ला"ग वाचा गनु�भयो, 

जसलाई उनीह;ले द�डवत ्गनु�पv यो। bकनभने उनलाई थाहा "थयो bक उनका मा!नसह; 

अना_ाकाBरता, "गaला, गुनासो, र आPनै तBरकाले खोgने झुकावमा पद�छन,् Rयसैले उनलाई Rयो 

देशबाट हटाउनु आवOयक "थयो जसले !तनीह;लाई अशुK पाछ� र उहाँबाट टाढा गराउँछ। उहाँको 

प�व�ताले माग गv यो bक उहाँसँग कुनै प!न करार नभएका सबैलाई दया�वना नाश गनु�पद�छ। 

उनको प�व�ताले देशलाई शुK र शुK बनाउने माग गv यो। उहाँले आPना मा!नसह;लाई 

प�व�तामा बोलाउनुभयो। उहाँसामु !तनीह; !नदtष हुनुप�यt (-यव�था18:9-13)। 
 

परावतEन:   
एकले सहयोग गन� सQदैन तर प�व�तामा  !त/बि>बत गन� के\ह समय �लनुहोस।् यी 

"च�ताजनक  Oनह; �वचार गनु�होस ्र तपाXको नोटबुकमा \दमागमा के\ह �वचारह; समावेश 

गनु�होस।् 

o यसको अथ� के हो प�व� वा !नदtष? 

o के प�व�ता स>भव छ? कसर2 एक प�व� हुन सQछ? 

o के एक -यिQतलाई प�व� बनाउनको ला"ग रगत बहाउन ुआवOयक छ वा अकt तBरका छ? 

o के हाUो ससंार प�व�ताको ला"ग  यासरत छ? के हाUो ससंार शKुताको ला"ग  यासरत छ? 

o यसको अथ� के हो भने म परमेOवरसामु !नदtष छु? 

o इxायलको इ!तहासमा रगत ब{यो। !तनीह;ले पशु ब�लह; चढाए, लडाई लड ेर मरे। 

रगतले मेरो जीवनसँग कहाँ �मaछ? के म �वOवास गद�छु bक येशु मेरो अप�व�ता, मेरो 

अभQतता, मेरो पापको ला"ग मनु�भयो? के मलाई �वOवास छ bक lूसमा उहाँको बगाएको 

रगतले मलाई मेरो �वग�मा हुनुहुने �पतासामु प�व� बनाउन पया�pत "थयो? 
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*ाथEना:   
हे मेरो परमेOवर, हे मेरो परमेOवर, म मा� तपाईलाई ध�यबाद \दन सQछु bकनभने तपाXको छोरो 

येशू lूसमा बगाउनु भएको रगतले मलाई प�व� बनायो। जब तपाX मलाई हेनु�हु�छ तपाX उहाँको 

रगत दे]नुहु�छ जसले मलाई ढाQछ र तपाXको सामने मलाई !नदtष तुaयाउँछ। !तमीले मलाई 

दया देखायौ जुन मलाई म यो{य छ Rयो \दएन। येशू मेरो �याि>पयन हुनहुु�छ! येशू एक 

हुनुहु�छ जसले मलाई तपाई संग सँध ैजीवन \दनुभयो। मेरो तफ� बाट उहाँको ब�लदानको ला"ग 

ध�यवाद। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन ~ भाग 4 

जोसुआ 11 यो शDदमा ले]छन,् "तब Rयो देश यKुबाट �व�ाम भयो।" युK, युK, र अ"धक युK! 

सबै इxाएल2ह;ले अनुभव गरेका "थए जब !तनीह;ले Rयो भू�ममा ख�ुा हालेका "थए लडाX हो र 

यो Rयो हो जुन परमेOवरले  !त_ा गनु� भएको भू�म अ"धकार गन�का ला"ग "थयो। यहोशू १२ मा 

इxाएल2ह;ले परािजत गरेका सबै राजाह; सूचीबK गBरएका छन,् ती सबै 31 वटा। Rयसोभए 

अYयाय 13 को सुF यहोशूले "यहोशूलाई भने जुन वष�देnख धेरै उ�न!त भएको "थयो" भ�ने 

कुराबाट सु; हु�छ "अझ धेरै देशह; ओगmन बाँकM छ।" पद 1-7 मा हामी �सQछ|: 

• कुन ज{गा ओगmन बाँकM "थयो (पद 2-5) 

• परमेOवरले के गनु�हुनेछ (पद 6) 

• यहोशूले के गन9 (पद 6,7) 

 

 !त_ा गBरएको देशलाई कDजा गBरसकेप!छ मोशाले यद�नको पूव�प\�को भू�म तीन कुलमा (गाद, 

;बेन, र मनOशकेो आधा गो�) लाई  !त_ा गरे (ग�ती 32)। जोसुआ 13:8-32 मा हामीलाई यी 

तीन गो�हे;ले  Rयेकलाई  ाpत गनु�पन9 भू�मको �समाना \दइएको छ।   
 

जोशुआ 14 मा हामी जा�छ| bक कसर2 जोड�नको पिO चम भू�म �वभािजत गBरयो र बाँकM सबै 

गो�ह;लाई बाँडफाँड गBरयो र कुन भाग कालेबको भयो, अकt जासूस जसलाई  !त_ा गBरएको 

भू�ममा  वेश गन� अनुम!त \दइयो (ग�ती 14:23-25)। फेBर हामी पद 15 मा शDदह; प[छ|, 

"तब Rयो देश युKबाट �व�ाम भयो।" 
 

असाइनमे�ट:   

जोसुआ  15-21ले  Rयेक कुललाई कुन भू�म �वतरण गBरएको "थयो रेकड� गद�छ। ज�मनको 

बाँडफाँड नभएको एक मा� गो� लेवी कुल "थयो। यहोशू 13:33 ले हामीलाई उनीह;को 

उRतरा"धकार के हो भनेर बताउँछ? 

______________________________________________________________________________ 

सं]या 18:20-21 ले थप जानकार2 \द�छ। परमेOवरले !तनीह;को ला"ग कसर2  ब�ध गनु�भयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

जोशुआ प[नुहोस ्21:43-45.   

• परम भुले इxाएललाई \दनुभयो ______________________________________________ 

•  भुले \दनुभयो ___________________________________________________________ 
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•  भुका  !त_ाह; ______________________________________________________ 

आफूले गन9 सबै कुरा परमेOवरले पूरा गनु�भयो। आPना जनह; !त उनको वफादार2 यी 

सबै, धेरै वष�ह;मा  �ट देnखएको छैन। शुFमा  !त_ा  ाpत गन9ह; Rयो भू�ममा  वेश 

गन9ह; "थएनन।्  !त_ा उनीह;लाई \दइयो तर !तनीह;का स�तानह;ले पूण� ;पमा बुझ।े   
 

अDयास गनुEहोस:्   

धेरै कथाह; र अनुभवह;लाई �वचार गनु�होस ्जसले इxायललाई उनीह;को इ!तहासमा यस 

/ब�दमुा पुv यायो। शतािDदय|देnख नै परमेOवरले आPना जनह;�सत गरेको करारको स>झना 

गनु�भयो। उनीह; जा�दछन ्bक य,य�प !तनीह; क\हaयै भू�ममा  वेश गदHनन,् !तनीह;का 

स�तानह; हुनेछन।् परमOेवरको  !त_ाको पू!त � उहाँको वचनमा भर पv यो। यो उहाँको करार "थयो 

जुन उहाँ आफैले आPना मा!नसह;सँग गनु�भयो। अyाहम र उनका स�तानह;का ला"ग 

परमेOवरको  !त_ा आउँदो पु�तास>म परमेOवरले आPनो करारमा गनु�भएको  !तबKतामा"थ 

भरोसा रा]नुभयो (उRपिRत 17:7)। यस बाइबल अYययन �ृखंलाका अ!घaलो पाठह;मा हामीले 

अYययन गरेका केह2 कथाह;को समी5ा गन� समय �लनुहोस ्र तपाXको नोटबुकमा सूचीकृत गन� 

सु; गनु�होस।् कथाह;को सूची बनाउनुहोस ्जुन तपाXलाई �वशषे अथ�पूण� "थयो र आफैलाई 

सोYनुहोस ्bक तपाX !तनीह;लाई bकन यिRतको महRRवपूण� ठा�नुहु�छ। 
 

हाUो अYययनमा जानुभ�दा प\हले हामीले यी अि�तम अYयायह;मा तीन फरक-फरक पदह; 

याद गनु� महRRवपूण� छ। परमेOवरले आ_ा गनु�भयो bक Rयस भू�ममा बसोबास गन9 सबै रा��ह; 

पूरै �वनाश हुनेछन।् Rयहाँ कोह2 प!न बाँचनेन।् !न>न पदह;मा हामी के �सQछ|? 

1. जोशुआ 13:13 ___________________________________________________________ 

2. जोशुआ 15:63 ___________________________________________________________ 

3. जोशुआ 16:10 ____________________________________________________________ 

हामी यस समयमा यी पदह;को अYययन गन9  यास गदHन| तर ती यहोशूको पु�तकको 

अYययनको अ�तमा र �यायाधीशह;को अYययन सुF गरेप!छ ती हाUो चेतनाका ला"ग खडा 

हु�छन।्  
 

असाइनमे�ट:   
जोशुआ 23 प[नुहोस।् यहोशूको �वदाई ठेगानामा भएका -यिQतह; — उनीह;का एaडरह;, 

नेताह;, �यायाधीशह; र अ"धकार2ह;लाई Yयान \दनुहोस।्   

• अधरूो -यवसाय के "थयो? 

• मोशाको -यव�थाको स�दभ�मा उनको सaलाह के "थयो? 
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पाठ तीन ~ भाग 5 

 

अDयास गनुEहोस:्   

1. गनु�पन9 काम बाँकM के "थयो (यहोशू 23:3-5)? 

________________________________________________________________________ 

2. मा यहोशूको आदेश के "थयो पद 6-8? 

________________________________________________________________________ 

!तनीह;को आ_ाकाBरतामा पद 7  मा चार मागह; समावेश "थए:  

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. य\द उनीह;को आ_ापालन भयो भने कुन आ�शष हु�छ (पद 9:11)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. !तनीह;को अना_ाकाBरताको न!तजा क�तो हुनेछ (पद 12-16)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. सारांशमा, यहोशूले !तनीह;लाई उनीह;को भगवानको �वOवासको स>झना गराउँदछन।् 

उनले इxाएल2ह;लाई के भने? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे�ट:   
जोशुआ प[नुहोस ्24. 

 

समी/ा:   
1. जोशुआले इजरायलको के\ह इ!तहासको समी5ा गरे। कथाह;, -यिQतह; र ईOवरले के 

गनु�भयो सूचीबK गनु�होस ्जुन उसले सु�ने सबैको ला"ग उठाउँदछ। 

पद 2:4 ले उRपिRत कथाह;को बारेमा बताउँछ। 

पद 7  �थान कथाको कुरा गछ�न।्  

पदह;ले 8-10 जोड�नको पूव�!तर इजरायलको अनुभवको बारेमा बताउँछ।  
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पद 11:13 ले इxाएलको भू�मको �वजयको कुरा गछ�  

यी सबै कथाह;ले इजरायलको इ!तहास बताउँदछन।् ती सबै कथाह;मा परमेOवर मु]य 

चBर� हुनुहु�छ। परमेOवरले अyाहमलाई \दनुभयो… परमेOवरले मोशा र हा;नलाई 

पठाउनुभयो… परमेOवरले इxाएललाई aयाउनुभयो… परमेOवरले धेरै रा��का 

नागBरकह;लाई तपाXको हातमा \दनुभयो… पद 13 ले के भ�छ? 

________________________________________________________________________

जोसुआले ती सबैको सामु�ने राखेका "थए जसलाई परमेOवरले गनु�भएको "थयो र 

उनीह;लाई सारा समुदायको सामु घोषणा गन� बोलाउनुभएको "थयो (पद 14)। उसले 

यहोशू 24:15 मा उनीह;लाई सोYने  Oन के हो? 

________________________________________________________________________ 

मा यहोशूको घोषणा के हो पद 15? 

________________________________________________________________________ 

मा सबै मा!नसह;ले के घोषणा गरे पद 21? 

________________________________________________________________________ 

मा!नसह;ले एक अका�लाई भने bक !तनीह;ले परम भुको सेवा गन� र उहाँको आ_ा 

पालन गन� भने। समुदायको ;पमा उनीह;ले एउटा खाता \दनुपद�छ र Rयसप!छ एक 

अकtलाई Rयो खातामा रा]नुपद�छ। यसको अथ� पद 23 मा यो समुदायले गनु�पद�छ 

________________________________________________________________________

यहोशू मरे। इxायल2ह;ले 31 पदमा  भुको सेवा गरे भनेर हामीलाई बताइएको छ। 

उनीह;ले  भुको सेवा क\हले गरे भनेर हामीलाई थाहा छ? 

________________________________________________________________________ 

 

इजरायल अ�तमा कनान आइपुगेको छ। उजाड�थानभBर भइरहेको भ-य भौगो�लक 5े�ह;मा 

परमेOवरको �वOवासी उपि�थ!तले आPना मा!नसह;लाई सुर45त ;पमा य!त धेरै प\हले  !त_ा 

गBरएको भू�ममा aयाएको छ। ज{गाह; !तनीह;को अ"धकारमा रहेको छ। कुरा फरक हु�छ। 

सामुदा!यक जीवन पBरवत�न हुनेछ जब  Rयेक गो�ले यसको ज{गामा !ततर/बतर भयो। 

!तनीह;को नेता मन� ला{नुभएको छ। भ�व�यमा अ!निOचतता "थयो। �वदेशी र �वदेशीह; अझै 

Rयस देशमा ब�सरहेका "थए र !तनीह;लाई नाश गनु� आवOयक "थयो। र अब, पाठ 4 मा हामी 

यहोशूको अि�तम घोषणा सु�छ|।   
 

 

 

 



भगवा�को उपि�थ�त हा�ो जीत 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 42 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

पाठ चौथा ~ भाग 1 

 

परावतEन:   
हामी यहोशूको जीवनको अ�तमा आएका छ|। इxाएल2ह;लाई उनीह;को ज�मजात भू�ममा 

पठाइ�छ र उनीह; आPनो नयाँ ठाउँमा जीवन सुF गन� तयार हु�छन।् जोशुआ 110 वष�को 

उमेरमा मरे। कालेबबाहेक अ; कुनै प!न इxाएल2ले भ�दा ऊ परमेOवरसंग बढ2 जीवनको अनुभव 

गBररहेको छ।   
 

उनको �वदाई हामीलाई आPनो मRृयु हुनुभ�दा अ!घ मा�छेह;लाई मोशाको �वदाईको स>झना 

गराउँदछ। आ�शष ्र �ाप रहे। य\द मा!नसह;ले आ_ा पालन गन� छनौट गरे, !तनीह; आ�शष 

पाउनेछन।् य\द !तनीह;ले अना_ाकाBरता छनौट गरे, !तनीह; �ा�पत हुनछेन।् यहोशूले 

!तनीह;लाई स>झाए bकनभने उसले मा!नसह;लाई "च�छ। सीनै पव�तमा भएको अनुभवले गदा� 

उनीह;ले अ�य देवताह;को सेवा गन9छन ्भनेर उसलाई थाहा "थयो। उनलाई थाहा "थयो bक 

परमेOवरले उनीह;मा"थ यिRत भलाइ गरे प!छ प!न उनीह;मा"थ �वपिRत aयाउनुहुनेछ (यहोशू 

24:20)।  
 

य\द तपाX जवान हुनुहु�छ भने तपाXलाई यो कुरा बु}न गा�ो हुन सQछ bक bकन आमाबुवा वा 

हजुरबा हजुरआमा तपाXलाई Rय�ता कुरा भ�न सQनुहु�छ। !तनीह;को जीवनका अनुभवह;ले 

उनीह;लाई धेरै कुरा �सकाएका छन।् !तनीह;का बु�Kले !तनीह;का प!छ ला{नेह;लाई बोaदछ। 

एक वKृ -यिQतले तपाXलाई के भनेको छ जुन तपाXलाई स>झना छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

!तनीह;ले साझा _ान तपाXको आ�शष ्हो। के तपाXले क\हले सो�नुभएको समय स>झन 

सQनुहु�छ, मलाई याद छ? ” स>झनाले �वगतका गaतीह;लाई दोहोया�उँदैन। कसैले तपा�लाई के 

स>झन  ोRसा\हत गरेको छ? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

अब समयको �वचार गनु�होस ्जब तपाX आPनो जीवनको अ�तमा आउनुहु�छ। तपाईको जीवनको 

अनुभवले तपाईलाई के �सकाएको छ भनेर अ;ले स>झनको ला"ग के तपाइँ चाहानुहु�छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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�मारक:   
बाइबलको एउटा अशं यहोशू 24:15 हो। यो लेnखएको छ, "तर म र मेरो पBरवारको ला"ग हामी 

 भुको सेवा गन9छ|।" यो पद तपाXको जीवनको ला"ग यसको महRRव ब[न \दनुहोस ्जब तपाX 

�वOवास गनु�हु�छ भनेर सा5ी \दनुहु�छ। यस पदलाई इ�डQेस काड�मा ले]न केह2 �मनेट �लनुहोस ्

र पछाZड तपाXको अडान �लनुहोस ्र उहाँलाई तपाXको �वOवासयो{यताको ला"ग उहाँलाई कृत_ता 

 कट गनु�होस।् उसले आफूलाई तपाईको परमेOवर भनेर घोषणा गरेको छ र तपाXलाई सदाका 

ला"ग उसको ब�चा हुन बोलाउनुहु�छ। �वग�मा ब�नुहुने सबैलाई उहाँ  !त_ा गनु�हु�छ जसले येशू 

हाUा �पता परमेOवरसामु प�व� र �वजयी हुन स5म बनाउनुहु�छ भनेर �वOवास गनु�हु�छ। येशूका 

कारण हामी यो भ�न उRसुक छ|, "म र मेरो घरको ला"ग, हामी  भुको सेवा गन9छ|!" 
 

*ाथEना:   
म यहोशू ज�तै साहसी हुन चाह�छु र मेरो जीवनको सबै \दन तपाXको सेवा गन� मेरो अडान 

�ल�छु। तपाX म !त वफादार हुनुहु�छ। मलाई �वOवासीपूव�क तपाXको सेवा गन� स5म गनु�होस।् 

यस संसारका थोकह;ले असं]य लो�याउने �वकaपह;  दान गद�छ। मेरो मुटुमा मलाई थाहा छ 

यी �वकaपह;ले मलाई तपाईबाट टाढा रा]छ। तपाX र तपाX एQलै मेरो सवेा घोषणा गन� मेरो 

�दय ब�लयो पानु�होस।् �वशषे गर2 मलाई यी 5े�ह;मा मuत गनु�होस ्जुन म �वीकार गछु� मेरो 

�दयमा  लोभनह; छन:्   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

प,रचय:    
यहोशू मरे। !तनीह;को कुनै नेता छैन। Rयहाँ कुनै उRतरा"धकार योजना छैन। इजरायलको 

इ!तहासको अYयाय समाpत भएको छ। इिजpटबाट उनीह;को छुटकारा, उजाड�थानमा चाल2स 

वष�को जीवन र  !त_ा गBरएको देशमा"थ �वजय हा�सल गBरसकेका छन। जनजा!तह; सबै 

�वतरण गBरएको छ र !तनीह;लाई \दइएको 5े�मा ब�दछ। Rयस भू�ममा शाि�त "थयो। 
 

!तनीह;लाई अब नेता चा\हएको "थयो? या�ा अब कुनै मुuा "थएन। उनीह; आइपुगेका "थए! 

Rयसो भए, अब के हु�छ? !तनीह;को जीवन घुम�ते भएको छ तर अब !तनीह; आफ� लाई �था�पत 

गन� र यो नयाँ भू�ममा जरा रा]न स5म छन।् !तनीह; अब एक नेतामा !नभ�र देnख�छन।् अब 

!तनीह; चाल मा एक ठूलो समूह हो। अब !तनीह; आ\दवासीको ;पमा टाढा-टाढास>म 

ब�सरहेका छन।्   
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यसका साथ हामीले यो प!न /बस�नु हँुदैन bक परमेOवरले उनीह;लाई उहाँकै करारको मा�छे 

मा�नुहु�छ, उहाँकै एउटा समुदायको ;पमा। मोशा र यहोशू दवुैले इxाएल2ह;लाई आ�शष ्ह; 

स>झाए जुन !तनीह; परमेOवर !त आ_ाकार2 भएको ख�डमा सध� हु��यो। उनीह;ले परमेOवरको 

-यव�थाको अव_ा गन9 पBरणामह; प!न घो�षत गरे, य\द उनीह;ले अ�य देवताह;को पूजा गरे 

भने उनीह;को �व�ोहको ला"ग �ाप। -यव�था इxाएल2ह;लाई \दइएको "थयो। उनीह; जुन 

देशमा बसोबास गथ9 उनीह;को आ_ा पालन गन� परमेOवर चाहानुहु��यो। 
 

अब हामी �यायाधीश पु�तकको साथ बाइबल अYययन जार2 रा]न ला{य|। अब इxाएल2ह;लाई 

के हु�छ bक उनीह;को कुनै नेता छैन र अझ ठूलो भू�म िजRनु पछ�? 
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पाठ चौथा ~ भाग 2 

 

असाइनमे�ट:   
�यायाधीशह; प[नुहोस ्1:19-36.   

अDयास गनुEहोस:्   

परमेOवरको आ_ा यो "थयो bक ज{गा कDजा गन9 सबै पूण� ;पमा नाश गBरनुपv यो। !तनीह;ले 

कुनै बाँचकेाह;लाई छोडनु हँुदैन "थयो। यस ख�डमा भएका वाQयांशह;लाई रेखांbकत गनु�होस ्

जुन Rयस भू�ममा ब�नेह;सँग इxाएल2ह;ले के गरे भनेर बताउँछ।   
 

स�दभE           .यस भू$ममा ब�नेह�सँग इPाएल5ह�ले के गरे 

�यायाधीश 1:19  

�यायाधीश 1: 21  

�यायाधीश 1:25  

�यायाधीश 1:27  

�यायाधीश 1:28  

�यायाधीश 1:29, 30, 31, 33  

�यायाधीश 1:34  

 

इजरायलले आPना श�हु;लाई नाश गनु�को स�ा स\हनुभयो। उनीह;ले परमेOवरको आ_ासँग 

स>झौता गरे bक !तनीह;को आPनो भू�ममा अ"धकारको चाहानाको साथ। !तनीह;का कुल 

समूहका ला"ग ज{गा "थयो। !तनीह; खसुी र स�तु�ट "थए bकनभने जसबाट उनीह; हताBरएनन 

उनीह;ले जबरज�ती पBर�म गरे। Rयसोभए, ठूलो कुरा के हो? के !तनीह; सबै एकैसाथ �मलेर 

ब�न सQदैनन?् 

 

असाइनमे�ट:    
�यायाधीशह; प[नुहोस ्2:1-5. 

अDयास गनुEहोस:् 
•  भुका दतूले उनीह;लाई के भने (1)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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• उनीह;ले के गनु�प�यt (पद 2)? 

________________________________________________________________________ 

• !तनीह;ले वा�तवमै के गरे? 

_______________________________________________________________________ 

• यसको न!तजा क�तो हु�छ (पद 3)? 

________________________________________________________________________ 

• मा!नसह;ले क�तो  !तblया देखाए (पद -4-5)? 

________________________________________________________________________ 

यी पदह;ले इxायलको इ!तहास भBर सम�याह;को xोत  कट गद�छ। उनीह;ले आPनो �थानको 

�वा�मRव �लन असफल भएर उनीह;को ि�थ!तसँग स>झौता गरे। बाँकM दईु अYयायले यहोशूको 

मRृयु प!छ इxाएललाई के भयो भ�ने सारांश \द�छ। 
 

असाइनमे�ट:   
�यायाधीश 2:6-23 प[नुहोस।् यी  Oनह;को उRतर खोgनुहोस:् 

• यहोशूको जीवनकालमा इxाएल2ह;ले के गरे? 

• !न>न पु�ता कसर2 बाँचे? 

•  भुको  !तblया क�तो "थयो? 

• इxायल2ह;ले ती �यायकता�ह;लाई के गरे जुन  भुले खडा गनु�भयो? 

• मा!नसह;मा"थ भगवानले के सराpनु भएको "थयो? 

 

अDयास गनुEहोस:्   
1. मा!नसह; यहोशूको जीवनकालभBर कसर2 बाँच े(पद 6-7)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यो एक राUो समय "थयो, शाि�तको समय जब !तनीह;ले परम भुको सेवा गरे bकनbक 

!तनीह;ले "परम भुले इxाएलका !नि>त गनु� भएका ती सबै थोकह; देखेका "थए।" तब, 

यहोशूको मRृयु भयो। 

2. तर, कथाले महRवपूण� मोड �ल�छ। पद १० मा के भ!नएको छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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एउटा तRकाल  Oन हुनसQदछ: bकन आउँदो पु�ताले भगवानलाई "चनेन वा उसले 

इxाएलको ला"ग के गयt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

परावतEन:   
हामी कती चाँडो /बस��छ|। जबस>म हामी Bरमाइ�ड हँुदैन र स>झ�छ| हामी /बस�नेछ|! तपाXको 

अनुभव के भएको छ?   

• के कसैले तपाXलाई ईOवरको कामको स>झना गरायो? Rयो मा�छे को "थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• के तपाXले प�ुताको प�ुतालाई  भलुाई "च�नहुु�छ? के तपाXलाई उसको बारेमा बताइएको "थयो? 

________________________________________________________________________ 

!तमीलाई के भ!नयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

वा, हुनसQछ तपाईलाई क\हलै प!न भ!नएको "थएन र Rयसकारण क\हले तपाइँलाई 

भगवानको महान ् ेमको बारेमा थाहा भएन।  

य\द हो भन,े के परमेOवरको  ेम /बना जीवनको �थायी �म!ृत के हो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ चार - भाग 3 

 

अDयास गनुEहोस:्   
1. �यायकता� 2:11-12 ले इxायलले के गv यो भनेर हामीलाई बताउँछ? 

उनीह;ले  भु र ________________________ का आँखामा ____________ गरे। (यी 

�वदेशी देवताह; "थए।) 

• उनीह;ले  भुलाई _____________________ गरे __________________________ 

• !तनीह; _______________________ र __________________ �व�भ�न देवताह;। 
 

2. उनीह;को -यवहार !त  भुको  !तblया क�तो "थयो (पद 12-16)? 

• !तनीह;ले  भुलाई ____________________________ _____________________ 

• bकन? bकनभने !तनीह; _______________________ उहाँलाई र ______________ 

 ________________________________ र __________________________________. 

•  भुले के गनु�भयो? 

o पद 14 

________________________________________________________________________

पद 15  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. पद 16:  भुले �यायाधीशह;लाई खडा गनु�भयो। �यायाधीशले के गरे? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

नोट: �यायाधीशह; नेताह; "थए,  ायः सै!नक  कारका नेताह; जसलाई परमेOवरले 
इxाएल2ह;लाई !तनीह;का श�हु;को दमनकार2 शिQतह;बाट छुटाउनको ला"ग खडा 
गनु�भयो। 

4. मा!नसह;ले �यायाधीशह;लाई क�तो  !तblया देखाए (पद 17)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. परमेOवरले खडा गनु�भएको �यायाधीशह;सँगको स>ब�धको वण�न गनु�होस:् 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. परमेOवर र उहाँका मा!नसह;बीचको स>ब�धलाई के भएको छ (पद 20)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. परमेOवरले के गन9 !नण�य गनु�भयो (पद 21-23)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

परावतEन:   
यो राUो "च� होईन। यस �पढ2 भ�दा अ!घ गएका मा!नसह;लाई परमेOवर !त �वOवासनीयता 

वेवा�ता गBरयो र भुa यो। परमेOवर �व;Kको उनीह;को �व�ोह र उनको करारको अना_ाकाBरताले 

उनीह;लाई काठ र ढु गाका देवताह;को पूजा गन�का ला"ग भू�म, बाल, से�म\टक देवता र 

अ�टोरेथ,  जनन देवीह;को सामु�ने न�ट गरे। !तनीह; आP ना मायालु र ईOवर2य उKारको ला"ग 

प!छ हटेका छन ्र अ; देवताह;को दासRव र दासRव छा�छन।् उनीह;ले !तनीह;का पुखा�ह;ले 

जानेका ब�धनलाई आदान दान गरे जसलाई उनीह;ले अ; देवताह;को पूजा गन� लगाएको 

"थयो। यी देवताह; मा!नस आPनै सोचको कaपनाले बनाएका "थए। !तनीह;का देवताह; 

बेक>मा मू!त �ह; "थए जसको जीवन वा सास "थएन, ती देवताह; जसले केवल मRृयु  दान गथ9। 

मोशा र यहोशूले !तनीह;लाई परम भु !तनीह;का परमेOवर Rया{ने स>ब�धमा चतेावनी \दए तर 

मा!नसह;ले साहसी भई घोषणा गरे, "हामी  भुको सेवा गन9छ|" (यहोशू 24:21)। के उनीह;ले 

याद गरे? के उनीह;ले आPनो  !त_ालाई याद गरे र यसलाई पालन गरे? 

 

आवेदन:   
जब हामी हाUो वBरपBरको संसारका आPनै जीवन र अFको जीवनलाई हेद�छ|, हामी आफैलाई 

सोYन सQछ|, "के हामी स>झना गछ� वा /बस9का छ|?" 

1. ईOवरले मेरो ला"ग गनु�भएका कुरा मैले के �सQदै छु? मलाई याद छ bक उहाँले मलाई 

सिृ�ट गनु�भयो? bक उहाँले बोलाउनुभएको छ र मलाई छुटकारा \दनुभएको छ, मलाई 

छुटकारा \दनुभयो र मलाई उहाँको ब�चा बनाउनुभयो? bक उहाँ मेरो परमेOवर ब�ने  !त_ा 

गनु�हु�छ र मलाई उहाँको  जा बनाउनुहु�छ? मलाई के याद छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. मलाई याद छ bक उहाँले मलाई उहाँ सम5 प�व� र !नदtष हुन बोलाउनुभएको हो? के 

मलाई स>झना छ bक येशूले मेरो ला"ग बगाउनुभएको रगतको कारणले गदा� उसले मलाई 

!नदtष तुaयायो? के मलाई याद छ bक मेरो बिpत�मामा, पानीमा \हँडरे, उहाँले मलाई 

आPनो ब�चा र अन�त जीवनको हकवाला बनाउनुभयो? मलाई के याद छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. के मलाई प!छका मा!नसह;ले स>झ�छन ्!तनीह; को हुन?् के उनीह;लाई कथा थाहा छ? 

के उनीह;लाई भगवानको ठूलो  ेमको बारेमा थाहा छ? के म /ब�स�एको छु bक उनीह;ले 

/बस�न नहुने कुराको !नि>त परमेOवरले उनीह;को !नि>त के गनु�भयो भनेर। मैले 

!तनीह;लाई के स>झनु पछ�? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

*ाथEना:   
 ाथ�ना उहाँलाई ले]नुहोस ्जब तपाX उहाँलाई स>झना रा]नु भगवानसँग  ाथ�ना गनु�होस।् 

उहाँसँग आPनो "च�ताको �वषय साझा गनु�होस ्अ;लाई जसले उहाँको महान  ेमको कथा सुनेका 

छैनन।् \दमागमा आउने /ब�भ�न -यिQतह;लाई उठाउनुहोस ्र अFलाई के गनु�भयो भनेर अ;लाई 

बताउन तपाईलाई एक जोश जगाउन उहाँलाई सोYनुहोस।् 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ चार – भाग 4 

 

असाइनमे�ट:  
�यायाधीश 3:1-5 प[नुहोस।् यस अYयायको सु;मा ती रा��ह;को सूची बनाएर शु; भएको "थयो 

जुन युKमा अ!घ कुनै युKको अनुभव नभएका ती इxायल2ह;को पर25ण गन� परम भुले 

छो�नुभएको "थयो।   

रा��ह; "थए: ________________________________, _____________________________, 

_________________________________, र ________________________________ (पद 3). 

पद 4 अनसुार परमेOवर bकन उनीह;को पर25ा �लन 

चाहानहुु��यो?___________________________________________________________________ 

इxाएल2ह;ले के गरे (पद 5-6)?   

1. (पद 5) _____________________________________________________________ 

2. (पद 6) _____________________________________________________________ 

3. (पद 6) _____________________________________________________________ 

 

अDयास गनुEहोस:्   
भजन 106:34-39  मा भजनरच!यताले इxाएलको इ!तहासमा के भइरहेको "थयो भ�ने सारांश 

\द�छ। फेBर, यो एक सु�दर त�वीर होईन। इxाएलले गरेका छनौटह;को बारेमा यी छ पदह;ले 

हामीलाई के भ�छ �वचार गनु�होस:् 

1. पद 34:35  !तनीह;को अना_ाकाBरताको काम के "थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

बF उनीह;ले के गन� छनौट गरे? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. र, !तनीह;को मू!त �पूजाको बारेमा के हु�छ? 

पद 36: _________________________________________________________ 

पद 37: _________________________________________________________ 

पद 38: _________________________________________________________ 
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3. पद 39:  !तनीह; _______________________ आफैले उनीह;लाई ___________ 

,वारा; उनीह;को ____________________________________________ !तनीह; 

_________________________________________________________ आफै। 
 

$श/ण:   
Dयवहारको ढाँचा अकt �यायाधीशको खडा प!छ एक �यायाधीशको ;पमा देnख�छ। यस 

अYययनको सुFमा हामीले �यायाधीश 2:16-19 मा हेरेका "थय|। चl य�तो के\ह भयो: 

 इजरायलले नराUो काम गरे र अ; देवताह;को पूजा गरे (�व�ोह) 
 

 

परमेOवरले एक �यायकता� खडा गनु�भयो जसले !तनीह;लाई पOचाRताप गन� 

बोलाउनभुएको "थयो (पOचाRताप) 

 

 परमेOवरले उनीह;लाई उनीह;का श�हु;बाट बचाउनभुयो (उKार गनु�होस)् 

 

 

 परमेOवरले उनीह;लाई शा�त र शा�त रहन स5म गनु�भयो (आराम गनु�होस)्) 
 

र इxायल प\हले भ�दा धेरै ��ट तर2कामा फक� ने lममा फेBर चl सुF भयो. 
 

bकनbक हामी  Rयेक अYयायको �ववरण पRता लगाउन सQदैन| हामी केवल केह2 �यायाधीशह; 

प\हचान गन9छ| र इxाएलको -यवहारको ढाँचामा �वचार गन9छ|। मा!नसह;लाई रंगीन माक� रह; 

 योग गन�  ोRसाहन \दनहुोस ्जुन उनीह;को खराब काय�ह; र अ�ेर2 माग�ह; छो�दैनन।् 
 

अDयास गनुEहोस:्   
तु;�त �यायाधीश 3:7-11 मा -यवहारको ढाँचा �था�पत हु�छ। 

• इxायल2ह;ले के गरे (पद 7)? 

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 

!तनीह;ले परम भुलाई /बस9 र उहाँलाई अ�य देवताह;को सेवा गरे। 

• उनीह;को -यवहार !त परमेOवरको  !तblया क�तो "थयो (पद 8)?  

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 
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उसले इxाएललाई �वदेशी राजाह;को अधीनमा aयायो। 

• इxायल2ह;ले उनीह;को ब�धनमा क�तो  !तblया देखाए (पद 9)? 

o __________________________________________________________________ 

!तनीह; असहाय "थए। !तनीह;ले परमेOवरलाई पुकारे। 

• परमेOवरले क�तो  !तblया देखाउनुभयो (पद 9)?  

o __________________________________________________________________ 

परमेOवरले एक �यायकता� खडा गनु�भयो जसले उनीह;लाई बचाउनुभयो। 

• Rयहाँ �यायाधीश नभएस>म ____________________ "थयो _______________________ 

(पद 11). 
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पाठ चार – भाग 5  

असाइनमे�ट:   
�यायाधीश 3:12-16, 30 र �यायाधीश: 4:1 प[नुहोस।् यो दखुद ति�बर हो तर पद 12 लाई 

"फेBर फेर2" भ�ने शDदबाट थाaछ। 
 

अDयास गनुEहोस:्   
तपाइँको बाइबलमा �व�भ�न र गीन माक� रह;को साथ रेखांbकत गद�छ तलका  Rयेक अशंह; 

इजरायलको -यवहार चlमा: 

1. इxायलले के गरे? 

2.  भुको  !तblया क�तो "थयो? 

3. इxाएल2ह;लाई के भयो? 

4. इxायलले के गरे? 

5.  भुले के गनु�भयो? 

6. देशको नयाँ अव�था के "थयो? 

7. �यायाधीशलाई के भयो? र फेBर एक पटक ... 
  

ओिRनएल, एहूद, दबोरा र "गदोन सबै �यायाधीशह; "थए। �यायकता� 8:33-35 मा हामी प[छ| bक 

"गदोनको चाँड ैइxाएल2ह;ले बालको वेOयाविृRत गरे। कसैले सोYन सQछ: 

• �वदेशी देवताह;बारे Rय�तो के कुरा आयो bक उनीह;को पूजा गरेर उनीह;ले आफूलाई 

अशुK पारे? 

________________________________________________________________________ 

• bकन उनीह;ले परमेOवरलाई छोड ेजसले जसले चारै !तर !तनीह;का सबै श�हु;बाट 

!तनीह;लाई बचाउनुभयो (पद) 34)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

• bकन उनीह;ले !तनीह;का नेता !त दया देखाउन असफल हुने "थए bकनbक उसले 

उनीह;का !नि>त गरेका सबै असल कामह; (पद 35)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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अDयास गनुEहोस:्   
चार फरक शDद र वाQयांशले उनीह;ले के गरे भनेर हामीलाई एउटा संकेत \द�छ। !न>न 

पदह;मा के शDद र वाQयांशह; छन?् 

1. �यायाधीश 2:2 ____________________________________________________________ 

2. �यायाधीश 2:17 ___________________________________________________________ 

3. �यायाधीश 3:7 ____________________________________________________________ 

4. �यायाधीश 8:34 ___________________________________________________________ 

 

आवेदन:    
यी संकेतह;ले हामीलाई चतेावनी प!न \द�छ। यी संकेतह; मYये  Rयेकलाई हेनु�होस,् पुरानो 

!नयमको स�दभ� प[नुहोस ्जुन इxाएललाई !नद9शन \द�छ, र नयाँ !नयम  योग गनु�होस ्जुन 

हामीलाई !नद9शन \द�छ।   
 

सुराग          पुरानो �नयमको स�दभE    नयाँ �नयमको स�दभE 

आ_ा मा�नु -यव�था 6:5-6 जोन 14:15, 23 

सु�नुहोस ् -यव�था 30:20 जोन 10:27-28 

न/बस�नु -यव�था 4:9 जोन 1:25 

स>झनु भजन 105:5 लूका 22:19 

 

1. हामी कसर2  भुलाई  ेम गछ�? ______________________________________________ 

2. हामीलाई सु�नका ला"ग मा� होइन तर प!न बोलाइ�छ ___________________________ 

3. हामीले सुनेका कुरा /बस�नुबाट जो"गन हामी  ोRसा\हत हु�छ| ______________________ 

4. हामीले उहाँलाई स>झून ्भनेर येशू के  �ताव गनु�हु�छ? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

यी स�दभ�ह;मा हामीलाई आउने पु�ताह;का स>ब�धमा -यावहाBरक !नद9शन \दइ�छ:  

o भजन 78:5-7 _______________________________________________________ 

o भजन 145:4-7 

� बताउनुहोस ्__________________________________________________ 

� बोaनुहोस ्___________________________________________________ 
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� Yयान गनु�होस ्________________________________________________ 

� घोषणा गनु�होस ्_______________________________________________ 

� मनाउनुहोस ्__________________________________________________ 

 

तपाइँले तपाइँको यादलाई कसर2 सुVढ पान� सQनुहु�छ जुन तपाइँले क\हaयै /बस�नुहु�न? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

अ; कसैलाई मuत गन� कसर2 सहयोग पुv याउन सQनुहु�छ ताbक !तनीह;ले  भुलाई "चने र 

उहाँलाई क\हaयै /बस9नन?् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच - भाग 1 

 

हामी भगवानबारे के $स�छR:   
शुभ समाचार हामी सबैको ला"ग हो.   

1. भजन 106:40-46 मा हामीलाई परमेOवरका lोध र उहाँका जनह; !त lोधको स>झना 

\दलाइ�छ। तर, पद 44-46  लाई निजकबाट हेन�को ला"ग एक 5ण �लनुहोस।् �व�ोहको 

बाबजुद उहाँले !तनीह;को पुकार सु�नुभयो र !तनीह;को !नि>त 

___________________________________________________________ उहाँको करार। 

2. भजन 111:5 ले हामीलाई स>झना गराउँछ bक उहाँ _____________________________ 

उनको करार, केवल एक 5ण को लागी होइन __________________________________!  

जसर2 उनले अyाहमसँग गरेको करारलाई याद गरे Rयसर2 नै हाUो बिpत�मामा उनले 

हामीसँग गरेको करार प!न स>झ�छन।् उहाँ हाUो परमेOवर हुनुहु�छ र हामी उहाँका 

मा!नसह; ह| ... सँध!ै 

3. य�म�या 31:33-34 ले हामीलाई भ�छ bक द�ुटताको बाबजुद उहाँले मा� 5मा गनु�हु�न तर 

उहाँलाई प!न 5मा गनु�हु�छ _________________________________________ हाUो पाप 

अब छैन। उहाँ हाUो पाप /बस�नुभयो! 
 

*ाथEना:   
हे मेरो  ाण,  भुको  शंसा गनु�होस ्र उहाँका सबै लाभह; न/बस�नुहोस ्do जसले तपाXको सबै 

पापह; 5मा गनु�भयो र तपाXको सबै रोगह; !नको पानु�हु�छ, जसले तपाXको जीवनलाई 

खाडलबाट छुटाउनुहु�छ र तपाXलाई माया र कFणाको मुकुट लगाउनुहु�छ, जसले तपाXको 

इ�छालाई राUा चीजह;सँग स�तु�ट पानु�हु�छ। जुन तपाXको जवानी चीलको ज�तै नयाँ छ। 

ध�यबाद, हे  भु, तपाईले आP नो जनमानसह;सँग गनु� भएको अन�त करार स>झनु भएकोमा। 

मेरो पाप /बस�नु भएकोमा ध�यवाद, यसलाई फेBर स>झनको ला"ग। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sड गगं डपेर:   

�यायकता�को पु�तकले यहोशू र स>पूण� पु�तालाई जो  भुलाई "चनेका "थए र उहाँ इxाएलको 

ला"ग के गनु�भयो भ�ने कुराको बारेमा परमेOवरले खडा गनु�भएका �यायकता�ह;को बारेमा थ ुै 

कथाह; लेnखएका छन।् यी �यायाधीशह; इxाएलका मा!नसह;लाई बचाउनका ला"ग उ�भएका 
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"थए जसले उनीह;लाई "थचो�मचो गरेका "थए। य,य�प इxाएलले �यायाधीशह;को कुरा 

सु�दैन�यो तर अ; देवताह;को सामु आफूलाई वेOया बनायो। यी मYये केह2 ऐ!तहा�सक कथाह; 

भयानक हो। एउटा उदाहरण �यायाधीश 3 मा �ल�पबK छ, एहूदको कथा देyे हातका उKारक। 

�यायाधीश 4 मा दबोराले इxाएलमा �यायाधीशको ;पमा सेवा गरेको अकt नराUो घटना भएको 

"थयो। �यायाधीश 6 ले अकt  ]यात �यायाधीश "गदोनको कथा सुF गछ�। �यायकRता� 11 मा 

हामी !यpतहको बारेमा प[छ| जसले एक जना मूख� भाकल गरेका "थए। तपाX प[न  ोRसा\हत 

हुनुहु�छ र यी कथाह;को सRयताको साथ आफूलाई पBर"चत गन� सु; गनु�होस।् 
 

असाइनमे�ट:   
स>भव �यायाधीशको पु�तकको सबैभ�दा "चरपBर"चत पा� �शमशोन हो, नािजर2, उनी आPनो बल 

र कमजोर2 दवुैका ला"ग पBर"चत "थए। उनको कथा �यायाधीश 13 मा सुF हु�छ।   

जब तपाइँ प[नुहु�छ, !न>न प\हचान गनु�होस:् 

• कथामा पा�ह; 

• सम�या 

• नािजर2ह;का बारेमा त�यह; 

•  भुको दतू संग भेट 

• जवाफ  ाथ�ना 
 

अDयास गनुEहोस:्   

• इxाएल2ह;मा"थ कसको !नय��ण "थयो? पद १ अनुसार यो bकन भयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• कथामा  ाथ�मक पा�ह; को हुन?् 

________________________________________________________________________ 

• के सम�या "थयो? 

________________________________________________________________________ 

• म\हलाको सम�याको बाबजुद प!न, उनलाई �वग�दतूको स�देश के "थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच - भाग 2 

 

$श/ण:   
नािजर2 के "थयो? नािजर2ह; “परमेOवरबाट टाढा भएका” मा!नसह; "थए।  भुको दतूले उQत 

आइमाईलाई !निOचत !नद9शनह; \दए जुन तुF�तै लागू गBरनुपv यो र गभा�व�थामा जार2 

रहनुपv यो। यी !नद9शनह; के "थए (पद 4 र 5)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• यी !नद9शनह; न>बर 6:1-21 मा प\हले नै �था�पत गBरएको "थयो। �यायकता� 

13:3-7  मा  भुको दतूले बोलेका शDदह;सँग नािजर2को !नयम तथा शत�ह; तुलना 

गनु�होस।् 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

नािजर2 ती हुन ्जसले आफूलाई परमेOवरबाट अलग गराए। उनको उपि�थ!तले 

मा!नसह;लाई यो स>झना \दलायो bक परमेOवरले आPना मा!नसह;लाई आफू 

वरपरका देवताह;बाट अलग राखेर प�व� बनाउनु भएको छ र अन�त करारका 

स�तानको ;पमा अलग ब�नु भएको "थयो। 
 

अDयास गनुEहोस:्   

1. मानोहको  ाथ�ना के "थयो? उनको  Oन के "थयो? (पद 8) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. मानोहले आग�तुकलाई ब�न र रातको खाना खान !न>तो \द�छ। तब उसले परम भुको 

दतूलाई सोYयो, “!तUो नाम के हो?” यसको जवाफ के "थयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Rयसोभए, पद 19:21 मा कसर2  भुको दतूले आफूलाई  कट गरे? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. मानोह र !तनकM �ीमतीले क�तो  !तblया देखाए (पद 22-23)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. परम भुले आP नो वचन मानोह र !तनकM �वा�नीलाई पूरा गनु�भयो। �शमशोन 

_______________________ र  भुले उनलाई ________________________________ र 

_____________________________   सुF गनु� _________________________ उसलाई. 

 

परावतEन:   

सबै कुराबाट हामी यो ब�चालाई केह2 खास भ�न सQछ|। उहाँ बाँझी र !न�सहाय एउट2 

आइमाईबाट गभ�धारण गनु�भयो। उनी आPनो जीवनकालमा परमेOवरबाट अलग भएर नािजर2 

हु�थे। उनका आमाबुबा ईOवरभीF -यिQतह; "थए जसले उनीह;लाई कसर2 ब�चा हुका�उने भनेर 

�सकाउँथे र केटाको जीवन र कामको !नयम के हो भनेर सोधपुछ गछ�न।् उनीह;लाई �वOवास 

गBरयो bक उनीह;ले के भने र Rयस अनुसार काय� गरे।   
 

आमा बुबा-बाट अQसर पु�तकह; प\ढ�छ जसले आमालाई गभा�व�थामा के आशा गन9 बताउँछ 

वा ब�चाको ज�म भएप!छ के चा\ह�छ वा ब�चाले बाaयाव�थादेnख  ारि>भक बाaयाव�थामा 

जान सQने /ब�भ�न चरणह; क�तो हु�छ भनेर बताउँछ। �यायाधीश 13 मा ब�ने ती 

अ�भभावकह;को फरक "च�ता "थयो। उनीह;ले बालकलाई कसर2 हुका�उने भनेर �सकाउन  भुलाई 

आjह गरे। य\द तपाX आमा बुबा हुनुपन9 -यिQत हुनुहु��यो भन,े  भुले तपाXलाई के �सकाउने 

भनेर सोYनुभयो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

अDयास गनुEहोस:्   
यी पदह;मा  Rयेकलाई क�तो !नद9शन \दइ�छ? 

• उRपिRत 18:19 ___________________________________________________________ 

• -यव�था 6:5-9 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• \हतोपदेश 22:6 ____________________________________________________________ 

• एbफसस 6:4 ____________________________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 3     

 

आवेदन:   
चाहे अ�भभावक-हुन, एकल, !न�स�तान, जवान वा बुढो, मानोहको हाUो जीवन िजउन !नद9शनको 

खोजी हाUो ला"ग जिRतकै महRRवपूण� छ।   
 

1. म परमेOवरबाट टाढा छु भनेर मलाई के मतलब छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. यो मा�दै bक यो क\हले \ढलो भएको छैन, म के �श5ण र �श5ा चाहा�छु र मैले मेरो 

बाँकM जीवन बाँ�ने �वचार गदा�? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. मेरो जीवनको उuेOय उuेOय के हो? मेरो जीवनको मूल र सार के हो जुन मेरो 

जीवनको बारेमा के !नधा�रण गद�छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

*ाथEना:  
तपाईको माग�मा \हँ�न !नद9शन \दनुहोस।् 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

प,रचय:   
�यायाधीश 13 को अ�Rयमा हामीले सोचकेा "थय| bक हाUो �सK ब�चा छ, एक ब�चा जसले 

आPना बाबुआमालाई  ेम गद�छ र आदर गद�छ, ब�चा जो  भुबाट ध�य भएको हु��यो र जसमा 

 भुको आRमाले उRतेिजत गन� थाaयो। 14 अYयायले हामीलाई यो ब�चाको जीवनको बारेमा 

बताउन शु; गद�छ जुन अब एक मा�छे भएको छ। जब हामी �शमशोनको जीवनको हाUो 

अYययनलाई जार2 रा]छ| तब परमेOवरले �शमशोनलाई छु\�नु भएको कारण \दमागमा 

रा]नुहु�छ।   
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�यायकता� 13:5 को अ�Rयले हामीलाई बताउँछ bक “ऊ _____________ को शुF हुनेछ। 

को हातबाट ________________________ का ______________ ____________________.” 

 

असाइनमे�ट:   
�यायाधीश 14 प[नुहोस।् हेनु�होस:् 

• �शमशोनलाई के चा\हयो? 

• के बहस "थयो? 

• !त>नाको बाटोमा के भयो? 

• शव र महको घटनालाई �वचार गनु�होस।् 

• भोजमा के भयो? 

• कथा कसर2 अ�Rय भयो? 

 

अDयास गनुEहोस:्   

1. यो कुरा मनमा रा]दै �शमशोनले प�लOतीह;बाट इxाएललाई छुटकारा \दन थाaनेछ, फेBर 14 

अYयाय प[नुहोस ्र कथाको अझ महRRवपूण� त�यह; पRता लगाउनुहोस।् 
• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

तपाXको नोटबुकमा अ!तBरQत त�यह; ले]नुहोस।् 

2. �शमशोन आPना बुबाआमालाई एक �वशषे सुर5ाको ला"ग मांग गदH "थए _______________ 

उनको ला"ग उनकM �वा�नीको ;पमा म\हला (पद 2)। bकन उसको बाबुआमाले उनको 

मागलाई कडा आपिRत गरे?  

___________________________________________________________________________  

3.  भुको आRमा शिQतमा उनीमा"थ आयो। यो प\हलो घटना हो जसमा उसको शार2Bरक शिQत 

 दश�न हु�छ। �सहंको लासबाट �लएको महको बारेमा के महRRवपूण� "थयो? तपाX न>बर 6:6-

7 बाट के स>झनुहु�छ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. दलुहाका साथीह;ले �शमशोनकM �वा�नीलाई ध>कM \दएका "थए। उनीह;ले के गन9 ध>कM 

\दए (पद 15)? 

___________________________________________________________________________ 
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5. Rयसोभए �शमशोनकM �ीमती घर फक� �छन ्र Rयसप!छ F�छन ्र �वाइmस गद�छन ्र 

�शमशोनलाई दबाउन जार2 रा]छन ्जबस>म उनी लामो समयस>म उ�भन सिQदनन।् 

पहे�लको उRतरमा उनी �भ� पसे। �शमशोनले आPनी पRनीलाई जवाफ \ददंा न!तजा क�तो 

भयो? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. �शमशोनलाई थाहा "थयो bक उनीह;ले कसर2 उRतर पाए bकनभन े!तनीह; मा� जा�थी 

"थईन।् �शमशोनले उनीह;को सह2 उRतरको जवाफ के \द�छ? 

___________________________________________________________________________ 

7. फेBर, आRमाको शिQत उहाँमा"थ आयो (पद 19)। उसले के गरे? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

�शमशोन Bरसाए। ऊ कहाँ गयो? __________________________________________ 

उनको �ीमतीलाई के भयो? ____________________________________________________ 

8. तपाईले कसर2 कथा समाpत हुने आशा गनु�भयो? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच – भाग 4 

हामी भगवानबारे के $स�छR: 

• यस अYयायको सुFमा �शमशोनलाई एक मांग र अनादर गन9 छोराको ;पमा "च�ण 

गBरएको छ। उनले परमेOवरको -यव�था पालन गन� अ�वीकार गरे र एउट2 मा� 

म\हलासँग �ववाह गरे। बF, उनले प�लOती म\हलालाई आPनी �वा�नीको ;पमा �लन 

आjह गरे। Rयसोभए हामी पद 4 प[छ|: “!तनका आमा बुबालाई थाहा "थएन bक यो 

 भुबाट हो, जसले प�लOतीह;को सामना गन9 अवसर खोgदै हुनुहु��यो…” र हामी 

अलमaलमा परेका छ|। के यो भगवान ज�तो छ? के यसको मतलब यो हो bक 

क\हलेकाँह2 परमेOवरले केटाकेट2लाई माग र अनादर गBररहनुहु�छ। वा, यसको मतलब यो 

हो bक भगवानले  योग गन� सQनुहु�छ र पBरि�थ!तह; प!न �सज�ना गन� सQनुहु�छ 

जसले उहाँलाई उहाँको धा�म�क उuेOयह; पूरा गन� अनुम!त \द�छ? 

________________________________________________________________________ 

• यस अYयायमा दईु पटक हामी प[छ|: " भुको आRमा उहाँमा सामथ� आउनुभयो।"  Rयेक 

पटक �शमशोनले असाधारण शार2Bरक शिQत  दश�न गरे। प\हलो अनुभव पद 5-6  मा 

भ!नएको "थयो भने दोxो पद 19 मा।   

एक �वFK "थयो _______________________________________ र अकtको /ब;K 

________________________________________________________________________ 

परमेOवरले �शमशोनलाई आPनो शिQत  दश�न गन�  योग गनु�भयो। समयलाई �वचार 

गनु�होस ्जब तपाXलाई सचते बनाइएको छ वा अवलोकन गBरएको छ परमेOवरको शिQत 

र शिQत अकtको जीवन ,वारा  दश�न गBरएको। असाधारण शिQतको  योग प!न �प�ट 

हु�छ जब आपतकाल2न अव�थामा सblय ए¤नेल j�थीह;ले कार �ल�छ र च�ानह; 

सछ�। 

• के यो असाधारण शिQतको अथ� शार2Bरक शिQत मा� हो? जब  भुको आRमा शिQतमा 

उहाँमा"थ आउनुभयो भनेर पदले बताउँछ तब हामी परमेOवरबारे के �सQछ|? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

$श/ण:   
परमेOवरको आRमाको अनुभव गन� तपाXलाई अपBर"चत चीज हुन सQछ। �शमशोन एक 

असाधारण मा!नस "थए। ऊ बाँझी र !न�सहाय म\हलाले मा� गभ�धारण गरेको "थयो तर उनी 

नािजर2को ;पमा छु\�ए। उनी ईOवर2य घरमा हुक9 का "थए जसका बाबुआमा "थए जसले  भुलाई 
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बु�Kको ला"ग बोलाए bकनbक उनीह;ले बालकलाई जीवन र कामको ला"ग हुका�ए जब परमेOवरले 

उनलाई गनु� भएको "थयो।  
 

तपाX सोचमा पBररहनु भएको छ: य\द मैले परमेOवरको आRमाको अनुभव गरेको छैन भने के 

यसको मतलब के\ह मेरो साथमा गलत छ? परमेOवरको आRमा भावना होइन। यो भावनाRमक 

अनुभवको ला"ग पnख�रहेको छैन। परमेOवरको आRमा हाUो जीवनमा शिQतशाल2 तBरकाह;मा 

आउँदछ जुन अRय�त साधारण छ। उसको  ेम र अनुक>पालाई एकाकMपनमा चोट पुv याउने, 

साथीलाई चोट पुv याउने, जा"गर गुमाएको वा पदो�न!त गुमाएको कसैको !नराशा र डरको बारेमा 

Yयानपूव�क सु�नुहोस,् र उपलिDध मनाउने, ज�म वा सल{नता सबै साधारण तBरकाह;का उदाहरण 

हुन ्जुन  भुको आRमा शिQतमा आउँछ। 
 

*ाथEना:   

हे येशू, तपाX मेरो ला"ग मनु�भयो। तपाX मेरो मुिQतदाता हुनुहु�छ। तपाXको आRमा शिQतमा 

ममा आउन सQनुहु�छ जुन तपाXलाई "चनेप!छ मा� आउँदछ। मलाई भावना र भावनाले 

भBरएको असाधारण अनुभव खोgनबाट रोQनुहोस ्बF मेरो आँखा खोaनुहोस ्तपाXको आRमालाई 

काम गन�का ला"ग सामा�य तBरकामा जुन तपाX मलाई  योग गन� रोgनुहु�छ। आज म �वशषे 

गर2 तपाXलाई मेरो  ाथ�नाको  शंसा र ध�यवादको  �ताव गद�छु bकनbक तपाXले मेरो जीवनमा 

तपाXले Rय�तो अनुjह खसाaनुभएको छ। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

समी/ा:   
�यायकता� 13 मा, उनको ज�म हुनुभ�दा अ!घ नै हामीले �सQय| bक �शमशोन नािजर2 हुनुपन9छ, 

परमेOवरबाट अलग हुनुभयो (पद 5) र उनले प�लOतीह;बाट इxाएल2ह;लाई छुटकारा \दन 

थाaनेछन।् �यायकता� 14:2 मा हामीले �सQय| bक �शमशोनले प�लOती म\हलासँग �ववाह गन� 

छनौट गरे। यस ��ीले प�लOतीह;को सामना गन�  योग गन9 साधन "थयो (�यायकता�14:4)। जे 

होस,् उसको lोधमा र उनको हेरफेरको कारण �शमशोन आPना बाबुको घर फक9  र उनकM 

�ीमतीलाई उनको �ववाहमा उनको साथीलाई \दइयो। 
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पाठ पाँच – भाग 5 

 

असाइनमे�ट:   
�यायाधीश 15 प[नुहोस।् फेBर तपाX कथाको त�यह; खोgनुहुनेछ। 

• आPनी पRनी�सत फकs दा �शमशोनले के �सके? 

• �शमशोनको बदला के "थयो? 

• प�लOतीह;को  !तblया क�तो "थयो? 

• इxाएल2ह; कसर2 Rयसमा मु!छए? 

• �शमशोनको आवOयकता !त परमेOवरले क�तो  !तblया देखाउनुभयो? 

 

अDयास गनुEहोस:्   

1. �शमशोन आPनो प�लOती पRनीसँग फकs दा के भयो (पद 1-2)? 

_____________________________________________________________________ 

2. उनको बुबाले सम�याको समाधान के गनु�भयो? 

_______________________________________________________________________ 

3. �शमशोनले महसुस गरे bक प�लOतीह;का �व;K उसको बदला उ"चत "थयो। उसले के 

गन9 !नण�य गरे (पद 4-5)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. प�लOतीह;ले क�तो  !तblया देखाए (पद 6)? 

________________________________________________________________________ 

5. �शमशोनको  !तblया के "थयो (पद 7-8)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. एतामको च�ान यहूदाको पBरवार समूहमा अवि�थत "थयो। प�लOतीह;ले �शमशोनलाई 

पlन यहूदामा छाउनी हाले। यहूदाले प�लOतीह;ले चाहेको कुरा बुझपे!छ के गरे (पद 

11-13)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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7. फेBर, पद 14 मा के भयो? 

________________________________________________________________________ 

8. य�तो देnख�छ bक �शमशोनको प�लOतीह;मा"थ बदला पूण� भएको "थयो। ऊ स�तु�ट 

"थयो। ठाउँ भ!न��यो 
________________________________________________________________________ 

9. पद 18 मा �शमशोनको वा�त�वक आवOयकता छ। यो के हो? 

________________________________________________________________________ 

10.  भुले क�तो  !तblया देखाउनुभयो? 

________________________________________________________________________ 

र, �शमशोन ब�लयो र पुनज��वत भए। 

11. इxाएल प�लOतीह;को शासनको अधीनमा "थयो। तथा�प �शमशोनले �यायाधीशको 

;पमा सेवा गरे र यस अव"धमा इxाएल2ह;को नेतRृव गरे। क!त लामो? 

________________________________________________________________________ 

  

$श/ण:   

यो अYयाय बदलाको बारेमा छ। बदला एक -यिQत वा समूहको साथ भइरहेको छ। बदला एक 

अतुलनीय भूख ज�तै हु�छ। यो क\हले स�तु�ट हँुदैन। बदला �लनु भनेको मा"थaलो हात  ाpत 

गन9  यास हो। "यो bफता� रकम हो! म बदला �लनेछु। म तपाXसँगै आउनेछु। ” "म  !तफल 

/बना यो पार गन� \दनेछैन।" "तपाXले मलाई द:ु ख \दनुभयो र अब म तपाइँलाई पीडा अनुभव 

गद�छु bक यसलाई हेन� जाँदैछु।" र,  Rयेक एक भ�दा एक भ�दा खराब हो। "जबस>म तपाईले 

मलाई �वOवास गनु�हु�छ ज�तो तपाईले पाउनु भएन म म आराम गन9 छैन।" यसले bक म ठ¥क 

छु र तपाX गलत हुनुहु�छ।   
 

 

चनुौती *�न:   
बदला �लने औषधी के हो र यो कसर2  ाpत गBर�छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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पाठ $स�स - भाग 1 

 

हामी भगवानबारे के $स�छR:   

यी पदह;ले हामीलाई परमेOवर र बदलाको बारेमा के भ�छ? 

• -यव�था 32:35 – 

_______________________________________________________________________ 

• यशैया 2:12, 17-18 – 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• लेवी 19:18 – 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• रोमीह; 12:17-21 – 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

सारांश वQत-य ले]नुहोस।् हामी यी पदह;बाट परमेOवर र बदलाको बारेमा के �सQछ|? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

आवेदन:   

हामीले जानाजानी होस ्वा नहोस,् हाUा ला"ग खराबी !त गBरएको हाUो  !तblयालाई �वचार गन� 

हामीले समय �लनुपद�छ। अ�यायपूण� चीजह;  Rयेक \दन हु�छन।् के\ह चीजह; !न�प5 

देnखदैनन।् के\ह काय�ह; र  !तblयाह; स\ह छैनन।् हामी कसर2  !तblया \द�छ|? �शमशोनले 

प�लOतीह;ले गरेका गaतीको बदला �लनु उ"चत ठहBरयो र Rयसको ठ¥क उaटो। हाUो �श5ाबाट 

हामीले �सकेको कुरा ईOवर2य  !तblया भनेको झगडा सहनु वा बदला �लनु हो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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के एक �वशषे अ�याय तपाXको \दमागमा आउँदछ, के\ह तपाX वा तपाXले ,वारा गरेको हो। 

य�तो समयमा बाँ�नका ला"ग ईOवरका !नद9शनह; के हुन?् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

जब तपाXलाई अ�यायको ईOवर2य ढ ? गमा जवाफ \दन गा�ो हु�छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

समाचारप�हF अFहF �वFK बदला �लने घटनाहF को घटनाहF भBरएका छन।् यस अकt हpताको 

बखत �मZडयाले Yयान \दन यो{य मा�दछ भ�ने लेख िQलप आउट गद�छ तर सं5ेपमा केवल 

बदलाको कथा मा� हो। यी पBरणामह;बाट हामी के �सQन सQछ|? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�मारक:   
भजन 94 प[नुहोस।् भुQतान गनु�होस ्परमेOवरको काम हो। परमेOवर �यायाधीश हुनुहु�छ। उहाँ 

हाUा bकaला र च�ान हुनुहु�छ, जहाँ हामी दौडन र लुQन सQदछ|। �शमशोन एतामको च�ानको 

गुफामा दगुरे। परम भु हाUा परमेOवर हाUो च�ान हुनुहु�छ, जसमा हामी शरण �लन सQछ|। 

उसले द�ुटलाई सताउनेछ र खराबलाई रोQनेछ। यो उहाँको  !त_ा हो। इ�डQेस काड�मा 

भजन।:94:1-2, 22-23 ले]नुहोस।् यो याद रा]नहुोस!् काड� हात रा]नहुोस ्र फरक समयमा नोट 

गनु�होस ्जब तपाX बदला �लनुहु�छ वा जब तपाX आफैले बदला �लनुहु�छ।   
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पाठ $स�स - भाग 2 

 

$श/ण:   
भगवानले बदला �लनु भए ज�तै हामीले गन9 -यवहार हाUो मानव 5मताभ�दा बा\हरको कुरा हो। 

हाUो झुकाव खराबीको बदला खराब !तनु� हो। येशू आफैले हामीलाई खराबीलाई नराUो नबनाउन 

अि�तम लागतको उदाहरण \दनुहु�छ। !न>न स�दभ�ह; हेनु�होस ्र यी ख�डह;ले �सकाउने सRय 

�वचार गनु�होस:् 
 

स�दभE       $श/ण 

मRती 5:44-45   

लूका 23:34  

काय�ह; 7:59-60   

रोमीह; 12:14-21  

1 �पटर 2:23-24  

1 �पटर 3:9  

 

यी स�दभ�ह;ले हामीलाई द-ुय�वहार गन9ह;लाई हाUो  !तblयाको स>ब�धमा के �सकाउँदछ भ�ने 

एक सारांश ले]नुहोस।् 
______________________________________________________________________________ 

 

*ाथEना:   
हे  भु,  ाय जसो म आफूलाई य�तो अव�थामा भेmछु जब मलाई ला{छ bक अ;ले मेरो साथ 

अ�याय गरेको छ। तपाXले lूसमा lूसमा टाँ{दा तपाXले प!न Rय�तै महसुस गनु�भएको हुनुपछ�। 

य�तो सजाय, मRृयुसमेत पाउन तपाXले के गनु�भयो? तपाX मौन हुनुहु��यो। तपाXले बदला वा 

बदला खोgनुभएन। तपाXले �पतालाई खराबको बदला खराबको बदला !तन� क\हaयै भ�नुभएन। 

!तमी मेरो ला"ग चपुचाप ब�यौ। मलाई तपाXको शिQतको एक अ!तBरQत उपाय \दनुहोस।् हे 

 भु, तपाXको शिQतको आRमा ममा"थ आउनहोस,् ताbक बदला �लनु भ�दा बF म आफ� लाई ज�तो 

 ेम गछु� अFलाई प!न  ेम गन� सकँू। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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प,रचय: 
�यायाधीश 16:1-22 गाजामा सु; र अ�त हु�छ, यो प�लOती 5े�को द45णी भागमा अवि�थत 

एउटा सहर हो। यो सागर नQशामा भूमYय समु� तटको bकनार मतृ सागरको पिOचम तफ�  पRता 

लगाउनुहोस।् �शमशोन र दल2लाहको कथाले पापको बहकाउमा यस मा�छेको जोnखममा पाद�छ। 

न/बस�नुहोस,् परमेOवरले मानोह र !तनकM पRनीलाई !तनीह;को छोरा �शमशोन नािजर2 हुनुपन9 

!नद9शन \दनुभएको "थयो। �शमशोनको ला"ग एउटा �वशषे छुट यो "थयो bक उसको कपाल काmनु 

हँुदैन (�यायकता� 13:5).   
 

याद गनु�पन9 अकt महRRवपूण� त�य यो हो bक नािजर2को ;पमा �शमशोनले प�लOतीह;बाट 

इxाएल2ह;लाई छुटकारा \दनको ला"ग छु\�ए। हामीले �सQय| bक फेBर एक पटक इxाएल2ह;ले 

परम भुको नजरमा खराब काम गरे जसले !तनीह;लाई प�लOतीह;का हातमा सुि>प\दनुभयो 

(�यायकता� 13:1)। प�लOतीह; डराउन थाले bकनभने !तनीह;ले फलामको  योग गरेका "थए। 

इजरायलको धेरै जसो इ!तहासका ला"ग यी -यिQतह; खतरामा परेका "थए। ती स�तानह; बाँकM 

"थए जसले  !त_ा गBरएको देशमा"थ अ"धकार गरे Rयस समयदेnख जब इxाएल2ह;ले अ"धकार 

गन� शु; गरे। अब �शमशोनको नेतRृवको समयमा !तनीह; इxाएल2ह;का ला"ग खतरामा परेका 

"थए। 
 

�शमशोन र दल2ला बीचको स>ब�ध पBर"चत छ। ह�लवुडले यस कथाको बारेमा चल"च�ह; 

बनाएको छ; य,य�प धेरै मा!नसह;ले बु}दैनन ्bक �शमशोन आPनो धा�म�क उuेOयका ला"ग 

परमेOवरसंग अलग भएका "थए। जब तपाइँ कथा प[नुहु�छ यी दईु पा�ह; बीचको स>ब�धलाई 

�वचार गनु�होस ्र �वचार गनु�होस ्bक यो वा�तवमै एक  ेम कहानी हो। 
 

 

असाइनमे�ट:   
�यायाधीश 16:1-22 प[नुहोस।् कथा को त�यहF को लागी हेनु�होस।् 

• कथाका पा�ह; को हुन?् 

• कथानक भनेको के हो? 

• कथा कसर2 अ�Rय हु�छ? 
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पाठ $स�स ~ भाग 3 

 

अDयास गनुEहोस:्   
1. गाजाका मा!नसह;, प�लOतीह;ले के गन�लाई अ!घ बढे (पद 1-2)? 

_____________________________________________________________________ 

�शमसन कहाँ "थयो? 

____________________________________________________________________ 

ऊ कसर2 उ>Qयो (पद 3)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. दल2लाह �शमशोनको जीवनको नयाँ  ेम हो (पद 4)। उनी धतू� र सहयोगी "थइनन।्  

प�लOती शासकह;सँग उनी कुन सहम!तमा सहमत भए (पद 5)?  

उनले के गन9 "थयो? 

_____________________________________________________________________ 

उनको 5!तपू!त � के हुनेछ? 

_____________________________________________________________________ 

3. तीन पटक दल2लाले �शमशोनलाई उसको शिQतको रह�य  कट गन� आjह गBरन ्र 

उनले उसलाई तीन पटक धोका \दए। उनको धतू� Vि�टकोणह;को  ग!त नोट गनु�होस:् 

पद 6:  _________________________________________________________ 

पद 10:  _______________________________________________________ 

पद 13:  ________________________________________________________ 

दल2ला उनको -यिQतगत र �वाथ� लाभको ला"ग उनको चालमा Vढ "थइन।्   

4. र, तीन पटक �शमशोनले मनमोहक र -यथ� जवाफ \दए: 

पद 7:  ____________________________________________________________ 

पद 11:  ___________________________________________________________ 

पद 13:  ___________________________________________________________ 

�शमशोनले आPनो शिQतको रह�य दल2लाबाट रोके। 

5. दल2लाका आरोपह; के के "थए (पदह;) 10, 13, 15)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. दल2लाले आPनो महान शिQतको रह�य पRता लगाउनको ला"ग कुन अथ�  योग गv यो 

(पद 16)? 

_____________________________________________________________________ 

7. नागो र  ोZडगंको साथ उनले �शमशोनलाई तल ओल¦ र उसले सबै कुरा बताई। 

दल2ला सफल भयो। उनले आफूलाई चा\हएको सूचना पाए, प�लOती शासकह;लाई भने 

जो चाँद2को पैसा !तदH आएका "थए, सु!तरहेको बेला उनको कपाल का\टरहे, र  

_______________________________________________________________( पद 19). 

8. �शमशोन Dयूँझदा के हु�छ (पद 20)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

प�लOतीह;ले उसलाई पlे। !तनीह;ले उसलाई के गरे? 

_____________________________________________________________________ 

!तनीह;ले उहाँलाई कहाँ लगे? 

_____________________________________________________________________ 

उनीह;ले उसलाई के गरे? 

_____________________________________________________________________ 

9. पद 22 मा के भ!नएको छ bक यसले आशाको सानो bकरण  दान गरेको देnख�छ? 

________________________________________________________________________ 

 

परावतEन:   

एकले मuत गन� सQदैन तर  Oन सोYन: के गलत भयो? यहाँ एक मा!नस "थयो जोसँग 

अलौbकक शार2Bरक शिQत "थयो, एक मा!नस जो ज�मदेnख नै परमेOवरदेnख अलग पाBरएको 

"थयो, जसले २० वष�स>म इxाएलको अगुवाइ गनु�भयो, र जसले उनीह;को अRयाचार2बाट 

इxाएलको छुटकाराको ला"ग शु; गनु�हुने "थयो। अब उह2 मा�छे कमजोर, अ�धा हो र जेलमा 

�प�न सेट भएको छ। gयादै शोषण गन9 मा!नसलाई नाश गन� पठाइएको "थयो, Rयसले उहाँलाई 

नाश गयt। 
 

�शमशोनको अ!नयि��त यौन भोकले अ�ततः उनको बबा�द गयt। उनले आPना बाबुआमालाई 

प�लOती म\हला आPनी पRनीको ला"ग \दनु भनेर माग गरे (�यायकता� 14:2)। उनले वेOयालाई 

लगे (�यायकता� 16:1) र अब अक§ आइमाईको मायामा परेको छ (�यायकता� 16:4)। गि>भर 

न!तजा  Rयेक स>ब�ध प!छ। उनकM �ीमतीको साथ पBरि�थ!तले एउटा पहे�लको साथ गनु� 
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परेको "थयो र यसको पBरणामले तीस कपडा र कपडाको सेट \दँदै "थयो। यो वेOयासँग गाजाका 

मा!नसह;ले उनलाई मान9  यास गदH गरेको "थयो र सहरका ढोकाह; Yव�त भए, र दल2लाको 

साथ उसको शिQत गयो र  भुले उसलाई छोडनुभयो। यस मा�छेलाई उसको चालको मूख�ता 

�सQन अझ बढ2 के चा\ह�छ?   

 

थ ुै तBरकामा �शमशोन वय�क -यिQतको शर2र र बल पाएको ब�चा ज�तो देnख�छ तर 

अनुशासन र पBरपQवता नभएको ब�चाको ;पमा मूख�तासाथ ब�छ। उसको भोकले उसको 

काय�ह; !नधा�रण गद�छ। उसको चBर�मा साम�य�को अभाव छ। न!तजा �व;प, ऊ आPनै भोकको 

�सकार हु�छ र अ;ले उठाएको  लोभनह;को बु�Kमानीसाथ जवाफ \दन �ववेक र धयै�ताको 

अभाव छ। 
 

एकले सहयोग गन� सQदैन तर आOचय�चbकत हु�छ bक उसले के सोचकेो "थयो सारा \दन 

}यालखानमा हाaदा र जेलमा पसेको बारेमा। य\द तपाईले एक /बहान �शमशोनलाई चlमा 

ब�सरहेको बेला अ�तवा�ता� �लने अवसर पाउनुभयो भने, कुन तीन  Oनह; तपाईलाई सोYनु हु�छ? 

तपाईका  Oनह;को उRतर "हो" वा "होईन"। तपाइँका  Oनह; "bकन" भ�ने श-दबाट सु; हँुदैन? 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 
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पाठ $स�स – भाग 4 

 

आवेदन:  
य\द हामी आPनै जीवनमा आलोचनाRमक Vि�टले हेन� तयार छैन| भने हामी �शमशोनलाई 

आलोचनाRमक ;पमा हेन� सQदैन|। ती चीजह;लाई �वचार गन� समय \दनुहोस ्जुन तपाXलाई 

कमजोर !नण�य र �ववेकको ला"ग कमजोर बनाउँछ। 

तपाXको चBर�मा कमजोर2ह; उजागर गन9 भूखह; �वचार गनु�होस:् 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

उनीह;ले तपाXलाई के भ!नरहेको सु�नुहु�छ जब उनीह; तपाXलाई उनीह;को नागो पादH र ब[दै 

जा�छन?् 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

!तनीह; कुन तBरकामा तपाXलाई झूट र मूख�ताको आरोप लगाउँछन?् 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 लोभनको आlमणलाई कसर2 स>हाaने भनेर !नधा�रण गन9 /बिRतकै तपाXको क!त शिQत 

छ?___________________________________________________________________________ 

 

अDयास गनुEहोस:्   

य\द हामी एQलै हाUो बल  योग गछ� भन,े हामीमा परमेOवरले हामीलाई उपलDध गराउने बलको 

कमी छ। यी पदह;ले हामीलाई वा�त�वक शिQतको बारेमा के �सकाउँछन?् 

 

स�दभE       $श/ण 

 �थान 15:2  

2 शमूएल 22:33  

भजन 46:1  

यशैया 40:31  

1 कोBर�थी 1:25  

1 �पटर 4:11  
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�मारक:   

bफ�लpपी 4:13 याद गन� एक छोटो पद हो। य,य�प यस पदमा सRय छ। यसले हामीलाई 

स>झाउँदछ bक हामी सबै चीजह; गन� सQदछ|, जब अस>भवको सामना गनु�परे प!न। "सबै" 

शDदले सबै चीज समावेश गद�छ। सबै साम�य�को xोत  भु हुनुहु�छ। म उहाँ माफ� त सबै गन� 

सQछु! उहाँ सबै साम�य�को  दायक हुनुहु�छ। उहाँ मलाई शिQत  दान गनु�हु�छ। एक पटक फेBर 

तपाईलाई यो pयासेज अनुlमnणका काड�मा ले]न हौसला \दइ�छ। यसलाई क�ठ गन9 

-यायामबाट आन�द �लनुहोस।् तपाईको सबै शार2Bरक, मान�सक, भावनाRमक, वा आYयािRमकको 

ला"ग  भुको साम�य� रेखा"च� अ�यास गनु�होस।् 
 

*ाथEना:   

एbफसी 3:16 र कल�सी 1:11  योग गरेर तपाXको  ाथ�ना ले]नुहोस।् आPनो  ाथ�ना -यिQतगत 

बनाउन सव�नाम बदaनुहोस।् भगवानले तपाX उहाँको वचन  योग गरेको सु�नुहु�छ जुन तपाX 

उहाँसँग बोaनुहु�छ जसर2 आमा बुबाले ब�चालाई शDदह; र अवधारणाह; सु�नुभयो जसमा 

आमा बुबाले ब�चालाई �सकाउनुभएको "थयो। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे�ट:   

�शमशोनलाई कDजा गBरयो; उसको आँखा बा\हर !नि�कयो, र अब प�लOतीह;ले उनलाई गाजामा 

जेलमा पकाइरहेका छन।् �यायाधीश 16:22 ले उसको कपाल फेBर ठूलो हुन थालेको बताउँछ। 

उसको बल फक̈दै "थयो। �यायाधीश 16:23 प[नुहोस।् !न>नको ला"ग खोजीमा रहनुहोस:् 
   

• प�लOतीह; bकन मनाइरहेका "थए? 

• !तनीह;को मनोर�जन के "थयो? 

• �शमशोनको  ाथ�ना के "थयो? 

• परमेOवरले �शमशोनको  ाथ�नाको जवाफ कसर2 \दनुभयो? 
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अDयास गनुEहोस:्  

1. प�लOती शासकह;ले के गन9 !नण�य गरे (पद 23)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. !तनीह;ले �शमशोन समाRनको ला"ग कसलाई �ेय \दए? 

________________________________________________________________________ 

3. !तनीह;को बदला पूरा भयो। �शमशोनले के गरे जसले उनलाई उसको श�ु बनायो 

(पद 24)? यी स�दभ�ह; समी5ा गनु�होस:् 

�यायाधीश 14:19 - _____________________________________________ 

�यायाधीश 15:3-5 - _____________________________________________ 

�यायाधीश 15:14-15 - ___________________________________________ 

4. भीडले खाई �पईरहेको "थयो र अब !तनीह;ले �शमशोनलाई बोलाए। उनीह;ले उसले 

के गरेको चाह�छ (पद 25)? 

_______________________________________________________________________ 

5. �शमशोनले एक नोकरलाई के गन� भने (पद 26)? 

_______________________________________________________________________ 

6. पद 27  मा हामी दागोनको मि�दरको बारेमा के �सQछ|? कसले �शमशोनको  दश�न 

हेन� भेला भएका "थए? 

_______________________________________________________________________ 

7. �शमशोनको  ाथ�ना के "थयो (पद 28)? 

_______________________________________________________________________ 

8. �शमशोनले मि�दरको दईुवटा ख>बामा हात राखे। उसका अि�तम शDदह; के "थए? 

________________________________________________________________________ 

उसले आPनो सबै शिQत र धकेले 

_____________________________________________________________________ 

उसको साथ को माBरयो? 

_____________________________________________________________________ 

9. पद 31 मा हामीलाई के भ!नएको छ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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पाठ $स�स -  भाग 5 

 

परावतEन:   
प�लOती शासकह; �वOवास गछ�न ्bक अि�तम बदला !तनीह;कै हुन।् !तनीह;ले ब�लदानह; \दए 

र �वOवास गरे bक आPना देवता दागोनले �शमशोनलाई !तनीह;कै हातमा सुि>प\दए। तर 

�शमशोनले अि�तम पटक बदला �लन खोजे। पद  28 मा उनले साव�भौम  भुलाई एउटा झटका 

काया��वयन गन� बल मागे जुन उसको आँखाको 5!तको बदला हो। शार2Bरक अथ�मा उसले आPनो 

Vि�ट गुमाइसकेको "थयो। एकले सहयोग गन� सQदैन तर सोYन सQदछ य\द उसले आPनो 

आYयािRमक Vि�ट प!न गुमाएन भने। मा!नसह;ले �शमशोनलाई उनीह;को हातमा सुि>प\दने 

भोजन र उRसव मनाइरहेका "थए। उनीह; दागोनलाई उनीह;को सफलताको �ेय \दइरहेका "थए 

र !तनीह;का देवताह;लाई ठूलो ब�लदान चढाए। तथा�प, यस झूटा देवताको पूजा गदा� �शमशोनले 

 भुलाई अकH  असाधारण शिQत  दश�न गन� आjह गरे। ब; उनले आPनो प�लOतीलाई उसको दईु 

आँखा हराउने बदला �लन खोजे।   
 

• कुन कुराले �शमशोनलाई आPनो Vि�टकोण हराउन लगायो? कुन कुराले उसलाई /ब�स�यो 

bक परमेOवरले उसलाई आPनै धा�म�क उuेOयका ला"ग अलग गनु�भयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• प�लOतीह;मा �शमशोनको  !तशोधले कसर2 परमेOवरको Vि�टकोणबाट चीजह; दे]न 

उसको 5मतालाई बदaयो? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• के अ�धा �शमशोनले चीजह; राUर2 देखेका "थए र  भुलाई पुकादH दगोनको �वजय 

मनाइरहेका प�लOतीह;मा"थ परमेOवरको  !तशोध aयाए? तपाXको उRतरलाई समथ�न 

गनु�होस:् ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

केह2 �मनेट �लनुहोस ्र �या!यक 16:23-31 मा यी पदह; बमोिजम �शमशोनको जीवनको यो 

महRवपूण� अ�Rयको बारेमा आPना आPनै  !त/ब>बह; ले]नुहोस।् 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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*ाथEना:   
हे साव�भौम  भु, �शमशोनको जीवनबाट हामी बदलाको �वनाश दे]छ|। अ�ततः हामी दे]छ| bक 

यसले �वनाश !न>Rयाउँछ, जीवन-मRृयु - मRृयु। �शमशोनले जीवनको Vि�टकोण हराए जुन 

मRृयुमा समाpत भयो। मेरो जीवनबाट घणृाको �वनाश �लनुहोस ्र यसलाई तपाXको  ेम र 

5माको साथ बदaनुहोस।् मलाई तपाXको Vि�टकोणबाट जीवन हेन� स5म गनु�होस ्तपाXको ला"ग 

!नर�तर माफ गनु�होस ्र मलाई तपाXको अनुjह र कृपा  दान गनु�होस।् ज\हले प!न मेरो आँखा 

तपाX मा केि��त रा]नुहोस,् हरेक राUो र उRतम उपहारको दाता। मलाई तपाXको अनुक>पाले 

भनु�होस ्र मलाई जीवनको अनुjह र कृपाका साथ जवाफ \दन शिQत \दनुहोस,् खराबीको बदला 

खराब होइन तर खराबीलाई भलाइको बदला। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�याय प�ुतकको समािTत:   

य,य�प हामी �यायको पु�तकको बाँकM अYयायह;मा �व�ततृ ;पमा हेन9छैन|, एउटा वाQय भने 

बाँकM छ जुन धेरै चो\ट दोहोBरएको छ। हामीलाई �यायाधीशह;मा के भ!नयो 17:6, 18:1, 19:1 र 
21:25? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

��टाचार -याpत "थयो। सबै भ�दा मा"थ, मू!त �ह; र अ�य छ�वह; बनाइ��यो, पूजा र इxाएलका 

घर �भ� राnखएको "थयो। यसबाहेक, पुजार2ह; ईOवरको भ�दा आPनै कुराको खोजीमा टेढो भए। 

समयको जीवनशैल2लाई यस दोहोBरएको वाQयमा सारांशमा वण�न गBरएको छ: “ती \दनह;मा 

इxाएलका कुनै राजा "थएनन;् सबैले आफूले चाहानु भएको अनुसार गरे। ” �यायकता�को पु�तक 

यी शDदहF संग अ�त हु�छ।   
 

भगवानको आ_ाह; र कानूनह;को पालना /बना नै इxाएल2ह;ले आफ� को ला"ग आPनै कानून 

बनाउँथे। !तनीह;ले आफ� लाई देवता बनाए जसले उनीह;को जीवनलाई !नय��ण गथ9। 

!तनीह;को कानून Rयहाँ कुनै -यव�था "थएन। !तनीह;ले परमेOवरको -यिQतको ;पमा आPनो 

प\हचान गुमाए। !तनीह; �म"�त "थए र सबै ज�तो देnख��यो। !तनीह; अब परमेOवरदेnख टाढा 

ब�न थाले। उनीह;ले आPनो िज>मेवार2 समुदायमा छोड ेर आफूलाई ठूलो महRRवका -यिQत 

ठाने। 
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कुन तBरकाह;मा �वचार गनु�होस ्जुन "सबैले आफूले सोच ेअनुसार गरे" अवलोकन गन� सbक�छ 

र एउटा पBरवत�नले तपाX फरक पान� सQनुहु�छ: 

• समाज �भ�? 

________________________________________________________________________ 

• पBरवार �भ�? 

________________________________________________________________________ 

• आफैमा? 

_______________________________________________________________________ 
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समी/ा 

-यिQतह;को नाम प\हचान गनु�होस ्तपाईको अYययनबाट स>झना। केह2 -यिQतRवह; ले]नहुोस ्

जुन ती -यिQतह;को बारेमा बताउँदछ। !नराश नहुनुहोस ्य\द तपाइँ ती सब ैयाद गनु�हु�न। यो 

पBर5ण होईन, Rयसैले तपाईको मेमोर2 \�गर गन� स�दभ� खोgन समय �लनुहोस!् 
 

नाम         �मरणशि�त को श#दह?                     स�दभE  

जोशआु  जोशआु 1 

राहाब  जोशआु 2 

आचन  जोशआु 7 

एहुद, डबेोरा, 

र "गदोन 

 जोशआु 3-6 

नािजराइmस  जोशआु 13:7 

�शमसन  �यायाधीश 13 

प�लOतीह;  �यायाधीश 13:1 

दल2ला  �यायाधीश 16 

  

हाUो अYययनमा के\ह वाQयांश र वाQयह; दोहोया�इयो। तपाईलाई याद भएको सूची बनाउनुहोस।् 

तपाXलाई सु; गन� मuतको ला"ग स�दभ�ह; \दइ�छ। 

1. जोशुआ 1:6  ____________________________________________________________ 

2. जोशुआ 10:28 ____________________________________________________________ 

3. जोशुआ 11:23 ____________________________________________________________ 

4. �यायाधीश 1:19 ______________________________________________________ 

5. �यायाधीश 2:11  ______________________________________________________ 

6. �यायाधीश 14:19 _____________________________________________________ 

 

यहोशू र �यायकता�को प�ुतकमा इxाएल2ह;लाई के भएको "थयो भ�ने वण�न गन9 तीन वा चार 

वाQय ले]नुहोस।् उनीह;को देश, उनीह;को नेतRृव, भू�म अ"धकार गन�, राजा�वना बाँ�न, र 
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उनीह;ले परमेOवरसँग स>व�ध राखी र अ�य देवीदेवताह;को पूजा गदा� उनीह;को आYयािRमक 

जीवनको !नर�तर व�ृK र "गरावटको स>ब�धमा !तनीह;लाई के भएको छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


