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स�ु गद+ 
 

तपा: एक साह�सक मा शGु गदU हुनहुु!छ �क तपा:को बाँकa जीवन आकार हुनेछ. तपा:को याFा 

तपा:को लाDग अनBठो हुनेछ र प�वF बाइबल भ!ने पMुतकको तपा:को बझुाइमा बdनको लाDग तपा:को 

उVसकु र उVसाहX चाहनाले केहX अशंमा Cनधा.Rरत गRरनेछ. अ[ययन गन. तपाईको +Cतब�ताले तपाइँको 

जीवनलाई सम�ृ पानe वाचा गद.छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ. त बोfनहुु!छ. 

जब तपा: अ[ययन गनु.हु!छ तपा:लाई हातमा केहX �सफाRरस गRरएको आपCूत .हG हुन +ोVसा5हत 

गRर!छ: 

1. यो बाइबल अ[ययन एकाई: “भगवानको इSछा, हाhो तRरका”  

2. प�वF बाइबलको नयाँ अ!तरा.ि8`य सMंकरण (एन I �भF). नोट: य5द तपा: नयाँ खरXद 

गदU हुनुहु!छ भने, बाइबल खोkनुहोस,् य5द स(भव छ भने, Vयोसँग छ:  

. +Vयेक प8ृठको बीचमा Eस-सदंभ. Mत(भ +ाथ�मकताका साथ. 

. एक सम!वय सामा!यतया बाइबलको पछा2ड भे5ट!छ, र 

. केहX आधारभतू नlशा पCन पछा2ड भे5टए. 

3. पेन वा पेि!सल 

4. 3x5 वा 4x6 अनEुम\णका काड.हG 

मा सचूीब� तीन # 2  स�ुवधाहGसँग तपा:लाई पया.Qत तपा:को अ[ययनको लाDग आपCूत . गRरनेछ र यी 

पाठहG माफ. त सफलतापवू.क ने�भगेट गन. तयार हुनहुुनेछ. यHय�प, बाइबलमा यो तपा:को प5हलो +दश.न 

हो भने, तपा:ले बाइबल ने�भगेट शीष.कको अ[ययनबाटै �वचार गन. सlनहुु!छ. यस अ[ययनले तपा:लाई 

कौशल �वकास गन. र तपा:लाई अDधक �व=वMत बाइबल �वHयाथo बनाउन सहयोग पpु याएको ने�भगेसनल 

उपकरणहG +दान गद.छ. बाइबल ने�भगेट कुन ैपCन शfुक वा दाCयVव Oबना डाउनलोड गन. स�क!छ Eस 

कनेlट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यHय�प यो अ[ययन �सफाRरस गRरएको छ, यो परमे=वरको 

योजना, हाhो �वकfपको अ[ययनमा सफलताको लाDग आव=यक छैन. 

तपा:को बाइबल माक.  गन. न5हच�कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पdन हो. यसलाई तपा:को 

नोटहG, तपा:को रेखांकन, हाइलाइ5टगं, सक. ल र एरोको साथ तपा:को आ<न ैबनाउनहुोस!् तपा: �वचार, 

+=न, र अ[ययन को मा[यम बाट आ<नो याFा qया�कंग रेक2डZग को लागी एक नोटबकु वा rयाsलेट को 

उपयोग गन. को लागी चु!न सlनहुु!छ भगवानको इSछा, हाhो तRरका”.   
अ[ययन साम^ी ले\खएको छ ता�क तपा: आफैले �सlन सlनहुुनेछ. आVम-अनशुासन को एक 

2ड^ी सगं तपा: थोरै वा कुन ैक5ठनाई को साथ साम^ी कभर हुनेछ. एकै साथ तपा: नयाँ जानकारX 

+ाQत गनु.हुनेछ, नयाँ अ!तरtि8ट साझा गनु.होस,् र के5ह चुनौतीपणू. +=नहG सो[नहुोस ्जुन उVतरहGको 

लाDग माuनेछ. यो +Cत�Eयाको पवूा.नमुान गदU तपाईलाई अ[ययन गन. केहX साथीहGलाई आमि!Fत गन. 

ग(भीरतासाथ �वचार गन. +ोVसाहन 5दनहुु!छ.   
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तपाईलाई आ<नो अ[ययनमा रमाइलो लाuन सlछ. तपाईको @दय ^हणयोuय होस ्जसरX भगवानले 

तपाईको वचन माफ. त बोfनहुु!छ. यी बाइबल कथाहGले तपा:को छोरा येश ूvी8ट, हाhा +भ ुर मिुlतदाता 

माफ. त तपा:लाई 5दएका महान ्+ेमको आ=वासन 5दनहुोस.् 
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भगवान आउनुहुनेछ, हाो त�रका 
 

 

प�रचय प�रचय 

 

भगवानको इSछा, हाhो माग.मा तीन धेरै फरक wयिlतहGको अ[ययन सामेल छ। Gथ, एक �वधवा र 

�वदेशी, सब ैकुरा पछा2ड छो2डन ्र आ<नी सास ूनाओमीसँग +Cतyा गRरएको भ�ूममा बसाई जहाँ उनी 

परमे=वरका माCनसहG माझ बिMछन।् Gथले आफूलाई नाओमीबाट अलग गनु.को साटो आ<नो बाकँa 

जीवन नाओमीको लाDग समप.ण गRरन ्। 

दोzो wयिlत शमएूल हुन ्जो बाँझी गभ.मा गभ.धारण गRरएको Dथयो। एकदम ैक�ललो उमेरमा +भलुाई 

फका.एर उनले एलX पजूाहारXको नेतVृवमा बासMथानमा सेवा गरे। उनले आ<नो जीवनभRर न ै+भ+ुCत 

�व=वासी भई सेवा गRररहे। यस पाठमा तzेो wयिlत शाऊललाई अ�भषके गन. परमे=वरले शमएूललाई 

इzाएलका राजाको Gपमा Cनयlुत गनु.भयो। शाऊल इzायलको wयिlतVव Dथए �कनभने परमे=वरसगंको 

स(व!धमा ती माCनसहG बाँचेका Dथए।   

शाऊललाई परमे=वरले इzाएलको प5हलो राजाको Gपमा छा!नभुयो; तर शाऊलले परम+भलुाई Vयाuने 

Cनण.य गरे र उनको जीवनलाई परमे= वरको आyाहG पालन नगन. जीवन Oबताउन रोजे। शाऊलले जMत ै

इzाएलका माCनसहGलाई पCन परमे=वरले चु!नभुयो। शाऊललाई जMत,ै जो माCनसहGलाई राजाको Gपमा 

अ�भषके गRरएको Dथयो, इzाएलXहG पCन परमे=वरबाट करार गRरएका माCनसहG Dथए। शाऊलले जसमाDथ 

परमे=वरको आVमा शिlतसाथ आएका Dथए, इzायलXहGलाई परमे=वरले उनीहGको ज�मनमाDथ अDधकार 

गन. अDधकार 5दनभुयो। शाऊलले जMत ैजसले अनाyाकारX, �व{ोहX र अ!ततः परमे=वरलाई इ!कार गनe 

छनौट गरे, VयसरX न ैइzाएलXहGले पCन परमे=वरलाई इ!कार गरे र आ<न ैराजाको माग गरे ता�क 

CतनीहG अG रा8`हG जMत ैहुन सकून।् 

इजरायलले यस +=नलाई स(बोधन गनु.पp यो: CतनीहGका परमे=वर को हुने Dथए? +Mथान 32 मा मोशाको 

नेतVृवमा हामी पdछB �क माCनसहG किVत चाँडो अक| भगवान, सनुको बाछाको लाDग आ<ना भगवानलाई 

wयापार गन. तयार भएका Dथए। हाGन CतनीहGको इSछुकतामा डुबे र माCनसहGसँग डराएपCछ उनले 

उनीहGलाई उनीहGको मCूत .पजूामा लगे। 1 शमएूल 13-15 मा हामी जा!न सlछB �क शाऊलले कसरX 

अनाyाकाRरताको छनौट गरेर माCनसहGलाई बहकाए �कनभने उनी पCन आ<नो कामको लाDग बहाना 

बनाउँथे र माCनसहGदे\ख डराउँथे। इजरायलले जMत ैशाऊलले पCन यो +=नलाई स(बोधन गनु.प}य|: 

यसको परमे=वर को हुनेछ? र मोशाले हाGन र उनका माCनसहGले गरेका घणृा जMत ैशमएूल शाऊललाई 

हQकाउँछन ्र उसको कामको लाDग उनलाई Cन!दा गछ.न।् "�कन�क तपा:ले परम+भकुो वचनलाई 
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अMवीकार गनु.भयो, उहाँले तपा:लाई राजाको Gपमा इ!कार गनु.भयो (1 शमएूल 15-23)।" इजरायल र 

राजा शाऊलले सो[न ुपनe +=न यहX हो जुन तपा: र मलेै पCन उVतर 5दनपुद.छ। मेरो भगवान को हुनेछ? 

म को हँु भनेर माया गनe, सेवा गनe र पालन गनe परमे=वर को हुनहुु!छ?   

जब तपा: यस अ[ययनमा सलंuन हुनहुु!छ तपा:ले परमे=वरको वचन पालन गन. पाउँदा आन!द पाउन 

सlनहुु!छ, उहाँसँग घCन8ठ स(ब!धमा तपा:को जीवन Oबताउनमा रमाउनहुोस,् र उहाँको इSछा +CतOबि(बत 

गन. पाउँदा रमाईलो पाउनहुुनेछ। तपाईको उ�ारक र राजाको Gपमा तपाई एlलो +भकुो माF आराधना 

गनु.हु!छ। 
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पाठ एक 
 

 

 

 

म ,कन  

माया गछु-? 
 

 

 

�थ 1-2 नया ँभू1ममा एक 2वदेशी 
 

 

 
 

अवलोकन  पाठको 1 

 

 अवलोकन        5  

पRरचय         6 

 पाठ 1: Gथ 1-2            

• कथा िMथCत      7 

• तीतोलाई मनपद|      8 

• बोअजलाई भेrनुहोस ्                 9 

• बोअज र Gथको चRरF गुणहG                11 
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म ,कन माया गछु-? 

 

 

प�रचय 

 

Gथको पMुतक +ेम कथा हो। यो यMतो कथा हो जुन नाओमी र उनकa बहुारX Gथ दबुलैाई नहुन सlछ र 

शोक आएको Dथएन। कथा भर यी दईु म5हला बीचको स(ब!ध हेनु.होस।् उनीहG नाओमीका पखुा.हGको 

भ�ूममा फकZ दा उनीहGको जीवनमा +ेम Dथयो। +भलेु उनीहGलाई आ<नो समदुायमा आ�शष ्5दनभुयो। 

बोअज भ!ने माCनस माफ. त उनले उनीहGलाई सरुKा 5दए। अCन +भलेु CतनीहGको द:ु ख बदfनभुयो र 

CतनीहGको जीवनमा आन!द fयाउनभुयो। 

 

जीवन गा�ो हुन सlछ र हामीलाई हावी पCन। दःुख आउँदछ र यसले हाhो जीवनलाई हाhो 

जीवनशलैXलाई असर गनe �भFी मोडमा पpु याउँछ। नाओमीको लाDग यो सVय Dथयो। यो पाठ अ[ययन गदा. 

उनले भोगेका सब ैहराएको कुरालाई �वचार गनु.होस।् यी घटनाहGले उनलाई आ<नो बारेमा के भ!यो? 

नाओमीले यो सब ैछो�ने र आफूले वष� अCघ छोडकेो देशमा फेRर Dच!ने Cनण.य गरे। Gथ पCन शोकमा 

डुबेकa Dथइन।् उनले नाओमी+Cतको +ेम र आदर +दश.न गदा. उनको चRरFका गणुहG अवलोकन गनु.होस।्   

 

Gथको कथामा तपा:ले नातदेार-उ�ारकको बारेमा �सlनहुुनेछ। तपा: परुानो Cनयमको स!दभ.मा 

+CतOबि(बत गदा. यो शsद को बारे मा तपाईको समझ मा बdनहुोस।् �वधवा र उनको स(पदाको लाDग 

यसको अथ. के हो �सlनहुोस।् बोअजले नातदेार-उ�ारकको Gपमा यो िज(मेवारXलाई ग(भीरताका साथ 

�लए। नाओमी र Gथ कुन ैआशा Oबना Cनराधार र एlल ैछो�ने Dथएनन।् जसरX तपा:ले बोअज र 

नातदेार-उ�ारकको भ�ूमका पdनभुयो, यो कुरा मनमा रा�नहुोस ्�क येश ूयस ससंारमा एक माF पFुको 

Gपमा आउनभुयो जसले तपा:को मिुlतदाता र उ�ारकको Gपमा आ<नो िज(मेवारX परूा गनु.भयो, जसले 

हामीलाई अ!धकारबाट बचाउनभुयो र हामीलाई छोरा र बनाउनभुयो। सव|Sच परमे=वरको छोरXहG।  
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म ,कन माया गछु-? 

 

 

पाठ 1 

भाग 1 

प�रचय: !यायाधीशहGको पMुतक र प5हलो शमएूलको बीचमा एक +ेम कहानी आउँछ। Gथको पMुतक 

केवल चार अ[यायहG माF हुन।् यो कथा !यायाधीशहGले शासन गरेको समयमा भएको छ। यो Vयो 

समय Dथयो जब इzाएलले CतनीहGका !यायाधीशहGको कुरा मा!दैन}यो तर आफूलाई अG देवताहGको 

पजूा गन. लगाउँथे र CतनीहGको पजूा गथe, जुन समय उनीहGले आ<नो कुकम. र अ�ेरX माग. Vयाuन 

इ!कार गरे (!यायकता. 2:17-19). 

 

Gथको कथा तपा:लाई अपRरDचत हुन सlछ। यस पाठमा तपाईलाई एउटX म5हलासँग पRरDचत गराइनेछ 

जसले पRरDचत सब ैचीजलाई छो2ड5द!छन ्र सMंकृCत, माCनस र इzाएलXहGका भगवानलाई अगँािfछन।् 

 

असाइनमे8ट: पdनहुोस ्Gथ 1 

• यस अ[यायमा पाFहG Dच!नहुोस।् 

• अवMथा कMतो छ? 

• के Cनण.यहG छन?् 

 

के Cनण.यहG छन?्  

1. जब तपा: पदहG 1-4  पdनहुु!छ पRरवारमा चाट.: 

  ________________________      ___________________________ 

   (पCत)             (पVनी) 

 __________________  ________________  _______________  __________________ 

  (छोरा)                           (पVनी)                          (छोरा)                          (पVनी) 

2. यो पRरवार कहाँबाट आयो र उनीहGले �कन छोड े(पद 1)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उनीहG कहाँ बMन छनौट गरे (पद 2)? _______________________________________________ 

4. ती दईु छोराहGले ओपा. र Gथलाई �ववाह गरे जो मोआबका Dथए। नाओमीको पRरवारलाई के भयो 

(पद 3-5)? _____________________________________________________________________ 

5. मोआबको नाओमीलाई कMतो खबर पuुयो (पद 6)? _____________________________________ 
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6. ती आइमाईहG घर फक. न तयार भए र यहूदाको बाटोमा याFा गरे। नाओमीले आ<ना 

बहुारXहGलाई पद 8 मा के गन. भCनन?् _______________________________________________ 

उनको आ�शष के Dथयो? 

• +भ ु____________________________________________________________ 

• +भ ु____________________________________________________________ 

7. म5हलाहGको +Cत�Eया कMतो Dथयो (पद 10)? ________________________________________ 

8. नाओमीले �कन उनीहG घर फक. ने आ^ह गरे (पद 11-13)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ओपा.ले के गp यो (पद 15)? ________________________________________________________ 

Gथले के ग यो? _________________________________________________________________ 

10. नाओमीले Gथ आ<ना माCनसहG र आ<ना देवताहGतफ.  फ�क. ने गरX। Gथले के जवाफ 5दई?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Gथ नाओमी छा�दै Dथइन।् मVृयलेु उसलाई सासबूाट अलग गनe Dथयो। 

11. यसकारण ती दईु आइमाईहG बेतलेहेम गए। CतनीहGको आगमनले एकदम हलचल मचायो। 

बेतलेहेमका आइमाईहGले सोधे: 

_______________________________________________________________ 

12. नाओमीले माCनसहGलाई उसको शोकको हदस(म थाहा होस ्भ!ने चाह!थे। नाओमीको नाम 

रमाईलो छ। अब उनी बोलाउन चाहि!थन ्(पद 20) ____________। यसको मतलब के हो? 

_______________ 

13. उनले आ<नो जीवनलाई कसरX हेRरन ्(पद 21)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. पद 22 मा के भयो भ!ने सारांश 5द!छ। नोट गनु.होस ्�क Gथलाई मोआबाइट, नाओमीकa 

बहुारXको Gपमा बनाइएको छ। वष. को समय Dथयो? ____________________________________ 

 

भाग 2 

1श9ण: कथा एकदम सरल छ। Vयहाँ अCनकाल Dथयो। पRरवार �वदेशमा स यो जहाँ खाना उपलsध 

Dथयो। मोआबमा बMदा उlत म5हलाको लोuनेको मVृय ुभयो र उनी दईु छोराको साथ छो2डइन।् उनका 

छोराहGले �ववाह गरे र केहX समय पCछ उनीहG पCन मरे। ती तीन �वधवाले घर फक. ने Cनण.य गरे। 

एउटX बहुारX आ<नो पRरवारमा फ�क. इन ्र अक| बहुारX आ<नो साससँूग ैबMन िज�ी गCछ.न ्र उनीहG सँग ै

बेतलेहेम फ�क. ए। 
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बेतलेहेमका आइमाईहG नाओमी न ैDथइन ्भनेर CतनीहGले पVयाउन ैसकेनन।् नामहG महVVवपणू. छन।् 

नाओमी नामको अथ. रमाइलो छ तर नाओमीले यो नाम अMवीकार गp यो र मारा भ!ने नाम रा\खन 

चाहा!}यो जसको अथ. कटु छ। 

 

फेRर Gथ 1:20-21 पdनहुोस।् उनी भि!छन ्�क +भलेु उनलाई के गनु.भयो? 

• "2डल छ ______________________________________________________________” 

• “fयाएको छ ____________________________________________________________” 

• “गवाहX छ ____________________________________________________________” 

• “fयाएको छ _____________________________________________________________” 

स�ुखा दे\ख तीतो नाओमीको जीवन एक FासदX माF हो जMतो दे\ख!छ, राhोसँग दे\खएन। उनका पCत र 

छोराहG मरेका Dथए। उनले आ<नो जीवनलाई आन!दमय तfुयाइन। नाओमीको tि8टकोणबाट उनी 

�व=वास गCछ.न ्�क उनको अवMथा यMतो Dथयो जुन परमे=वरले उनलाई fयाउनभुएको हो। उनी �व=वास 

गCछ.न ्�क सव.शिlतमान परमे=वरले उसलाई यो काम गनु.भयो। उनी एक कड़वी म5हला Dथइन।् 

 

2वचार: हाhो जीवनमा पRरिMथCत र पRरिMथCतले हामीलाई तीतो बनाउँछ। नाओमीले जMत ैहामी पCन 

हाhो अवMथाको लाDग परमे=वरलाई दोष 5दन सlछB। हामी उहाँलाई जीवन कटु बनाएको आरोप लगाउन 

सlछB र यसलाई खालX, दःुख र दभुा.uयले भRरएको मा!दछB। जीवनमा यी +Cत�EयाहG सब ैशोक 

+�Eयाको एक 5हMसा हुन ्तर अ!तमा हामी कसरX बाSँने भनेर छनौटमा छो2ड!छB। के हामी तीतोपना र 

Hवेषको जीवन OबताउनेछB? अपRरहाय. +=न यो हो: म VयMतो समयमा जीवनलाई कसरX जवाफ 5दन 

रोkछु जब यो खालX र क8टले भRरएको दे\ख!छ?  _________________________________________ 

कुन तRरकामा तपा:को जीवनले नाओमीको जीवन +CतOबि(बत गद.छ (सखुद)? ____________________ 

_______________ मारा को (कटु)? _______________________________________________________ 

 

%ाथ-ना: हे +भ,ु क5हलेकाँहX जीवन घटनाहG र पRरिMथCतहGले भRर!छ जसले शोक र पीडा Cन(Vयाउँछ। 

म आफ� लाई मेरो तीतोपना, श!ूयता, द:ु ख र दभुा.uयको कारण दोष 5दन र दोष 5दन तपा:लाई Cछटो 

भेrछु। म तपा: भ!दा ब� फक. !छु। तपा: मेरो तीतोपनलाई Cनको पान. चाहानहुु!छ, मेरो श!ूयता भनु.होस ्

र दःुख र दभुा.uयको दमनबाट मलाई छुटाउनहुोस।् दबुलैाई तपाईको Mवागत गन. र तपाईको बासMथानलाई 

Mवागत गन. मेरो @दय खोfनहुोस।् _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



10 

 

भाग 3 

 

असाइनमे8ट: Gथ 2 पdनहुोस।् जब तपाई पdनहुु!छ तपाई नयाँ चRरFमा पRरDचत हुनहुुनेछ। 

• नयाँ पाF को हो? 

• हामी उहाँबारे के �सlछB? 

• नाओमी र Gथसँग उसको स(ब!ध कMतो छ? 

 

अ�यास गनु.होस:् 

1. पद 1 मा हामी कसलाई भेrछB? _____________________ हामी उहाँबारे के �सlछB? _______ 

______________________________________________________________________________ 

2. Gथ के गन. चाहि!थन ्(पद 2)? ________________________________________________ 

3. उनले कहाँ �सलाबाला बटुलX (पद 3)? ________________________________________________ 

4. बोअजले उनको फोरमलाई के सोधे र फोरमनैले के Rरपोट. गरे (पद 5-7)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. बोअजले Gथलाई कMतो दया देखाई (पदहG 8-9)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Gथले कMतो जवाफ 5दए (पद 10)? __________________________________________________ 

7. बोअजले उनलाई सब ैकुरा बताइन ्जुन उसलाई उनको बारे बताइएको Dथयो। VयसपCछ उसले 

उनलाई दईु आ�शष 5द!छ (पद 12): 

+भ ु_________________________________________________________________ 

तपा: +ाQत गन. सlनहुु!छ ________________________________________________ 

8. एक �वदेशी �वदेशी Gथ कमारा केटX भ!दा कम खडा Dथयो। यHय�प, पद 13 मा Gथले उनलाई के 

मागे?  _____________________________________________________________________ 

9. बोअजले आ<ना कामदारहGलाई के Cनदeशन 5दए (पद15-16)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. बोअजको दयालतुा र उदारताले Gथलाई माF होइन नाओमीलाई पCन आशीवा.द 5दयो। Gथ बेलकुा 

साँझस(म सरुKामा टाँ�सन। उनले जौको आधा बशुलेमा दाँतकेa Dथई र बोअजको उदारताले 

उनलाई बाँकa रहेको जौको साथ नाओमीसँग उदार हुने अवसर +दान गRरन।् नाओमीले Gथलाई के 

भने (पद19)? ________________________________________________________________ 

11. नाओमीले Gथलाई बोअजको बारेमा के भने? उनी को Dथए (पद 20)? _______________________ 
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12. पद 21 मा Gथले आ<नी सासलुाई उनको र बोअजको बीचमा आएको सब ैकुरा Rरपोट. गन. जारX 

राखी। 

नाओमीले Gथलाई के गन. +ोVसा5हत गCछ.न ्(पद 22)? ____________________________ 

Gथ खेतमा कCत!जेल बसे? _______________________________________ 

यो सब ैसमय Gथ कहाँ बMथे? ____________________________________________ 

 

1श9ण: wयवMथा 25:5-6 ले हामीलाई नाओमीको शोकको केहX yान 5द!छ। सारमा यी पदहGले भ!छन ्

�क य5द एक माCनस मरे र आ<नो पVनी Oबना छोरा छो�छ भने Vयो मा!छेको भाईले आ<नो �वधवालाई 

�ववाह गनु.पद.छ। यो मरेको भाइको नाम इzाएलमा Oबस.न ुहँुदैन। अब नाओमी र Gथको अवMथा �वचार 

गनु.होस।् नाओमीको �ीमान ्र उनका दवु ैछोराको मVृय ुभएको छ। उनको पCतको पRरवारको नाम बोlने 

कोहX छैन। Gथको �ववाह गनe कोहX छैन �कनभने उनको kवाईको पCन मVृय ुभइसकेको छ। जब बोअजले 

Gथलाई दया र दया देखाउँछन,् नाओमीले यMतो 5टQपणी गRरन,् "उसले जी�वत र मरेकाहGलाई दया 

देखाउन छोडकेो छैन।" 

 

जब नाओमीले बोअजलाई “हाhो नातदेार-उ�ारकता.” भनेर उfलेख गCछ.न ्तब उनले भCनन ्�क पRरवारको 

नामलाई जी�वत रा�न ुउसको िज(मेवार छ। Gथलाई �ववाह गन. यहूदX काननुअ!तग.त बोअजको 

िज(मेवारX Dथयो। यो पCन मतृ पCतको सब ैस(पVतीको स(ब!धमा सVय Dथयो। लेवी 25:25-28  ले 

भ!छ �क य5द wयिlत गRरब Dथयो र उसको स(पिVत बेSन आव=यक परेको छ भने, निजकको आफ!तले 

बेचेका चीजहG �क!न वा �फता. गनु.पद.}यो। उहाँ नातदेार-उ�ारक हुनहुु!}यो। हामी यस पाठमा पCछ 

नातदेार-उ�ारकको भ�ूमका र िज(मेवारXहGको निजकबाट हेनeछB। 

 

भाग 4 

आवेदन: Gथ 2 मा हामी दईु �भ!न �वशषेताहG दे�छB, एउटा माCनस बोअजको र अक| Gथको। याद 

गनु.होस,् यो +ेम कथा हो। Gथ 4 मा बोअजले Gथलाई �ववाह गरेको कुरा हामी पाउँछB। कथा छोटो छ र 

हामी दे�छB �क उनीहGको स(ब!ध यस दोzो अ[यायमा प5हले न ै�वक�सत हँुदैछ। बोअजलाई प5हले 

हेरB: 

1. Gथ 2:8-9 पdनहुोस।् Gथलाई बोअजका CनदeशनहG के Dथए? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

बोअज Gथको सरुKा र सरुKाको बारेमा Dचि!तत Dथए। उनका CनदeशनहG स(झनहुोस।् 

2. Gथ 2:14-16 पdनहुोस।् Gथका लाDग बोअजका +ावधानहG के Dथए? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Gथसँग पया.Qत +ब!धहG भएको कुरा बोअज Dचि!तत Dथए। उनी केवल उनीसँग पया.Qत खाना 

चाह!थे तर नाओमीको लाDग +शMत ज(मा गनe र बेSनको लाDग पया.Qत पCन चाह!थे। 

3. ई=वरले माCनसलाई आ<नी �ीमती र पRरवारको सरुKा र सरंKण गनe सहज इSछास5हत सिृ8ट 

गनु.भयो। बोअजले यी गणुहG ती Gथको स(ब!धमा +दश.न गरे। +ाय: आधुCनक समयमा यी 

गणुहG दबुलैाई रोlने र अMवीकार गनe गRर!छ। ए�फ�सयाका से!ट पलले माCनसहGलाई आ<ना 

पVनीहGलाई +ेम गन. आ^ह गद.छ जसरX vी8टले चच.लाई +ेम गनु.भयो र उनको Cनि(त आ<नो 

जीवन 5दनभुयो। एकCछन �लनहुोस ्र �वचार गनु.होस ्जब तपाईले आ<नी MवाMनीको लाDग 

प�ुषको +ेम दे�नभुयो। आ<नी पVनीको सरुKा र हेरचाह गनe चाहना wयlत गनe wयिlतले के 

गरेको वा भनेको Dथयो? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अब Gथमा हेरB: 

1. Gथ 2:7,10,13, 23 पdनहुोस।् Gथका कMता गणुहG तपा: दे�नहुु!छ? 

पद 7: ________________________________________________________________ 

पद 10: _______________________________________________________________ 

पद 13: _______________________________________________________________ 

पद 23: _______________________________________________________________ 

2. 1 पFसु 3 मा से!ट �पटरले म5हलाहGलाई �भFी स!ुदरता पदैा गन. हौसला +दान गद.छ जुन 

क5हले पCन �वलQुत हँुदैन। कोमल र शा!त आVमाको सौ!दय.। तीतस से!टलाई लेखेको पFमा 

उनले म5हलाहGलाई ��ाल ुहुन र दया र कृतyताको नमनूा देखाउन +ोVसाहन 5दए (तीतस 3)। 

यी गणुहG कसरX Gथको जीवनमा झिfक!छ? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यस समयमा एक Kण �लनहुोस ्र �वचार गनु.होस ्जब तपा: �ीमा!को लाDग उनको पCतलाई 

माया गनु.हु!छ। केटXले के भने वा के भने जसले उनको भावनालाई उनको भावनाको Gपमा 

+Mततु गp यो �क उनको कोमलता, शा!तता, दया, र आ<नो पCतको +Cत कृतyता? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

4. बोअजले Gथ+Cतको र Gथले बोअज+Cत wयlत गरेको +ेमले अGको माया र अक|को �भFी 

स!ुदरतालाई कसरX +CतOबि(बत गन. सlछ? _________________________________________ 

 

%ाथ-ना: पछा2ड जानहुोस ्र पRरवारको सदMय, पCत या पVनी, wयापार सहयोगी, वा साथीहG �क �वपरXत 

�लगं को ती +CतOबि(बत छ�व मा एक निजकबाट हेनु.होस।् +भलुाई सो[नहुोस ्+ेमको गणुहG 5दनहुोस ्
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जुन प�ुष र म5हला दबुलैाई उहाँको +ेम झfकाउँछ। प�ुष र म5हलामा राखेका �भ!नताहGका लाDग 

उहाँलाई ध!यवाद 5दनहुोस ्र ती �भ!नताहGलाई आ�श8को Gपमा +ाQत गनु.होस ्भनेर सो[नहुोस।्  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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परम%भु ध8यका होऊन!् 
 

 

प�रचय 

 

Gथको कथा अझै जारX छ। नाओमीले Gथलाई Cनदeशन 5दइन।् यी CनदeशनहG असामा!य लाuन सlछ तर 

सMंकृCतका लाDग उपयlुत Dथए जहाँ यी म5हलाहG बMथे। जब तपा: Gथलाई नाओमीको शsदहG 

स!ुनहुु!छ उनले Gथलाई के गन. भनी बताइन।् Gथले आyा माने। बोअजले उनलाई पVता लगाउँCछन ्र 

उनलाई आशीवा.द 5दएर र उनलाई आ=वासन 5दएर आ=वासन 5द!छन।् यस पाठमा तपाईको अ[ययनलाई 

Cनर!तरता 5दँदै उनको लाDग उनको +Cतyालाई हेनु.होस।् 

 

यो के हो जसले बोअजलाई Gथसँग Oबहे गन.बाट रोके? उनले उ�ारकसँग कुराकानी गन. थालेपCछ �कन 

उनले साKीहG मागे? यस मठुभेडको नCतजा के भयो? एfडरहGको उपिMथCतमा कुन लेनदेनको पिु8ट हुन 

आव=यक छ? 

 

बोअज र Gथको �मलनलाई परमे=वरले +शMत गरX आशीवा.द 5दनभुयो। नाओमीलाई यो पCन थाहा Dथयो 

�क परमे=वरले उनको जीवनमा नयाँ आन!द +ाQत गनु.भयो। उनी र Gथ सँग ैबाDँचरहेका सब ैसँग ैबसेर 

समीKा गनु.होस।् अब उनीसँग ध!यवादको लाDग ठूलो कारण Dथयो। [यानपवू.क उनको नाCतलाई उसका 

साथीहGले 5दएको नाम र उनीहGको +शसंा र आशीवा.दका शsदहG [यान 5दनहुोस।् बSचाको नाम के 

Dथयो? उसको छोरा र नाCत को हुने Dथयो? नाओमीले आ<नो नयाँ नाCतलाई उसको काखमा रा�दा उसको 

िज(मेवारX �लइन?् उनको +भावले उनको जीवनलाई कसरX आकार 5दएका हुन सlछ र? कसलाई तपाईको 

“गोद” मा रा�न स�क!छ? 
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 परम%भु ध8यका होऊन!् 
 

 

पाठ 2 

भाग 1 

 

असाइनमे8ट: Gथ पdनहुोस ्3 Gथ र बोअजको +ेम कहानी जारX छ। यो अ[याय पdदा अवलोकन 

गनु.होस:् 

• Gथलाई नाओमीको Cनदeशन 

• Gथको पहलमा बोअजको +Cत�Eया 

• बोअजको उदारता 

 

अBयास गनु-होस:् 

1. नाओमी Gथको लाDग के गन. चाहि!थन ्(पद 1)? _____________________________________ 

2. Gथ 1:9 मा हामी घरको अवधारणाको बारेमा के �सlछB? _______________________________ 

3. �वधवाको Gपमा खेतमा �सलाबाला बटुfन पाउँदा घरको “आराम ”ले के ग5द.न}यो (Gथ 3:1)? 

______________________________________________________________________________ 

4. Gथलाई नाओमीको Cनदeशन के हो (पद 3-4)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gथ आyाकारX भई नाओमीको CनदeशनहG  लाई जवाफ 5द!छन ्(पद5). 

5. कसरX र कहाँ बोअजको भेट भयो Gथ (पदहG 7-9)? __________________________________ 

6. Gथले कसलाई भCनन?् उनले बोअज को हुन ्भनेर घोषणा गरे (पद 9)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. पद 10 मा Gथको बारेमा बोअजले के भने? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. बोअजले Gथलाई के भ!छन ्(पदहG) 11-13)? ________________________________________ 

9. उसले उनलाई के गन. �सकाउँछ? ____________________________________________________ 

10. उनी उ�न भ!दा प5हले उनी उसको खु�ा छा2डन ्र कसलेै उनलाई Dच!न सिlछन।् उनीसँग 

भएको अि!तम चीज के हो (पद 15)? _______________________________________________ 

नाओमी र Gथ दबुलैाई खाना उपलsध गराउँदै बोअजले फेRर उदारता देखायो। 

11. नाओमी के भयो भनेर जा!न उVसकु Cछन ्र Gथ बाँSन उVसकु छन!् पद 18 मा नाओमीको 

अि!तम �शKा के हो? ___________________________________________________________ 
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Gथले आफ!तको छुटकारा 5दने wयिlतको घरमा जान तयार रहेको देखाए। उनले आ<नो सास+ुCत 

आyाकाRरता र परमे=वरको नाओमीले पजूा गनe काननूहGका लाDग आदर देखाइन।् अब सब ैकुरा 

बोअजको हातमा Dथयो। नाओमीले बोअजको बारेमा के भ!छ? "मा!छे को लागी 

_____________________________________________________________________________.” 

 

भाग 2 

 

आवेदन - भाग 1: Gथ  3  मा हामीसँग गणुहG छन ्जुन दबु ैप�ुष र म5हलाले उनीहGको स(ब!धमा 

fयाउँदछन।् प5हलो Gथ 3:11 मा उfलेख छ।   

1. बोअजका सब ैसहकमoहGसगँ Gथको +Cत8ठा के हो? उनीह�लाई उनको बारेमा के थाहा छ? 

_____________________________________________________________________________ 

2. 5हतोपदेशको पMुतकले महान चRरFको म5हलाको बारेमा बताएको छ। हामी यी +Vयेक स!दभ.बाट 

यस आइमाईको बारेमा के �सlछB? 

मा के �भ!नता छ 5हतोपदेश 12:4? ________________________________________ 

मा के �भ!नता छ 5हतोपदेश 14:1? ________________________________________ 

मा कसरX घर Cनमा.ण गRर!छ 5हतोपदेश 24:3-4?? ______________________________, 

____________________, र _________________________________________________ 

5हतोपदेश 31:10-12- महान चRरFको �ीमतीको साथ अभाव छ ________________. 

3. के Vयहाँ VयMतो आइमाई छ जो तपा:को 5दमागमा महान चRरFको म5हलाको Gपमा उ�भ!छे? 

उसलाई कुन कुरा आकष.क बनाउँछ? _________________________________________________ 

4. उनी के भि!छन र के5ह चीजहG छन ्जुन उनको चRरFको म5हलाको Gपमा तपा:को 5दमागमा 

राि�छन?् _____________________________________________________________________ 

5. य5द तपा: म5हला हुनहुु!छ भने महान चRरFको म5हलाको कMतो गणु �वकास गदU हुनहुु!छ? 

तपाईको जीवन के अनकुरण गन. चाहनहुु!छ? _________________________________________ 

 

आवेदन - भाग 2: उनीहGको स(ब!धमा fयाइएको अ!य गणु बोअजसँग स(बि!धत छ। उहाँ एक 

नातदेार-उ�ारक हुनहुु!}यो। पद 11 र १12 मा बोअजले आफ!तको िज(मेवारXलाई Mवीकाछ.न ्र Gथ पCन 

चRरFको चRरFको म5हला हो भनेर Mवीकार गद.छन।् उनी भ!छन �क उसका साथीह� र समदुाय बीच 

उनको +Cत8ठा अपमान भ!दा माDथ छ।   

1. पद 12 मा बोअजले Gथलाई कMतो नयाँ सचूना 5द!छन?् ________________________________ 
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यस wयिlतलाई प5हले लेनदेनलाई आDधकाRरक बनाएर र Rरडीम गनe अवसर 5दनपुद.छ। य5द उनी 

Gथलाई गरXवी, �वधवा र �वदेशीको जीवनबाट बचाएर उ�ार गन. चाहा!छन ्भने, Vयो राhो हु!छ, 

यHय�प प5हलो नातदेार-उ�ारकले यो िज(मेवारX परूा गन. राजी भएन भने Gथलाई के 5दने वाचा 

गछ.? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उनको सरुKा गदU फेRर बोअजले पद 13 मा के िज�ी गय|? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

1श9ण: Gथ र नाओमी जMता �वधवाहGको भ�व8य +ायः Cनराशको अवMथा हु!}यो। जीवन क5ठन 

Dथयो। �वधवाहGलाई वेवाMता गRरयो। CतनीहG थोरै देखाइए, य5द कुन ैछ भने, हेरचाह र गRरबीको 

जीवनको लाDग बबा.द। यहूदX काननुले �वधवाको लाDग र मतृ पCतको नातालाई नातदेार-उ�ारकको Gपमा 

जारX रा�}यो। नाओमीका अG छोराहG Dथएनन ्Vयसलेै Gथलाई Oबहे गन. दाजुभाइ पCन Dथएनन।् Gथले 

नाओमीको हेरचाह गनe छनौट गRरन ्र उनको सेवा गन. घर छो2डन।् यHय�प उनी मोआबको देशकa 

Cछमेकa Dथइन,् तर परमे=वरले उनलाई नाओमी+Cत वफादारX देखाउनभुयो। 

 

नाओमीलाई यो कुरा सनेुर रोमाि�चत भयो �क बोअज एक नातदेार-उ�ारक Dथए। उनले Gथलाई उनको 

नातदेार-उ�ारकको िज(मेवारX Mवीकानeछ �क भनेर जा!न +ोVसा5हत गRरन ्(Gथ 3:1-2)। यस wयिlतले 

�वMताRरत पRरवारको लाDग िज(मेदारX �लने भनेको Dथयो जसको मतलब निजकको आफ!त नातदेार-

उ�ारक ब!न सlछ। निजकको आफ!तले �वधवालाई �ववाह गन. बा[य गRरएन। य5द उसले �वधवालाई 

�ववाह गरेन भने, अक| निजकका आफ!तलाई Vयो अवसर 5दइयो। यहूदX सMंकृCतमा पतैकृ स(पVती 

छोरालाई 5दइयो। य5द एक नातदेार-उ�ारकले �वधवालाई �ववाह गरेन भने, उनीसँग के5ह पCन बाकँa 

Dथएन। 

 

इसाईहGका लाDग, नातदेार-उ�ारक येश ूहुनहुु!छ। उहाँले हामीलाई छुटकारा 5दनभुयो र उहाँको जीवन, मVृय ु

र पनु�VथानHवारा आ[यािVमक गरXबी र मVृयकुो जीवनबाट हामीलाई बचाउनभुयो। उनले हामीलाई Rर2डम 

गरे र हामीलाई परमे=वरको आ<न ैMवा�मVव बनाए। हामी मfुयस5हत �कCनएका छB (1 कोRर!थी 6:20)। 

हाhो नातदेार-उ�ारकको Gपमा उहाँको ब�लदान हाhो uयारे!टX हो �क हामी भगवानको Mवा�मVवमा छB। 

हाhो जीवन अब आशा र आन!द, शाि!त, आ=वासन, र अन!त जीवनको धन सगं उहाँलाई भRरएको छ 

सध�भRर उहाँसगं।ै 

सCझना: 1 पFसु 1:18-19 ले�नहुोस ्र यी पदहG तपा:को MमCृत पMुतकालयमा रा�नहुोस।् 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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खAड [यानपवू.क पdनहुोस।् आफैलाई कfपना गनु.होस,् चाहे प�ुष होस ्वा म5हला, Cनराशा, Cनराशा र 

गरXबीको नानीको Gपमा। ब�ुनहुोस ्�क तपा: येश,ू तपा:को नातदेार-उ�ारक Hवारा छुटाइएको छ। उहाँ एक 

हुनहुु!छ जसले तपा:लाई खालX जीवनबाट बचाउनभुयो आ<नो बहुमfूय रगतको मा[यमबाट र तपा:को 

गfती गरेको सबकैो Kमाको लाDग तपा:को लाDग बहाउनभुयो। उहाँको जीवनको ब�लदानले हामीलाई 

उहाँसँग +शMत जीवन 5द!छ। शभु समाचारको आन!द �लनहुोस ्जुन तपा:लाई Rरडीम गRरएको छ! 

तपा:को अनEुम\णका काड.को पछा2ड +शसंा र ध!यवादको शsदहG ले�नहुोस ्जुन येश ूvी8ट तपा:को 

उ�ारक हुनहुु!छ! 

 

भाग 3 

 

प�रचय: बोअजले समय खेर फा�लरहेको छ। ऊ निजकको आफ!त र उ�ारकको भेट हुनेवाला छ। जब 

तपा: यो अ[याय पdनहुु!छ माCनससँग wयवहार गनe बोअजको तRरका याद गनु.होस।्   

 

असाइनमे8ट: Gथ:4:1-12 पdनहुोस ्र Cन(न नोट गनु.होस:् 

• बोअज रणनीCत 

• यो घटना कहाँ हु!छ? 

• स(पणू. परXKा लाDग साKी 

 

अBयास गनु-होस:् 
1. कथाको यो अशं कहाँ हु!छ (पद 1)? __________________________________ 

सहरको ढोका Vयो Mथान Dथयो जहाँ wयिlतहG भेला हु!थे र 5दनका म�ुाहG छलफल गथe र साथै 

wयापार लेनदेन पCन गथe। यो सहरको पखा.लमा यो ठाउँ हो जहाँ अपRरDचत र आग!तकुहG +वेश 

गरे र बा5हर CनMके। 

2. नातदेार-उ�ारकलाई बोअजको Cन(तो के Dथयो? __________________________________ 

3. बोअजले कसलाई सामेल हुन आमि!Fत गरे (पद2)?___________________________________ 

4. �कन उसले श का गछ. �क उसले कुराकानीमा Cन(Vयायो ______________________________ 

5. बोअज के गन. चाहा!छन ्(पदहG 3-4)? ______________________________________ 

6. बोअजले कसरX कुरा +Mततु गछ.न?् _________________________________________________ 

7. माCनसको +Cत�Eया के हो (पद 4)? _______________________________________________ 

8. पद 5  मा बोअजले के थप जानकारX साझेदारX गरे? ____________________________________ 

9. यस पटक मा!छेले के जवाफ 5द!छ (पद 6)? __________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

नातदेार-उ�ारक जuगा �फता. गन. राजी हँुदैन। 

10. पद 7 ले हामीलाई पद 8  मा के हुनेवाला छ भनेर अ!तt.ि8ट 5द!छ। उ�ार र Mथाना!तरण 

अि!तम हुनको लाDग के आव=यक Dथयो? ___________________________________________ 

11. Vयसोभए पद 8 मा के हु!छ? _____________________________________________________ 

12. पद 9 ले बताउँछ �क �कन बोअजले सब ैएfडरहGलाई Vयहाँ उपिMथत हुनको लाDग wयवMथा गरे 

र उनले �कन यो साव.जCनक ठाउँ छनौट गरे। �कन? ____________________________________ 

13. पद 9 र 10 मा उनीहGले के देख?े __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

आजको पि=चमी सMंकृCतमा भएका wयिlतको तलुनामा स(पिVत +ाQत गनe र पVनीसँग �ववाह 

गनe लेनदेन बोअजको लाDग एकदम �भ!न Dथयो। एक wयिlतको शsदले +Mतावलाई अMवीकार 

गद.छ र VयसपCछ एउटाको चQपल उतारेर अक|लाई 5दनेलाई साKीले स(झौतामा छाप लगाउन ु

अCघ। कुन ैकागजातमा हMताKर गRरएको Dथएन। कुन ैकाननूी दMतावेज आव=यक छ। 

14. बोअजले यी सब ैसाKीहGको अCघ स(पिVत र �ीमती पाए। तब घो�षत साKीहGले बोअजलाई 

तीन आ�शष ्5दए: 

Gथको स(ब!धमा _________________________________________________________ 

नोट: पद 11 मा Gथको आ�शष ्Gथको उव.रावनको लाDग +ाथ.ना हो। याद गनु.होस,् लेआ र 

राहेल कुल�पता याकूबका MवाMनीहG Dथए। लेआलाई गभ.धारण गन. कुन ैक5ठनाई भएन। 

अक|Cतर, राहेललाई ठूलो क5ठनाइ Dथयो। यसूफुलाई ज!म 5दन ुअCघ ऊ लामो समयदे\ख 

बाँझी Dथई। उनी आ<नो दोzो छोरा बे!जा�मनलाई ज!म 5दई। यHय�प, CतनीहG �मलेर 

"इzायलको घर Cनमा.ण गरे" (याकूब)। 

बोअजको स(ब!धमा _______________________________________________________ 

नोट: यो पदले ए�ाथलाई स!दभ. 5द!छ। Gथ 1:2 मा हामीले �सlयB �क नाओमी यहूदाको 

बेतलेहेम शहरको ए+तैी Dथई। केहX स!दभ.हG ए�ाताह र बेथलेहेम बीच �भ!न छैनन।् 

नlशामा बेतलेहेमको खोजी गनु.होस ्जुन बा� कुलको भ�ूम देखाउँदछ। 

स!तानको स(ब!धमा ___________________________________________________ 

नोट: पद 12 ले यहूदा, तामार र पेरेजलाई उfलेख गद.छ। कथा उVपिVत 38 मा वण.न गRरएको 

छ। याकूब याकूबका बा� छोराम[ये यहूदा एक Dथयो। तामार गभ.वती भइन ्र पेरेज 

जु(fयाहा Dथए जसको ज!म यहूदाको साथमा भएको Dथयो। पRरवार रेखा पेरेसको हो। 
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भाग 4 

 

असाइनमे8ट: Gथ 4:13-22 पdन परूा गनु.होस।् बोअज र Gथको �ववाहमा परमे= वरले 5दनभुएका 

आ�शष ्हG नोट गनु.होस।् उनीहG माफ. त नाओमीले पCन आ�शष ् पाए।   

• बेतलेहेमका आइमाईहGको +Cत�Eया 

• बSचासँग नाओमीको स(ब!ध 

• चRरFहG, य5द कुन ैहो भने, पेरेजको पाRरवाRरक रेखामा तपा:ले Dच!नहुु!छ 

• इzायलको इCतहासमा Gथले खेfने भ�ूमका 

 

अBयास गनु-होस:्   
1. बोअजले Gथलाई आ<नी पVनीको Gपमा राखी। Gथ गभ.वती भई र एउटा छोरो ज!माई। तपा: 

कसरX नाओमीका साथीहG र बेतलेहेमका म5हलाहGको +Cत�Eया वण.न गनु.हु!छ? ____________ 

2. पद 14 मा उनीहGले भ!न खोजेको प5हलो कुरा के हो? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �कनभने बोअजले नातदेार-उ�ारकको Gपमा िज(मेवारXहG Mवीकारेका Dथए, यसको अथ. नाओमी र 

Gथको भ�व8यको लाDग के Dथयो? __________________________________________________ 

4. उनीहGसँग खानेकुरा र आ�य जMता +ावधानहG माF Dथएनन,् तर नाओमीका नाCत पCन Dथए!  

बोअज माफ. त नाओमीको पCतको नाम के हु!छ? _____________________________________ 

5. ती आइमाईहGले के 5द!छन?् 

बSचाको लाDग (पद 14) ________________________________________________ 

नाओमीको लाDग (पद 15) _______________________________________________ 

1. र, उनीहGले नाओमीसँग सासकूो ससरुाले पाएको आ�शष ्लाई मनाउँCछन ्(पद 15)। उनीहG 

Gथको बारेमा के भ!छन?् _____________________________________________________ 

नाओमीले बSचा �ल!छे, उसलाई आ<नो काखमा राि�छन,् र उसको �याल राि�छन।् के तपा: 

उनको पRरवार र साथीहGलाई देखाउँदै नाओमीको अनहुारभRर “गव. हजुरआमा” ले\खएको दे�न 

सlनहुु!न? उनको गोद फेRर फेRर भRरयो। उनीसँग एक नाCत छ माया गन.। बSचालाई के नाम 

5दइयो? छोटकरXमा हामीलाई बताइएको छ �क उसको छोरा ____________ को भयो र उसको 

नाCत ____________________________। Gथ राजा दाऊदकa ठूलX हजुरआमा ब!नपुनe Dथयो। 
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परावत-न: 

• एकले सहयोग गन. सlदैन तर नाओमीको पRरिMथCत कसरX पRरवत.न भयो �वचार गन. 

सlदैन। अ[याय 1 मा उनी एक कटु म5हला Dथईन ्र उनको नाम मारा भ!ने कुरामा जोड 

5दइन।् अब अ[याय 4  मा उनलाई समदुायले उनको सात छोराहG भएको भ!दा बढX ध!यको 

Gपमा दे�यो! के5ह wयिlत र घटनाहGको समीKा गनु.होस ्जसले उनको जीवनमा आ�शष ्हG 

fयाउँदछ: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• अ[याय 1 मा Gथले आ<नो गहृनगर र आ<नो सरुKा सासरुको हेरचाह गन.को लाDग उनलाई 

�कनेको सब ैसरुKा छोडरे गइन।् उनको वफादारXले उनलाई नयाँ भ�ूम, नयाँ wयिlत, नयाँ 

सMंकृCत, र नयाँ भगवान fयायो। परमे=वरले नाओमीसँग बेतलेहेम आउने उनको tढ 

सकंfपलाई स(मान गनु.भयो। के5ह wयिlत र घटनाहGको समीKा गनु.होस ्जसले उनको 

जीवनमा आ�शष ्हG fयाउँदछ: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• कसलेै सहयोग गन. सlतनै तर ईमानदारXको मा!छेको Gपमा बोअजको +शसंा गन.। उसले 

आ<नो वचन रा�यो। उहाँ एक नातदेार-उ�ारकको Gपमा िज(मेवारX �लन डराउनभुएन। 

नाओमी र Gथ उ�ारक�वना बाँकa नहुने कुरामा Cतनी क5टब� Dथए। उनले के5ह चीजहG 

समीKा गp यो र भने �क ती म5हलाहGको जीवनमा आ�शष:् __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

आवेदन:  
• यस कथाका पाFहGले अGको लाDग हाhो �याल रा�ने कुरामा [यान 5दन चुनौती 5द!छन,् 

�वशषे गरX �वधवाहGका लाDग। �व=वका केहX देशहGमा सरकारले खाचँोमा परेकाहGलाई 

सहयोग पpु याउने कfयाणकारX काय.EमहG +दान गद.छ। एकले सहयोग गन. सlदैन तर +=न 

उठाउन सlदछ: के VयMता सगंठनहG आव=यक पद.छ य5द समदुायमा रहेका साथी र 

पRरवारले गRरब, अभाव^Mत, �वधवा र अनाथ, घरबार�वहXन र भोकाएकाहGको हेरचाहको 

िज(मेवारXलाई ग(भीरताका साथ �ल!छन?् खाँचोमा परेकाहGलाई सेवा र हेरचाह गनe काम 

तपा: कहाँ दे�नहुु!छ? ती पRरवारका सदMयहG को हुन ्जसलाई तपा:ले �वचार गनु. आव=यक 

छ �क तपा:ले अझ जानबझूकर सेवा गनु. पछ.? तपाईको नोटबकुमा तपाईका �वचारहG 

ले�नहुोस ्जब तपाई यी +=नहGसँग कुMती गनु.हु!छ। 
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• अ[याय 4  मा हामी बोअजलाई साKीहGको आ�शष ्(पद 11-12) र नाओमीलाई म5हलाहGको 

आ�शष (पद 14-15) पdछB। साKीहGको आ�शष एक सगाई वा �ववाह आशीवा.द जMत ैछ र 

म5हला को आ�शष ्एक नयाँ बSचा को ज!म मा एक आ�शष ्हो। हामी नव पर(पराको लाDग 

टोMट र नयाँ �शशकुो ज!ममा प�ुषहG बीचमा �सगार OबVने यMत ैपर(पराहG पालन गद.छB। 

एक Kणको लाDग �वचार गनु.होस,् य5द तपा:लाई �ववाह समारोहमा दलुहा र दलुहXलाई 

आशीवा.द 5दने मौका 5दइयो। Vयस द(पतीलाई आ�शष ् 5दन र भेला भएका माCनसहGलाई 

आ<नो @दयमा Vयो आ�शष ् पाउने मौका 5ददंा तपा: के भ!न तयार हुन सlनहुु!छ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• अक| पटक �वचार गनु.होस ्जब तपा: आ<नो बSचाको ज!ममा अ�भभावकलाई बधाई 5दन 

सKम हुनहुु!छ, आमाबाबकुो Gपमा र बSचा बdदै जाँदा उनीहGका लाDग तपा:को कुन आ�शष ् 

हुन सlछ? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2वचार: गोद +ेम र पोषणको ठाउँ हो। जब बSचालाई गोदमा रा\खयो यो बा5हरX सकेंत Dथयो �क बSचा 

तपा:को हो। Gथ 4:16  भि!छन,् "नाओमीले बSचालाई �लई र आ<नो काखमा रा\खन ्र उसकa नस. 

भइन।्” +ेमको अनभुव र अनभुव �लनका लाDग हामी यसलाई किVतको ग(भीर Gपमा +योग गछ�? चाहे 

तपा: अ�भभावक वा हजुरबबुा, बआु वा मामा, �वMताRरत पRरवार वा घCन8ठ �मF हुनहुु!छ, बSचालाई 

आ<नो काखमा fयाउने अवसरहG खोkनहुोस।् यो ठाउँ हो जहाँ कथाहG भCन!छ र प5ढ!छ। गोद Vयो 

Mथान हो जहाँ खाना र पोषण +ाQत हु!छ र रमाइलो हु!छ, एक ठाउँ जहाँ बSचालाई परमे=वरको 

चीजहGमा हेरचाह गRर!छ, बाइबल कथाहG, बाइबल अशंहG र बाइबल सVय �सकाउँदछ। गोद Vयो Mथान 

हो जहाँ बSचालाई +भकुो +ेमको पRरचय गराइ!छ, जहाँ बSचा सSयाइ!छ र �सकाई!छ, अMवीकृत वा 

छो2डयो। कसकैो काखमा ब�सरहेको स(झनाहG �वचार गनु.होस।् Cतमीलाई के याद छ? तपा:को 5दमागमा 

कMतो भावना र भावनाहG आउँछन?् के तपाईका यादह� र भावनाह� सकाराVमक छन?् ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

को हुन सlछ कसलेै तपाईलाई आ<नो गोदमा रा�न र हेरचाह गन. चाहाननु?् अGको आखँा अlसर 

मायाको गोलाको लाDग कराउँछन।् कथाहG कMता हुन सlछ �क भ!न आव=यक छ? सनु ुआव=यक पनe 

अनभुवहG के हुनसlदछन?् +ोVसाहनका शsदहG के हुन सlछन?् हेरचाह +दश.न गनe काय.हG के हुन 

सlछन?् ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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%ाथ-ना: +भ ुपरमे=वर, सव.शिlतमान ्�पता, येश ूहुनहुु!छ जसले मलाई तपा: कहा ँfयाउन ुभयो। तपा:ले 

मलाई समाVन ुभयो र मलाई आ<नो काखमा fयाउन ुभयो। तपा:ले मलाई आ<नो बSचा बनाउन ुभयो र 

मलाई तपा:को छोरा / छोरXको Gपमा सब ैअDधकार र स�ुवधाहG 5दनभुयो। म तपा: कहाँ आउँछु र तपा: 

मलाई सध� Mवागत गनु.हु!छ। यसको लाDग म तपा:लाई मेरो ध!यवाद र +शसंा 5द!छु। मेरा आखँा 

खोfनहुोस ्मेरा वRरपRर रहेका मेरा गोदहG, तपा:को +ेम र हेरचाह 5दन सlने Mथान, तपा:को सVयता 

�सकाउन स�कने ठाउँ, अGहG आउन सlने र स!ुन, ^हण गन., र +ोVसा5हत गन. स�कने ठाउँ हेन.का लाDग। 

मलाई खुला हCतयारको साथ अGहG +ाQत गन. सKम गनु.होस ्�कन�क तपा:को खुला हातहGले मलाई 

लगातार Mवीकार गद.छ। _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

%Fन: Gथको पMुतकलाई बाइबलको परुानो Cनयमको पMुतकको Gपमा समावेश गनु.को कारण के हुन 

सlछ? _______________________________________________________________________________ 

सरुाग: Gथ 4:18-22 
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र परम%भुले उनलाई सCझनुभयो 
 

 

प�रचय 

 

पाठ 3 मा हामी दईु नयाँ पाFहG, ह!ना र शमएूलसँग पRरDचत भएका छB। दवुलेै आफ� लाई अQ�यारो 

पRरिMथCतहGमा भे�ाए, तथा�प, दवुलेै +भकुो वचनको आyापालन गरे। ह!नाको अवMथा कMतो Dथयो? �कन 

यMतो गा�ो Dथयो? उनको �व�� उlसाइएका र आरोपहG के Dथए? 

 

सब ैअMप8ट दे\ख!}यो तर हामीलाई भCनएको छ �क "+भलेु उनलाई याद गनु.भयो।" +भलेु ह!नालाई 

Oबसeन तर उनको @दयको +ाथ.ना गRर5दनभुयो। उनले आ<नो छोरा शमएूललाई ज!म 5दइन।् ह!नाले 

+भलुाई के +Cतyा गRर5दए Vयो पCन जा!नहुोस।् उनीसँग आ<नो छोराको जीवनमा +भाव पान. कम समय 

Dथयो तर उनले आ<नो वचन परूा गRरन।् +भलेु उनलाई के गनु.भयो? जसले उनको Oब!ती ^हण गp यो? 

उनको +Cत�Eयाले तपा:लाई च�कत पान. सlछ। तपा:को +Cत�Eया कMतो भएको हुन सlछ �वचार 

गनु.होस?्  

 

हामी यस पाठमा एलXका छोराहGको बारेमा पCन �सlछB। हामीलाई भCनएको छ �क यी छोराहG wयथ. 

प�ुषहG Dथए। CतनीहGलाई �कन बेकारका ठाCन!}यो? CतनीहGले कसरX सव|Sच जीवनका पजूाहारXहGको 

Gपमा जीवन Oबताए? CतनीहGको चRरF पVता लगाउनहुोस।् शमएूलको बारेमा हामीलाई के भCनएको छ 

जा!नहुोस ्यी माCनसह�को वातावरणमा हुक. दै गरेको एक जवान माCनस। एलXका छोराहG र शमएूलको 

�भ!नतालाई �वचार गनु.होस।् एलXका छोराहG आ<ना बवुाको +भावमा Dथए। उनको मनोविृVत र चRरF 

उनका छोराहGको जीवनबाट झिfक!}यो।   
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र परम%भुले उनलाई सCझनुभयो 

 

 

पाठ 3 

भाग 1 

1श9ण: शमएूल अि!तम !यायाधीशहG म[ये एक Dथए। उनको कथा प5हलो शमएूलमा भCनएको छ। 

प5हलो अ[याय धेरै अनBठो नाम र MथानहGको साथ सGु हु!छ। तपाईको बाइबलको नlशामा बदfनहुोस ्

जुन �व�भ!न जाCतहGले कsजा गरेको भ�ूम देखाउँदछ। नlशा +योग गरेर यी ठाउँहG पVता लगाउनहुोस:् 

1) ए+मैको भ�ूम यहूदा, दान र बे!जा�मनको उVतरX भागमा अविMथत छ; 2) ए�ाइमको पहाडी देश, जुन 

+ायः ए�ाइमको पि=चमी KेF हो; र 3) शीलो बेतलेको पवू. र उVतरमा। स!दभ. रामाथाइम, वा रामामा 

गRरएको छ, तर तपा:को नlशाले यो शहर समावेश नगन. सlछ। यो लगभग  15-18 माईलको दरूXमा 

�शलोहको दJKणमा अविMथत छ। एकचो5ट तपा:ले नlशामा यी साइटहG फेला पानु.भयो भने तपा: 

ता�क. क उ!मखु हुनहुुनेछ।   

 

अक|, धेरै नाम 5दइ!छ। यी नामहG शमएूलको वशंावलX हो। उसको बबुाको नाम एfकाना हो। हामीलाई 

भCनएको छ �क उहाँ हुनहुु!छ ________________________ (हाhो अ[ययनको यस Oब!दबुाट यस 

शहरलाई रामा भCन!छ)। उनको बबुाहG पवू.ज लेवीको कुलको एक kयपुी Dथए। जपूीहG ए+मैको पहाडी 

देशबाट आएका Dथए। 

• एfकानाका बबुा Dथए ________________________________________ 

• उसको हजुरबबुा हुनहुु!}यो _________________________________________ 

• उसको हजुरबबुा हुनहुु!}यो ____________________________________ 

• उसको हजुरबबुा हजुरआमा हुनहुु!}यो ________________________________ 

 

हामीलाई भCनएको छ �क एfकानाका दईु पVनीहG Dथएः  ______________________________________. 

हामीलाई यी सब ैपVनीहGको बारेमा के भCनएको छ? _________________________________________ 

 

यी नामहG स(झन ुतपा:लाई र मेरो लाDग महVVवपणू. नहुन सlछ, यHय�प, एक पRरवारको प8ृठभ�ूम 

जा!ने इzाएलXहGको लाDग wयिlतलाई पRरचय 5दइयो। हामी यMतो ससंारमा बMछB जसले ठेगानाहG र 

शहरहG, वेब साइटहG र ईमेल ठेगानाहG, सामािजक सरुKा र खाता न(बरहG +योग गद.छ। यो 
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जानकारXले अGलाई हाhो बारेमा र हामी कहाँ फेला पान. स�क!छ भनेर बताउँछ। एउटाको वशं थाहा पाएर 

इzाएलXहGलाई Mथान Mथापना गन. र उनीहG बसोबास गरेको समदुायमा +Cत8ठा जा!न म�त पpु यायो। 

 

अBयास: आउनहुोस ्हामी 1 र 2 को जानकारX +योग गरेर थोरै wयायाम गनe को�शश गरB। यस पाठमा 

हामी शमएूल चRरFको बारेमा �सlनेछB। शमएूलको ज!म हुनभु!दा अCघ न ैशमएूलको बारेमा हामीलाई के 

थाहा छ भनेर यी दईु पदहGमा हामीलाई बताइएको छ? ऊ हुनेछ… 

को छोरो _______________________________ 

को देश बाट __________________________ 

ऊ बMनेछ  ________________________ 

को नाCत _________________________  

उसको महान-महान-हजुरबबुा हुनेछ _____________________ 

 

असाइनमे8ट: 1 शमएूल 1:3-20 पdनहुोस।् तपा:ले अDधक नामहG भेrनहुुनेछ जुन तपा:लाई अनBठो 

लाuन सlछ। यी अपRरDचत नाम र ठाउँहGदे\ख लाज नमा!नहुोस।् CतनीहGलाई ले�नहुोस ्र प5ढरहनहुोस।् 

हामी CतनीहGको बारेमा पCछ हाhो अ[ययनमा �सlनेछB। तपाईले पdन ुभएको अनसुार हेनु. पनe कुराह�: 

• एfकानाले हरेक वष. के गथe 

• जीवन एfकानाको घरमा कMतो Dथयो 

• ह!नाको भाकल 

• एलXको आरोप र आशीवा.द 

• ह!ना गभ.वती भई र उनको एउटा छोरो छ 

 

भाग 2 

अBयास गनु-होस:्  
1. रामाबाट शीलोस(म +Vयेक वष. एfकानाको याFाको उ�े=य के Dथयो? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

शीलो इzाएलको धा�म.क के!{ Dथयो। बासMथान Vयहाँ अविMथत Dथयो र +Vयेक वष. इzाएलX 

प�ुषहG शीलोको तीथ.याFा गनु.प}य| र परमे=वरको पजूा गनु. र ब�लहG चढाउनपु}य|। 

2. पद 3 मा हामी तीन नयाँ पाFहGसँग पRरDचत भएका छB। बबुा ____________ हुनहुु!छ। उसका 

दईु छोराहG _______________ र _________________________ हुन।् एलX बासMथानमा +धान 

पजूाहारXको Gपमा सेवा गRररहेका Dथए र Cतनका दईु छोराहGले परम+भकुो पजूाहारXको Gपमा 

सेवा गRररहेका Dथए। 
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3. हामीलाई पेCनना (पद) को बारे के थाहा छ 4)? ________________________________________ 

4. पद 5 मा ह!नाको बारेमा हामी के �सlछB?? ___________________________________________ 

5. पद 6  मा ह!ना र पे!ना बीचको स(ब!धको बारेमा हामी के �सlछB? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पे!नाको लगातार sयाजरमा ह!नाको +Cत�Eया कMतो Dथयो? ___________________________ 

7. एfकानाको ह!नालाई कMतो लाuयो? उनले सो[ने तीन "�कन" +=नह� के हु!छन ्(पद 8)? 

�कन _________________________________________________________? 

�कन _________________________________________________________? 

�कन _________________________________________________________? 

8. अ!तमा उसले के सो[यो? __________________________________________________ 

तपा: हाhा अ!य म5हलाहG जMत ैअ�ाहमकa पVनी सारा र याकूबकa �ीमती राहेलको 

अ[ययनबाट स(झन सlनहुु!छ जुन बाझँी म5हलाले आ<नो लोuनेलाई लाज बनाई। उनीलाई 

सामािजक Gपले Mवीकार गरXएको Dथएन र य5द उसले Vयसो गरेको खAडमा उनको पCतले 

उनलाई स(ब!ध�वSछेद गन. सlदछन।् 

9. ह!ना शीलोमा Cछन। खाना स�कयो। उनी बासMथानमा Dथइन ्जहाँ पजुारX एलX ब�सरहेका Dथए। 

भावनाVमक Gपमा उनी wयाकुल Cछन।् उनी �ँदै Dथइन ्�क उनी खान सिlदनन।् उनी +भलुाई 

+ाथ.ना गCछ.न।् पद 11 मा उसले कुन भाकल गरेको छ? 

“य5द हु!छ भने ________________________________________________________ 

“र हैन _______________________________________________________________ 

“Vयसोभए म गनeछु ______________________________________________________ 

“र होईन _____________________________________________________________” 

10. ह!नालाई परम+भलेु Oबस.न ुचाहनहुु!न Dथयो। उनी सि(झन चाहि!थन।् उनी छोराको उपहार 

चाहि!थन।् VयसपCछ, उनले उनलाई +भमुा �फता. 5दने वाचा बाँDधन ्र उनी आ<नो जीवनभर 

नािजरX हुनेछन।् अक| एक जना !यायाधीशलाई स(झनहुोस ्जो नािजरX Dथयो। !यायाधीश 

13:7,27 ______________________________________________________________________ 

11. समीKा: उनको छोरा नािजरX हुन ुपनe भनेको के हो? स�ंया 6:2 हेनु.होस।् __________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. एलXले के देखे र उनले के Cन8कष.मा पगेु (पद 12-14)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ह!नालाई धेरै गलतफहमी भएको Dथयो। पद 15 र 16 मा उनले आ<नो लाDग के भने? ____ 
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______________________________________________________________________________ 

14. एलXले उनलाई +भकुो शाि!तको आशीवा.द र आ�शष ् 5दए �क परमे=वरले उनलाई अनरुोध गनु.हुने 

सब ै+दान गनु.भयो। 

के उfलेखनीय पRरवत.न भयो (पद 18)? __________________________________________ 

15. पद 19 र 20 ले हाhो @दयलाई आन!दको कारण 5द!छ। ह!ना गभ.वती Cछन।् बSचाको नाम के 

हो? ____________________ उसको नामको मतलब के हो? _____________________________ 

 

भाग 3 

प�रचय: ह!नाले बSचाको लाDग kयान चाहेको Dथयो। अ!तमा उनी गभ.वती भई र एउटा छोरो ज!माईन ्

र उनले उसको नाम शमएूल राखी। उनको खुशी कfपना गनु.होस!् उनको बेइkजती हटाईयो। उनी अब 

बाँझी Dथइनन।् 1 शमएूल  1: 19 भ!छ �क +भलेु उनलाई याद गनु.भयो। के परमे=वरले ह!नालाई 

Oबस.नभुयो? यस स!दभ.मा "स(झनहुोस"् भ!ने शsदको मतलब हो �क परमे=वरले कदम चाfनभुयो। उनले 

छोराको लाDग +ाथ.ना गरX। न=वर मानव भएको नाताले हामी क5हले पCन ब�ुन सlदैनB �क �कन +भलेु 

कसकैो +ाथ.नाहGमा काय. गनु.हु!छ जMतो दे\ख!छ र अ�को +ाथ.नाहGमा काय. नगरेको दे\ख!छ। 

भगवानले काय. गद.छ, तर, तर हाhो +ाथ�मक तRरका वा समय मा छैन। हामीलाई थाहा छ �क ह!नालाई 

परमे=वरले Oबस.नभुयो। 

 

यCत लामो समय कुनु. र को लगातार उपहास सहँदा, ह!ना उVसव मनाउन सKम छ। तर आ<नो 

जीवनभRर उसले आ<नो छोरालाई परम+भलुाई चढाउने भाकल पCन ह!नालाई याद गरX। 

  

असाइनमे8ट: 1 शमएूल 1:21-28  पdनहुोस।् 

• कfपना गनु.होस,् ह!नाले कसरX शमएूललाई यहोवा+Cत सम�प.त जीवनको लाDग तयार पारे। 

• बSचा छो�दा र घर फकZ दा ह!नाको भावनाहG कfपना गनु.होस।् 

• एलXलाई ह!नाको Oबदाइ गनe शsदहG के Dथए? 

अBयास गनु-होस:्  

1. शीलोमा एfकानाको वा�ष.क ब�लदानको समय आयो। ह!ना र शमएूल बाहेक सब ैपRरवार गए। 

ह!ना जाने छैन। उनले एfकानालाई के भCनन?् _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 23 मा एfकानाको +Cत�Eया कMतो Dथयो? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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परावत-न:   

• Vयसोभए, ह!ना आ<नो छोरा�सत घरमा ब�सन।् एकले सहयोग गन. सlदैन तर आ=चय.च�कत छ 

�क ह!नाको 5दमागमा न�सZगको समय र दधू छोडकेो समयमा सोचे समय Hवारा उडान हुन ैपछ.। 

उनको मनमा सधँै मनपराउन मनपराउने अनमोल स(झनाहGबारे सोSनहुोस ्उसको हाँसो र 

आँसकुो स(झना, उसको शारXRरक �वकास, Eल गन. �सlने, 5ह�ंने र चलाउने, उनका प5हलो शsदहG 

र हाMयाMपद िlवQस। के5ह तRरकाहG छन ्जुन तपाईको जीवनमा �वशषे समयका स(झनाह� 

लाई समाVन +यास गनु.हु!छ, क5हलेकाँहX तपाईले Oबस.न ुहँुदैन? ____________________________ 

ह!ना तMवीरहG �लन र CतनीहGलाई सीडीमा बचत गन. वा पRरवार र साथीहG देखाउन 

M�यापबकु �सज.ना गन. अKम छ। ती स(झनाहG माF उनको मन र 5दमागमा भAडार हुन 

सlदछन।् 

 

अBयास गनु-होस:्  

1. समय अ!ततः आयो। उसको दधु छो2ड!}यो र ब�लदान र उपासनाको लाDग शीलो जाने वा�ष.क 

याFाको समय भयो। शमएूलसँग ैउनले अG के के चीजहG fयाइन?् 

______________________________________________________________________________ 

CयनीहGलाई भेट हुने पालमा परमे=वरलाई ब�लहG चढाउन fयाइएको Dथयो। ह!नाको भाकल परूा 

हुनेवाला Dथयो। 

2. हामीलाई थाहा छैन शमएूल कCत वष.को Dथयो तर दधु Cनकाfने +था तीन बष.को Dथयो। पद 24 

ले केवल ऊ एकदम जवान छ भनेर सकेंत गछ.। CनMस!देह, तपा:ले तीन वा चार वष.को उमेरको 

साथ KणहGको आन!द �लनभुयो। जीवनमा यस उमेरमा बSचाको वण.न गनु.होस:् ____________ 

______________________________________________________________________________ 

अ�भभावकलाई �वचार गनु.होस ्उनीहGको 3 वा 4  बष.को उमेरलाई। उनीहGले आ<नो बSचामा 

�लने रमाईलो वण.न गनु.होस:् 

______________________________________________________________________________ 

3. CतनीहGले साँढेलाई काटेर +धान पजूाहारX एलXको अगा2ड बSचा +Mततु गरे। ह!नाले उसलाई के 

भने? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ह!नाले शमएूललाई +भलुाई 5दने +Cतyा गरेकa Dथइन र अ5हलेको समयमा उनले उनलाई जे 

5दईन ्उनलाई 5दइन।् पद  28 ले भ!छ, "अCन उनले Vयहाँ +भकुो पजूा गरे।" अ!ततः ह!ना, 

एfकाना र पRरवारका बाकँa सदMयहG रामामा फकe  तर शमएूल आ<नो जीवनभRर परमे=वरको 

साम ुसेवा गन. बासMथानमा छाड।े 
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भाग 4 

अनमुोदन: सानो शमएूल Oबना रामा �फता. पदैल कfपना गन. गा�ो छ। यी आमाबाबकुो 5दमागमा के 

च�लरहेको Dथयो? हामी 1 शमएूल 2 मा ह!नाको +ाथ.नाबाट एउटा सकेंत +ाQत गद.छB। एक Cछन �लनहुोस ्

र पद एक पdनहुोस।् ह!नाले भCनन,् "मेरो ________________ ____________ मा ____________।" 

एउटाले यMतो महससु गदUन �क ऊ घर फकe र जादँा उसको आVमा उदा�सन भइरहेको Dथयो। CनMस!देह, 

उनी द:ु खी Dथइनन ्र खु�ा मCुनबाट एक सानो हराईन।् �+यजनबाट छु5�न ुद:ु खको कारण हु!छ। तर 

शमएूललाई भेट हुने पालमा छो�दा ह!नाले आ<नो चRरF +दश.न गRरन ्जुन उनको �व=वासी +भलुाई 

Dच!न र उहाँमा भरोसा राखी रहेको Dथयो। "मेरो @दय +भमुा खुशी छ।" 

 

हबकूक परुानो Cनयमको अ!तCतर एउटा छोटो पMुतक हो। हबकूक 3:17-18 ले Vयस समयको बारेमा 

बताउँदछ जब हामीसँग हामीले चाहेको सब ैपCन नहुन सlछ र हामी आनि!दत हुनेछB। रमाइिजंग बा5हरX 

पRरिMथCत Hवारा Cनधा.Rरत हँुदैन। ब� आन!द @दयको एक अवMथा हो �कन�क +भकुो स(ब!धको 

कारणले न।ै जब हामी +भलुाई Dच!छB र उहाँसँग स(ब!धमा बMदछB, यसको मतलब यो होइन �क हामी 

वRरपRरका पRरिMथCत र पRरिMथCतहGको बारेमा सँधै खशुी रहनेछB। तथा�प, यसको मतलब यो हो �क हाhो 

सव.wयापी हुनहुु!छ, जो येशलूाई Dच!नभुएमा अतलुनीय आन!द बuनेछ। 

 

इ!डlेस काड.मा यी दईु पदहG ले�न र CतनीहGलाई स(झनको लाDग समय �लनहुोस।् पदहGले नेभाराको 

बोट, अगंरु, भ{ाKको बालX, भेडा र गाईवMतहुGको बारेमा बताउँछन।् तपा:को आ<न ैजीवनलाई �वचार 

गनु.होस।् तपा:को आ<न ैDच!ता अजंीरको Gखको बारेमा नहुन सlछ, तर तपा: एक मसीहX पCत या 

पVनी पाउनको बारेमा Dचि!तत हुन सlनहुु!छ। तपाईको Dच!ता अगंरू नहुन सlछ तर यसले जाDगर 

खोिजरहेको वा MवSछ MवाM}य Rरपोट. +ाQत गरेको हुन सlछ। फेRर तपाईको Dच!ता गाईवMत ुनहुन 

सlछ तर तपाईको Dच!ता गभ.वती हुन सlछ र एउटा बSचालाई ज!म 5दँदै हुन सlछ। तपा:को 

जीवनको Dच!ता के हो? के तपा: भ!न सlनहुु!छ �क यी सबकैो बावजदु, चाहनाहG, आव=यकताहG, र 

चासोहG “अझै म +भमुा रमाउनेछु; मेरो उ�ारका परमे=वरमा म खुशी हुनेछु? ” Cतhो �वचार: __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

%ाथ-ना: हे मेरो +भ,ु तपाईमा मेरो @दय आनि!दत छ। तपा: मेरो जीवनको आन!द हुनहुु!छ। तपा: एक 

हुनहुु!छ जसले मलाई वरपरका पRरिMथCत र पRरिMथCतहGको बाबजुद आन!द +दान गनु.हु!छ। म आ<नो 

�+यजनको गमुाएकोमा द:ु खी गन. सlछु तर मेरो @दय Cतमीमा रमाउँछ। म जीवनसाथी Oबना बाँSनको 

एकाकaपन सगं सघंष. गन. सlछ तर मेरो @दय Cतमी मा खुशी छ। म tि8टमा कुन ैसमाधान Oबना न ै

lयाRरयरको खोजी गन. सlछु तर मेरो @दय Cतमीमा रमाउँछ। ममा तपा:को ठूलो +ेमको कारण मेरो 
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आन!द वाMत�वक छ। म को हँु हँु भनेर जे भए पCन वा म के गछु. वा गरेको छु तपा:ले +ेम गनु.हु!छ र 

मलाई Mवीकार गनु.हु!छ। हाhो स(ब!ध तपा:को छोरा, येश ूvी8ट, मेरो मिुlतदातामा जरा गा2डएको छ। 

ध!यवाद! ह!ना जMत ैआज म पCन 5ह(मतका साथ +ाथ.ना गछु. र तपाईलाई मलाई हेनु.होस र मलाई 

याद गन. भ!नहुोस।् म Cतमीलाई Oब�स.5दन Oब!ती गछु.। यस 5दन म तपा:लाई मलाई स(झना गन. 

सो[छु _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

प�रचय: यस पाठले +धान पजुारX एलXका छोराहG ह!ना र एfकानाको छोरा शमएूलसँग तलुना गरेको 

छ। यी दईु दाजु र शमएूलको आचरणले CतनीहGको चRरFको सार +कट गद.छ। हामीलाई थाहा छैन �क 

शमएूल कCत वष.को Dथए जब उनलाई बासMथानमा छो2डयो, हामी जा!दछB �क Vयो एकदम ैसानो छ। 

उसको बबुाआमाको �सधा सपुRरवेKण नभए पCन हामी परमे=वरको बSचाको Gपमा यस बSचाको 

�वकासको बारेमा �सlछB। 

 

असाइनमे8ट: 1 शमएूल 2:12-21 पdनहुोस।् Cन(न नोट गनु.होस:् 

• ब�लको मासकुो स(ब!धमा एलXका छोराहGको अ�यास 

• �श�वरमा यवुाको Gपमा शमएूलको गCत�वDध 

• एलXको ह!ना र एfकानाको लाDग आ�शष ्

• शमएूलको व�ृ� र पRरपlवता 

 

अBयास गनु-होस:् कथाको त}यहG हेरB ... 

1. एलXका छोराहG  को बारेमा हामीले प5हलो पटक के �सlयB (पद12)? ______________________ 

____________________________ र ________________________________________________ 

2. पद 13 र 14  मा हामीलाई भCनएको छ �क जब कुन ैइzाएलX शीलोको बासMथानमा परम+भलुाई 

ब�लदान चढाउन आउँथे तब पजुारXहGले के गथe र के गथe। 

मास ुकसरX तयार पाRरयो? __________________________________________ 

पजुारXको नोकरले के गरे? ___________________________________________ 

भाँडोबाट +ाQत गRरएको मास ुकसले +ाQत गय|? _________________________ 

 

1श9ण: एलXका छोराहGले अ�यास गRररहेको कुराको ग(भीरतालाई ब�ुन ुअCघ हामीले यो ब�ुन ु

आव=यक छ �क माCनसहGले जनताको लाDग पजुारXको ब�लदानको लाDग परमे=वर के चाहानहुु!छ। 
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काँसाको तीन-कोणको काटँा वा मास ुउपकरणलाई माशकु भCन!}यो। लेवी 3:3-5  मा हामी �सlछB �क 

ब�ल चढाएको जनावरको बोसो चा5हँ मास ुDथयो र वेदXमा दाउरामा बनाइएको मासकुो मासमुा जलाउन ुपनe 

Dथयो। पद 5 ले भ!छ �क यो "______________ लाई परम+भलुाई मनपनe _______को +Mताव Dथयो।" 1 

शमएूल 2:15  र यसपCछको Cन(नप=चात हामीलाई भCनएको छ �क पजुारXको नोकर आउने मा!छे कहाँ 

आउने Dथयो र उसले -_______________________________________ गथe। नोकरले Mवीकार ग5द.न 

______________________________। ऊ केवल चाह!}यो _____________________________________. 

 

एलXका दईु छोराहG होQनी र पीनहास दईुजना पजूाहारXहG Dथए जब CतनीहGका �पता +धान पजूाहारXको 

Gपमा सेवा गRररहेका Dथए। होQनी र पीनहासले कSचा मास ुमाuन नोकरलाई पठाए ता�क भुँइमा छनौटको 

लाDग छनौट कटौती, फाईलहG र MटेकहG +ाQत गन. स�कए। कSचा मास ुअझै पCन बोसो हुनेछ र बोसो 

CतनीहG आफैले चाहेको हो। wयवMथाको अनसुार बोसो आगोले चढाएको ब�लको Gपमा आyा गRरएको 

Dथयो जुन +भलुाई खुशी तfुयाउने Dथयो (लेवी 3:3-5)। 

 

अBयास गनु-होस:् 

1. होQनी र पीनहासले पजुारXको नोकरलाई कSचा मासकुो लाDग ब�ल चढाउँदै पठाए तर उनीहGले के 

गन. इ!कार गरे? ________________________________________________________________ 

2. उनले मांग गरे �क ब�लदान गनeले मास ुत�ु!त ैहMता!तरण गरोस ्वा (पद 16) _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 17 ले उनीहGको पापको बारेमा के भ!छ? __________________________________________ 

4. �कन CतनीहGको पापले परम+भकुो नजरमा यCत ठूलो बनायो? ____________________________ 

5. परमे=वर+Cत अनाMथा देखा पद.छ ती wयिlतहG जसले उहाँको वचन र उहाँको इSछालाई 

जा!दछन ्र अझ ैउनीहG आ<न ैकाम गन. छनौट गछ.न,् आ<न ैतRरकाले जान रोkछन।् Cन(न 

पदहG हेनु.होस ्र अ!य शsदहG फेला पानु.होस ्जसले अवहेलना वण.न गद.छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

          स8दभ-             शIद र वाJयांश जसले अपमानलाई अ8तरLिNट )द8छ 

 

1 शमएूल 2:29 

 

 

 

+Mथान 23:21 

 

 

 

न(बरहG 14:11 

 

 

 

न(बरहG 15:31 

 

 

 

य�म.या 7:21-26 

 

 

 

मलाची 1:2 

 

 

 

6. 1 शमएूल 2:22 पCन ती भाइहGले परमे=वरलाई CतरMकार गरेको अक| काम हो। हामीलाई के 

भCनएको छ? ___________________________________________________________________ 

7. पद 18 लाई सानो सानो शsद "तर" को साथ +Mततु गRरएको छ। तर Vयहाँ शमएूल Dथए। यस 

पदले उसले के गRररहेको Dथयो भनेर बताउँछ? _________________________________________ 

8. यस पदमा हामीलाई केटाहGले लगाएको कुरा बताइएको छ? ______________________________ 

एफोड +Mथान 28: 6-14 मा वण.न गRरएको छ। यो वMF पजुारXहGले लगाउँथे। उसले �लCननको 

एपोद लगाएको त}यले Vयसले पजुारXको लाDग +�शKण पाइरहेको Dथयो भनेर सकेंत गछ.। यी वेब 

साइटहG सहयोगी हुन सlछन ्र को तMवीरह� 5दन: 

http://www.domini.org/tabern/highprst.htm and http://www.keyway.ca/jpg/priest.jpg  

8. +Vयेक वष. उनको आमाले उनलाई के fयाइन?् _________________________________________ 

यो पोशाक किVत �वशषे भएको हुनपुछ. ! हरेक वष. ह!नाले ठूलो बनाउने गDथ.न ्उसको छोरा 

मदा.नVुवमा हु�क. एपCछ। हरेक वष. उनी र एfकानाले उनलाई फेRर भेrने आशा गथe। 

9. एलXले ती अ�भभावकहGलाई के आ�शष 5दए (पद 20)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. पदमा शमएूलको बारेमा हामीलाई के भCनएको छ 21? __________________________________ 
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भाग 6 

 

2वचार: के5ह समय �लनहुोस ्र यी तीन यवुाहGको जीवनको तलुना गनु.होस।्   

1. होफनी र पीनहासको शमएूल भ!दा Oबfकुल ै�भ!न झकुाव Dथयो। 1 शमएूल 2:15-17 अनसुार 

उनीहGको जीवनको के!{Oब!द ुके Dथयो?  ____________________________________________ 

पजुारXको लाDग परमे=वरले Mथापना गनु.भएको CनयमहGको बाबजदु, यी भाइहG �लनेहG र +योग 

गनeहG Dथए। CतनीहGले माCनसहGबाट �लए। CतनीहGले ब�लदान गनe wयिlतबाट लगे। CतनीहGले 

ब�लहG चढाए। CतनीहGले +भ ुआफैले लगे। र CतनीहGले आ<नो Mवाथo खुशी र लाभको लाDग 

�लने सब ै+योग गन. छनौट गरे। CतनीहGले परमे=वर+Cत अनादरपणू. wयवहार गरे। 

2. शमएूलको झुकाव एकदम �भ!न छ �कन�क हामी पद 18-21 मा दे�छB। यी पदहGमा हामी 

�सlछB �क शमएूललाई +भकुो लाDग सेवा 5दइयो, +भकुो साम ुसेवा गRर!}यो, र +भकुो अगा2ड 

हुकe का Dथए। शमएूलको अ�भ�व!यास +भ ुDथयो। उनको जीवन परमे=वरसगंको स(ब!धमा केि!{त 

Dथयो। उनले आ<नो जीवनलाई आ<नो होइन तर आ<नो इSछा र उ�े=यका लाDग +भलुाई 5दएको 

जीवनको Gपमा �लए। (नोट: याद गनु.होस,् उनी नािजरX Dथए, जो परमे=वरको प�वF +योगको 

लाDग छु5�एका Dथए।) र शमएूलले आ<नो यवुा जीवन बासMथानमा +भकुो सेवामा Oबताए। उनी 

जा!दथ े�क उनको जीवनको सेवा एउटा सेवाको �पमा गRरएको Dथयो, जुन सेवा अ!ततः +भकुो 

लाDग गRरयो। उसले परमे=वरको उपिMथCतमा जीवन Oबताए। उहा ँको हुनहुु!}यो र जसलाई उहाँ 

पजूा गनु.हु!}यो र +ेम गनु.हु!छ भनेर उसलाई थाहा Dथयो। +भ ुउनी�सत +स!न हुनभुयो र 

आ<नो जीवनभर शमएूललाई आ<नो उपिMथCतमा आ�शष ्5दनभुयो। पद  26 ले यस 5ठटोको 

बारेमा के बताउँछ? _________________________________________________________ 

 

आवेदन: तपा:को आ<न ैजीवनलाई �वचार गन. समय �लनहुोस।् तपा:को जीवनलाई हेनु.होस ्जMतो 

हामीले शमएूलको जीवनलाई हेय�। 

1. ऊ +भलुाई 5दइयो। के तपाई �व=वास गनु.हु!छ �क तपाईको जीवन भगवानको Mवा�मVवमा स�वा 

भएको छ? केहXको लाDग यो CतनीहGको बिQतMमाको समयमा भएको Dथयो। बिQ तMमा तब हो जब 

कुन ैwयिlतले पापको Kमा पाउँछ र परमे=वरको पRरवारमा +ाQत हु!छ। यी सब ैस(भव भएको 

हो �कन�क येश ूहाhो चैि(पयनको Gपमा आउनभुयो, पाप र शतैानलाई िजVनभुयो, र �पताको साम ु

हामीलाई प�वF र धमo बनाउनभुयो। एक wयिlत �पता �पताको मायाल ुहातह� मा +ाQत हु!छ 

जब wयिlत �पता र पFु र प�वF आVमाको नाममा बिQतMमा �ल!छ। +Vयेक एक पCछ +भलुाई 

5दइ!छ! बिQतMमामा उहाँ हाhो जीवनमा दावी गनु.हु!छ र हामीलाई उहाँको हुन घोषणा गनु.हु!छ! 
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के ई=वरले तपा:को जीवनमा दावी गनु.भएको छ? उहाकँो आVमाले तपा:लाई उहामँा भरोसा रा�न 

सKम तfुयाउन सlनहुु!छ जब उहाँ तपा:लाई यसो भ!नहुु!छ: “_____________ (तपा:को नाम) 

_______________, मलेै Cतमीलाई छुटकारा 5दएँ; मलेै तपा:लाई बोलाएको छु र बोलाएको छु; 

तपा: मेरो हुनहुु!छ "(यशयैा43-2)। Cतhो �वचार: ______________________________________ 

2. शमएूलले परम+भकुो अCघ सेवा गरे। हामीलाई यो 1 शमएूल 2:11 मा प5हले न ैभCनएको छ। 

उसको जीवनको अथ. र उ�=ेय Dथयो �कनभने जसलाई उसले सेवा गरेको उहाँ जा!नहुु!छ। उसको 

काम एक जना दश.कको अगा2ड गRरएको Dथयो। एलXका छोराहGले के गRररहेका Dथए तपैCन, 

शमएूलको काम +भकुो लाDग भइरहेको Dथयो।  

3. धेरै पटक हामी आ<नो दैCनक जीवनमा बाँSनको Gपमा अथ. र उ�े=य पVता लगाउन असफल 

हु!छB। हामी हाhो जीवनलाई महVवहXन र मfूयको कमी मा!दछB। के हामी अGलाई महान 

बनाउनको लाDग सेवा 5दन सlने नभई अGको नजरमा महान ्ब!न चाह!छB? के हामी सेवा गनु.को 

स�ा सेवा 5दन चाह!छB? स(भवतः थोरैलाई उनको सेवकाईको बारेमा थाहा Dथयो र थोरैले आ<नो 

सेवकाई Mवीकार गरे पCन शमएूलले +भकुो सेवा गन.मा रमाए।   

तपा: कसरX आ<नो सेवा, तपा:को म!Fालय, तपा:को कामको स(मान गनु.हु!छ? _______ 

________________________________________________________________________ 

अGको सेवा गदा. तपाईले पCन +भकुो सेवामा रहेछन ्भनेर तपाईको जीवन रमाईलो हु!छ 

र? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. होQनी र पीनहासले परम+भलुाई अMवीकार गरे। उनीहGले आ<नो जीवनमा उहाँको उपिMथCतलाई 

Mवीकार गरेनन ्र Vयस ैअनGुप जीवन Oबताए। अक|तफ.  शमएूलले +भलुाई Dचनेका Dथए र उहाँको 

उपिMथCतमा जीवन Oबताउन पाउँदा आनि!दत Dथए। उनी +भ�ुसत स(ब!धमा बसेका Dथए �कन�क 

उसले उनलाई क5हfय ैछा�ने छैन र Vयाuने छैन। तपा:को जीवनको कुन KFे (हG) मा तपा:लाई 

VयMतो सरुJKत स�ुवधा �मfछ? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. +भलेु शमएूललाई आ<नो +ेम +दान गनु.भयो। शमएूलले परमे=वरको अनु̂ ह +ाQत गरेनन।् 

परमे=वरले शमएूललाई आ<न ैदाबी गनु.भयो। भगवानको असीम +ेम, उनको अनु̂ ह, उहाँलाई 

5दइएको Dथयो। यहX उहX असी�मत +ेम हो जुन उसले तपा:लाई र मलाई 5द!छ। भगवान ्को +ेम 

हामीले कमाउन सlने योuयको के5ह माF होइन तर केहX कुरा 5दनहुु!छ। 
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%ाथ-ना: आज, +भ,ु मलेै मेरो जीवनलाई �वचार गरेको छु, म तपा:लाई ध!यवाद 5दन चाह!छु ... 

1. ______________________________________________________________________________, 

2. ______________________________________________________________________________, 

र 

3. ______________________________________________________________________________. 

 

म तपा:सँग मेरो जीवनका केहX wयिlतहGको बारेमा कुरा गन. चाह!छु जुन मेरो लाDग धेरै अथ. रा�दछ . 

1. ______________________________________________________________________________, 

2. ___________________________________________________________________________ र 

3. ______________________________________________________________________________. 

 

+भ ुयेश,ू मलाई तपा:को जीवन तपा:को सेवामा बाDँचएको जीवनको Gपमा मा!न सKम गनु.होस।् मलेै 

मेरो लाDग तपा:ले गनु.भएका सब ैकुराको Gपमा �वचार गदा. म तपा:को उपिMथCतमा बाँDचरहेको छु �क 

एक ती� जागGकताको साथ बाँSन सlछ ... _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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म यहा छु; हे परम%भ,ु भ8नुहोस!् 
 

 

प�रचय 

 

शमएूल जवान छँदा शमएूल मि!दरमा बMथे। यो अक| कथा एक रात हु!छ जब शमएूल ओ�यानमा 

पिfटरहेका Dथए। परम+भलेु शमएूललाई बोलाउन ुभयो। उनको +Cत�Eया हेनु.होस।् उसले सोचे �क उसलाई 

बोलाउँदै Dथयो? शमएूलको लाDग परमे=वरसँग एउटा स!देश Dथयो। स!देश एक स!देश Dथएनन ्उनी साझा 

गन. उVसकु Dथए, �वशषे गरX एलXसँग। भगवानको स!देश के हो पVता लगाउनहुोस।् के भइरहेको Dथयो र 

�कन यो +भलुाई अ+स!न तfुयायो? 

 

VयसपCछका वष.हGमा हुने घटनाहGले शमएूललाई +भकुो एक अगमवlताको Gपमा Mथा�पत गन. म�त 

गp यो (1 शमएूल 3:20)। प5हलो शमएूलको Cन(न अ[यायहGमा यी कथाहG �सlनहुोस।् इzाएलXहGलाई, 

करारको स!दकू र इzाएल �व�� लडकेा शिlतशालX शFहुGलाई के भयो पVता लगाउनहुोस।् एलXको मVृय ु

कसरX भयो र उनका दईु छोराहGलाई के भयो जा!नहुोस।्  

 

शमएूल +भ+ुCत वफादार रहे तर करारको स!दकु अब इzाएलको अDधकारमा Dथएन। के भएको Dथयो? 

कहाँ Dथयो? कMतो द=ुमनीले उनीहGका शFहुGलाई Cन(Vयायो? सजाय के Dथयो? इजरायलले कसरX 

स!दकुलाई यसको �समाना�भF �फता. पाए? के उनीहGले यो �फता. पाए?  

 

इzाएलले इzाएलका परमे=वरदे\ख टाढा भएका Dथए। Cयन ैwयिlत हुन ्जसले उसलाई अVय!त माया 

गथe। यी उहाँकै करारका wयिlतहG Dथए जसलाई उहाँले CतनीहGका परमे=वर हुने +Cतyा गनु.भएको Dथयो 

र CतनीहGलाई आ<नो +जाको Gपमा घोषणा गनु.भयो। यो +Cतyा शतािsदयB अCघ अ�ाहाम, इसहाक र 

याकूबसँग गRरएको Dथयो। यहX परमे=वर हुनहुु!}यो जसले उनीहGलाई दासVवको देशबाट +Cतyा गRरएको 

भ�ूममा fयाउनभुएको Dथयो, जुन देश दधू र मह बDगरहेको Dथयो। के गलत भएको Dथयो? 
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म यहा छु; हे परम%भ,ु भ8नुहोस!् 

 

 

पाठ 4 

भाग 1 

प�रचय: हामीलाई थाहा छ �क �8टाचारले पजुारXको दललाई +वेश गरेको छ। पीनहास, होQनी र 

CतनीहGका �पता एलX सब ैपरम+भकुा पजूाहारXहG Dथए। 1 शमएूल 2 मा हामीले �सlयB �क ती दईु 

छोराहGले +भकुो ब�लदानलाई तSुछ ठाCनन।् एलXलाई थाहा Dथयो �क उनका छोराहG भेट हुने पालको 

ढोकामा सेवा गनe म5हलाहGसँग सCुतरहेका Dथए। तर होQनी र पीनहासले उनीहGको बबुाको हQकालाई 

बेवाMता गरे (1 शमएूल 2:25)। 

 

पCछ अ[याय 2 मा हामीलाई भCनएको छ �क एलXले पCन +भकुो ब�लदान र भेटXलाई हाँसोमा उडाए। 

एलXलाई 1 शमएूल 2:29  मा +=न सोDधएको Dथयो, "तपा: मेरा जनहG इzाएलका +Vयेक भेटXको 

सबभै!दा उVतम भागमा आफ� लाई मोटाएर आ<नो छोराहGलाई मेरो स(मान �कन गनु.हु!छ?" एलX आ<ना 

छोराहGको पापमा सहभागी Dथए। उसले पCन +भकुो +Mतावलाई तSुछ wयवहार गदU छनौटको भागहG 

खाएर र मासकुो बोसोको आन!द उठाएर। लेवी 3:16-17 ले हामीलाई के भ!छ? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

असाइनमे8ट: 1 शमएूल 3:1-4-1 पdनहुोस।् Cन(नका लाDग हेनु.होस:् 

• +भकुो आ�वानमा शमएूलको +Cत�Eया 

• एलXको Cनदeशन र शमएूलको जवाफ 

• +भकुो स!देश शमएूललाई 

• शमएूलले एलXलाई सब ैकुरा बताउँछन ्

• +भकुो स(ब!ध शमएूलसँग छ 

 

अBयास गनु-होस:् 

1. यो 5दनको अ!Vय Dथयो। शमएूल भेट हुने पालमा सतुकेा Dथए जहाँ उनी +ायः सतु।े 

यो �वशषे रात के भयो (1 शमएूल) 3:4-6)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

दईु पटक +भलेु फोन गनु.भयो र दईु पटक शमएूल एलXको साथ त�ु!त जवाफ 5दए। 

2. तzेो पटक के हु!छ? एलXलाई के थाहा छ (पद 8)? ______________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

3. शमएूललाई एलXका CनदeशनहG के छन ्(पद 9)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Vयसोभए, हामीलाई पद 9  को अ!तमा बताइएको छ �क शमएूल “गए र आ<नो ठाउँमा सतु।े” 

कसलेै भ!लान ्�क उसले रात Oबताइरहेको Dथयो! र, कMतो रात! पद 10 ले नयाँ कुरा +कट 

गद.छ। यस समयमा के फरक छ जुन +भलेु शमएूललाई बोलाउनहुु!छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यस पटक शमएूलले एलXले भनेको जMत ैजवाफ 5दए (पद 10)। पद 11-14 हामीलाई बताउँछ �क 

परम+भलेु शमएूललाई के भ!नभुयो। +भलेु के भ!नभुयो? 

पद 11: _______________________________________________________________ 

पद 12: _______________________________________________________________ 

पद 13: ______________________________________________________________ 

i. पद 13: ________________________________________________________ 

ii. पद 13: _______________________________________________________ 

पद 14: _______________________________________________________________ 

6. शमएूल Oबहान नहु�जेलस(म ओ�यानम ैरहे। हामीलाई थाहा छैन यो समयको शमएूल कCत 

वष.को छ तर पद 1 ले उसको केटाको Gपमा बोfदछ। ऊ �कशोर वा �कशोरX हुन सlछ। हामीलाई 

थाहा छैन। यHय�प उनको +भसँुग wयिlतगत भेट भएको छ। +भ ुआउन ुभयो अCन उहाँको 

छेउमा उ�भन ुभयो। एलXले आ<ना छोराहGलाई कडा शsदहG भने। अब ऊ एलXलाई उसको दश.न 

बताउन डराउँछ (पद 15)। के तपा: उसलाई दोष 5दन सlनहुु!छ? तर उसले एलXको आवाज 

सनेुको छ र उसले रातमा उMत ैशsदहGको जवाफ 5द!छ: ________________________________ 

• एलXले के सो[छ? ________________________________________________________ 

• एलXले के सो[छ? ______________________________________________________ 

• एलXले के सो[छ? _______________________________________________________ 

7. शमएूलले एलXलाई सब ैकुरा बताउँदछ (पद 18)। एलXको +Cत�Eया कMतो छ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. 1 शमएूल 3:19, 4:1 ले हामीलाई शमएूलको बारेमा बताउँदछ जब ऊ वयMक हँुदै जा!छ। 

पद 19: _______________________________________________________________ 

पद 20: _______________________________________________________________ 
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नlसामा डान र बेरशबेा प5हचान गन. समय �लनहुोस ्जसले बा� कुललाई भ�ूम �वभाजन 

देखाउँदछ। दान टाढा उVतरमा र दJKणमा बेशeबामा अविMथत हुनेछ। 

पद 21: _______________________________________________________________ 

1 शमएूल 4:1 ____________________________________________________________ 

शमएूलले परमे=वरको वचनलाई आदर गथe र यसलाई प�वF ठा!थे। उनी +भकुा एक 

भ�व8यवlताका Gपमा DचCनए र +भ ुशीलोमा देखा पनु.भयो र शमएूललाई उनको वचनमाफ. त 

आफूलाई +कट गनु.भयो जनु स(पणू. इzाएलमा साझा Dथयो। 

भाग 2 

परावत-न: 

1. तपाईले कथाको त}यहGमा काम गनु.भयो। Cतमी के सोSछौ त? 

केटा शमएूलको बारेमा? _______________________________________________________ 

एलXको बारेमा? _____________________________________________________________ 

शमएूललाई के भ!यो? ________________________________________________________ 

2. यस अ[यायमा कुन वाlयाशं दोहोया.इएको छ? ________________________________________ 

+Vयेक पटक शsदहG +योग गरXएको Dच!ह लगाउनहुोस।् 

य5द तपा: शमएूल हुनभुएको भए, के तपा:ले सेवा गनe VयMतो tढ इSछा देखाउनभुएको 

Dथयो? ____________________________________________________________________ 

के तपाई Dच!ता गनु.हु!छ? तपा:को +Cत�Eया कMतो भएको हुन सlछ? _________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Mप8ट Gपमा, बोfने र स!ुने दईु फरक चीजहG छन।् +भलेु बोfनभुयो। शमएूलले सनेु। शमएूलले 

आफूलाई +भकुो सेवक ठा!थे र उनको सेवा गनe जो उनलाई स!ुन ुपछ. भनेर जा!दथे। +भकुो 

वचन Dथयो। 

+भसँुग हाhो स(ब!ध बdदै जाँदा हामीलाई बोfने र स!ुने अनभुवको अवसर पCन 5दइ!छ। 

उहाँको वचन, बाइबलमाफ. त, +भ ुबोfनहुु!छ। जब हामी उनको वचन पdछB हामी स!ुछB �क 

उहाँ के भCनरहन ुभएको छ हामी उहाँका सेवकहG हB, उहाँ अCघ सेवा गनeहG, ती माCनसहG 

जो जा!दछन ्�क +भकुो सेवकको Gपमा हामीले स!ुन ुआव=यक छ।   

+भसँुग तपा:को स(ब!धलाई �वचार गनु.होस।् क5हलेकाहँX तपा: +ाथ.नामा उहाँसँग कुरा गन. 

सlनहुु!छ। क5हलेकाहXं तपा: उहाँको वचन अ[ययन गदा. तपा: स!ुनहुु!छ। के तपा:को 
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स(ब!ध स!ुने र बोfने राhो स!तलुन हो? तपा:को स(ब!धमा स�चार कसरX सधुार गन. 

स�क!छ? ________________________________________________________________ 

 

अवलोकन: यस कथाले तपा:को लाDग धेरै +=नहG खडा गन. सlछ। उदाहरण को लागी ... 

1 शमएूल 1 मा यसको 3:1 अथ. के हो �क "ती 5दनहGमा परम+भकुो वचन दलु.भ Dथयो; 

Vयहाँ धेरै दश.नहG Dथएनन?् ” 

शमएूल कCत वष.को Dथयो? 

पद 7 मा शमएूलले +भलुाई Dचनेको Dथएन भ!ने के हो? 

वा, +भकुो वचन Cतनी अCघ +कट भएको Dथएन भ!ने त}यलाई Cन? 

पद 10 ले भ!छ �क +भ ुआउन ुभयो र Vयहाँ उ�भनभुयो। के उसले साँSच ैन ैDथयो? के 

शमएूलले वाMतवमा परमे=वरलाई देखेका Dथए? 

अ[यायको अ!तमा यो भ!छ �क +भ ुशीलोमा देखा पनु.भयो। के उहाँ शारXRरक Gपमा 

उपिMथत हुनहुु!}यो? के शमएूल र अGले उनलाई वाMतवमा देख?े 

यी के5ह +=नहG छन ्जुन तपाईले अ[याय  3 को अ[ययनको Eममा सो[न ुभएको हुन सlछ +=न वा 

तपाईले ब�ुनहुुने कुरामा नडराउनहुोस।् नसोSनहुोस ्+Vयेक चीजको लाDग Vयहाँ उVतर छ। महVVवपणू. कुरा 

भनेको सो[न ुजारX रा�न ुहो �क परमे=वरको आVमाको माग.दश.न र तपा:को �शKाको Cनदeशन। कथाको 

त}या use◌्कहG अ!तt.ि8ट 5दनको लाDग उहाँलाई सो[नहुोस ्�क तपा:लाई यो ई=वरको बारेमा अझ बढX 

जा!न सlनहुु!छ जसले तपा:लाई +ेम गनु.हु!छ र तपा:लाई उहाँको बSचा र अन!त जीवनको 

उVतराDधकारX भनेर दावी गन. चाहनहुु!छ। 

 

हामी भगवानबारे के 1सJछP:  

1. उहाँ शमएूललाई नामले बोलाउनहँुुदा हामी परमे=वरबारे के �सlछB?  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भगवान ्ले हामीलाई Dचनाउनहँुुदा हामी उहाँबारे के �सlछB? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ऊ हामीसँग wयिlतगत, घCन8ठ स(ब!धको पCन चाहा!छ। सVय यो हो �क उहाँ हामीलाई 

Dच!नहुु!छ र हामीलाई हाhो wयिlतगत नामले बोलाउनहुु!छ (यहू!ना 10:3)! यMतो आVमीयता! 

 

हामी यो पCन �सlछB �क भगवानले आ<नो वचन स!ुनहुु!छ जसले @दयको कान पाउँदछन।् एलXले 

+भबुाट स!देश +ाQत गरेनन।् +भकुो वचन र उहाँको प�वF काननूको लाDग उहाकँो बेवाMताले उहा,ँ उनका 

छोराहG र पRरवारमा परमे=वरको !याय fयायो। तपा:को जीवनको लाDग उहाँको वचनमा तपा:को आ<न ै
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+Cत�Eयालाई �वचार गनु.होस।् हामीले उहाँलाई Dच!ने Eममा हामी यी शsदहGसँग उVसकुतासाथ जवाफ 

5द!छB: "भ!नहुोस,् हे +भ,ु तपा:को नोकरले स!ुदैछ!" 

 

%ाथ-ना: तपा:को +ाथ.ना �वचार ले�नहुोस।् यो पाठलाई �वचार गदा. तपाई उहाँसगं के5ह साझेदारX गन. 

उVसकु हुनहुु!छ। 

1. परमे=वर+Cत तपा:को tि8टकोण जब उहाँ तपा:को वचनमा बोfनहुु!छ: _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाईको +Cत�Eयाको समय जब उसलाई बोलाइयो कसकैो सेवा गरेर उसको सेवा गन.ः ________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाईको ब�ृ� र पRरपlवता तपा: उहाँसँग स�चार स(ब!धमा जारX रा�नहुु!छ: ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

प�रचय: पाठको यस अशंमा हामी 1 शमएूल 4-7 को �सहंावलोकन पाउने छB। अ[याय स(म हामी 

शमएूलको बारेमा +ायः 7 अG केहX पाउँदैनB। अ[याय मा हामी होQनी, पीनहास र एलXलाई के हु!छ भनेर 

जा!छB। Vयसोभए अ[याय 4  मा हामी करार र प�ल=तीहGको स!दकूलाई के हु!छ भनेर जा!छB। 5 

अ[यायले यस +=नको उVतर 5द!छ 6 हामीले +भकुो स!दकुलाई के गनe? अ[याय 7 मा शमएूल फेRर 

t=यमा +वेश गछ.न।् उसले इजरायललाई प=चातापCतर डोp याउँछ र प�ल=तीहG शमएूलको जीवनकालमा 

इzाएलमाDथ आEमण गन.बाट Cन�Vसा5हत भए। 

 

काम: तपा:लाई 1 शमएूल 4 पdन +ोVसाहन 5दइएको छ। पद 1 ले प�ल=तीहG, एबेनेजर र अपेकलाई 

स!दभ. 5द!छ। प�ल=तीहGले भमू[यसागरको �कनारमा भएको भ�ूम ओगटे। प�ल=तीहGका +ाथ�मक 

शहरहGमा अ=कलोन, गात, एEोन, अ=दोद र गाजा Dथए। तपा:ले नlसामा हेदा. याद गनु.हुनेछ �क Vयो 

भ�ूम यहूदाको भ�ूमको पि=चमी KFेमा Dथयो। इzाएलXहGले प�ल=तीहGलाई उनीहGको देशबाट क5हfय ै

जोगाएनन।् नCतजा, CतनीहG सध� एक अका.�सत य�ुमा Dथए। अपेक, जहाँ प�ल=तीहG छाउनी बMथ,े 

शीलोको पि=चममा अविMथत Dथयो र अपेकको दश �कलो�मटर पवू.मा एबेनेजेर Dथयो जहाँ इzाएलXहG 

ब�सरहेका Dथए। यो जहाँबाट कथा सGु हु!छ। 

 

अBयास गनु-होस:्  

1. य�ुको पRरणाम के Dथयो (पद 2)? _________________________________________ 

2. उनीहGको हारको लाDग कसलाई दोष लगाइएको Dथयो? उनीहGले के सोधे (पद 3)? ____________ 
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______________________________________________________________________________ 

3. इजरायलको समाधान के Dथयो? ____________________________________________________ 

4. यस Cनण.यलाई सहमCत जनाउने स!दकुसँग ैको आए ______________________________ 

5. स!दकू �श�वरमा fयाइए पCछ इजरायलको +Cत�Eया कMतो Dथयो? _______________________ 

6. प�ल=तीहGले इzायलका सब ैहोQलालाई के भनेर देखाए (पद) 5-8)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

प�ल=तीहGले के गनe Cनण.य गरे? ___________________________________________________ 

7. लडाईको नCतजा के भयो? ________________________________________________________ 

कCत जनाको kयान गयो? ____________ जहाजलाई के भयो? ____________________________ 

हफनी र के भयो? ______________________________________________________________ 

8. कुन शsद शीलोमा fयाइएको Dथयो, �वशषे गरेर एलXलाई (पद 17)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. एलXले यस खबर+Cत कMतो +Cत�Eया देखाए? _________________________________________ 

10. पद 18 मा एलXको बारेमा हामीले के �सlयB? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

"म5हमा इzाएलबाट गएको छ �कन�क परमे=वरको स!दकू समाCतएको छ (पद 22).” 

 

समी9ा: हामी केहX �मनेट �ल!छB र हामी अCघfलो अ[ययनमा करारको स!दकुको बारेमा के �सlयB, 

समीKा गरB। 

1. स!दकु कMतो दे\ख!}यो? +Mथान 25:10-22 र +Mथान  37:1-9 हेनु.होस।् 

आकार र कभRरगं साम^ी: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

कभर मा के Dथयो? ________________________________________________________ 

कभरको महVव के Dथयो? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. जहाजमा के रा\खएको Dथयो? हेनु.होस।् 5ह� ू9:4  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. करारको स!दकु कहाँ रा\खएको Dथयो? +Mथान 26:34 हेनु.होस।् __________________________ 
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_____________________  केवल +धान पजुारX माF प�वF Mथानमा +वेश गन. सKम Dथए। 

यसलाई परमप�वF Mथान भCन!}यो। 

4. एलXको समयमा बासMथान कहाँ Dथयो? यहोश ू18:1 ले हामीलाई के भ!छ? _________________ 

नlशामा �शलो फेरX फेरX फेला पानु.होस।् Mथान +Cतyा गRरएको भ�ूम स(पणू. केि!{त छ। उVतर 

र दJKणबाट आएका इzाएलXहG ब�लदान चढाउन र आराधना गन. आउँथे। 

 

भाग 4 

 

िजCमेवार�: 1 शमएूल 5  पdनहुोस।् यस अ[यायमा तपा:ले याद गनु.हुनेछ �क स!दकुलाई एउटा 

रमाइलो याFामा लDगएको Dथयो। 

 

अBयास गनु-होस:्  

1. प�ल=तीहGले आफूले कsजा गरेको स!दकु कहाँ लगे (पदहG 1)? _______________________ 

2. उनीहG कहाँ राखे (पद 2)? _____________________________________________________ 

3. पदहGमा के भयो 3-5? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. +भलेु के गनु.भयो (पदहG 6-8)? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. कुन ठूलो +=न Dथयो (पद 8)? _____________________________________________________ 

समाधान के Dथयो? ______________________________________________________________ 

6. Vयसो भए, CतनीहGले स!दकुमा साRर5दए _____________.  गातमा के भयो? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. स!दकु अक| कहाँ गए (पद10)? ____________________________________________________ 

8. एEोनमा के भयो? ______________________________________________________________ 

िजCमेवार�: यसले हामीलाई 1 शमएूल 6  मा fयाउँछ। यो अ[याय पdनहुोस ्र प�ल=तीहGले 

इzाएललाई स!दकु �फता. �लन के गनe Cनण.य गरे हेनु.होस।् 

अBयास गनु-होस:्  

1. सात म5हना पCछ पCन प�ल=तीहGका लाDग ठूलो +=न के Dथयो (पद 2)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पजुारX र भ�व8यवlताहGको सfलाह के Dथयो (पदहG 3-6)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 



44 

 

3. पद 7-9  मा के CनदeशनहG Dथए? यस सfलाहको बारेमा के VयMतो अनBठो Dथयो? ___________ 

के गाईले आ<नो बाछो छो�न ुMवाभा�वक हो? पद 9  अनसुार उनीहGले के पVता लगाउँलान?् 

______________________________________________________________________________ 

पद 10-12 मा उनीहGले के पVता लगाए? ___________________________________________ 

4. गाईहGले स!दकुलाई ____________ मा लगे। ती माCनसहGले गाईलाई काटेर गाई ब�ल चढाए र 

होमब�ल अप.ण गरे। हामी अ[याय 6  को अि!तम पदहGमा �सlछB �क स!दकूलाई अ!ततः 

______________________ मा fयाइएको Dथयो र ____________ को घरमा लDगयो। उनको छोरा 

______________________________________________________ +भकुो स!दकूमा प�वF Dथए। 

�रQलेJशन %Fन:   

1. भगवानका माCनसहGले स!दकुको उपचार गRररहेका Dथए, परमे=वरको उपिMथCत, उहाँसँगको 

स(ब!धको अ तु +तीक भ!दा भाuयशालX आकष.णजMतो। हाhो आधुCनक ससंारमा VयMत ैकुरा 

हामीले कहाँ दे�न सlछB? क5हले हामी अस(भव गन. को लागी +यास गन. सlदछB र बlस अप 

गन. को लागी र भगवानको शिlतलाई जादईु को Gपमा +योग गन. सlछB? 

______________________________________________________________________________ 

2. स!दकूमा परमे=वरको wयवMथा Dथयो, दस आyा जुन मोशालाई माउंटमा 5दइएको Dथयो। �सनाई। 

स!दकूको ढlकन दईु Mवग.दतूले राखकेो ठाउँमा रा\खएको Dथयो जसका पखेटाले दयाको Mथानलाई 

पRरभा�षत गन. म�त ग}य| जहाँ परमे=वर आ<ना माCनसहGमा आउँनहुुनेछ। 1 शमएूल 5:8 र 1 

शमएूल 6:2 मा +=न Dथयो: "हामीहG इzाएलका परमे=वर, परम+भकुो स!दकूलाई के गनeछB?" 

जब तपा: यो +=नलाई आ<नो जीवनको लाDग �वचार गनु.हु!छ, परमे=वरको wयवMथाको उपिMथCत 

(जुन हामीले उहाकँो wयवMथा पालन गन. असमथ. भएकोले हामीलाई Cन!दा गद.छ) र उहाँको कृपा 

(हामीले पाउन ुपनe कुरालाई रोlने ई=वरको काय.) को तपा:को जीवनको अथ. के हो? 

______________________________________________________________________________ 

ई=वरXय wयवMथाले हामीलाई उहाँको कृपा चा5ह!छ भनेर +कट गछ.। उहाँको दयाले तपा:लाई 

तपाईको महान ्+ेमको स(झना 5दलाउन सlछ �कन�क उहाँ हाhो गfतीहGका लाDग Kमा +दान 

गनु.हु!छ र उहाँसाम ुउVतम जीवन Oबताउन हाhो असKमताको लाDग Kमा 5दनहुु!छ। हाhो 

जीवनमा उहाँको wयवMथाले के +कट गद.छ उहाँको +ेम येशकूो रगतले भRरएको छ। सँग ैहामी 

भ!न सlछB, "हे +भलुाई ध!यवाद 5दनहुोस ्�कन�क उहाँ भलो हुनहुु!छ र उहाँको कृपा सदासव.दा 

र5हरह!छ।" 
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हामीलाई राजा )दनुहोस ्

 

 

प�रचय 

 

 

पाठ 4 मा हामीले +भसँुग इजरायलको स(ब!ध फेRर Oब^ँदै गरेको दे�यB। केवल उसका मा!छेहGको लाDग 

अवMथा झन ्झन ्खराब हँुदै गयो। तपा: अगा2ड बdदै गदा., राhरX हेनु.होस।् शमएूलले माCनसहGलाई 

उनीहGको �वशषे मागले उनीहGलाई रा8`को Gपमा fयाउने चेतावनी 5द!छ। CतनीहG अG सब ैजMतो हुन 

चाह!थे। CतनीहG आफूलाई "बोलाइएकाहG" को Gपमा मा!दैनन,् जो अG सब ैभ!दा फरक wयिlत Dथए। 

पRरणामMवGप, यसको नCतजा के भयो? 

 

परमे=वर आ<नो इSछा इzायलमा वा हामीमाDथ बल गनु.हु!न। हामीसँग Mवत!F इSछा छ। हामी हाhो 

लाDग उहाँको उVतम +ाQत गन. छनौट गन. सlदछB र उहाँको अDधकारमCुन रहन सlदछB वा हामी हाhो 

जीवनमा उहाँको +भVुवलाई इ!कार गन. सlदछB। के उहाँको +ेम क5हfय ैपRरवत.न हु!छ? जब हामी 

अनाyाकारX हु!छB, उहाँलाई अMवीकार गद.छB, र मेरो इSछा र मेरो माग.मा आधाRरत Cनण.य गद.छB? 

शमएूलको जीवन एक जीवन परमे=वरको माग.को +दश.न हो, जुन +भ ुपरमे=वर सव.शिlतमानको इSछामा 

पेश गRरएको Dथयो। 
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हामीलाई राजा )दनुहोस ्

 

पाठ 5 

भाग 1 

प�रचय: अ[याय 7  मा शमएूलले DचFलाई नयाँ बनाएका छन।् Mप8ट छ, उहाँ अब केहX उमेर पगेुको छ 

र +भकुो वचन सारा इzाएलमा उहाँ माफ. त आयो। दानदे\ख बेशeबास(मका सब ैभ�ूमलाई थाहा Dथयो �क 

शमएूल +भकुो एक अगमवlताको Gपमा Mथा�पत भइसकेका छन ्(1 शमएूल 3:20)। 

 

असाइनमे8ट: पdनहुोस।् 1 शमएूल 7 . 
 

अBयास गनु-होस:्  

1. को लागी _______ बष. स(म जहाज मा र�यो ________________________________________. 

2. तपाईलाई के लाuछ इzाएलका माCनसहGलाई के भइरहेको छ (पद 2)? ______________________ 

3. हामीलाई भCनएको छ �क उनीहG शोक गRररहेका छन ्र +भकुो खोजी गRररहेका छन।् यी 

शsदहGले हामीलाई ती बष.को अवDधमा इzाएलXहGको आ[यािVमक अवMथा बताउँदछ। 

______________________________________________________________________________ 

4. शमएूल उनीहGको !यायकता. हुन।् य5द उनीहG "+भCुतर फक. न"ु (प= चाVताप) गनe इSछा गरे भने 

CतनीहGले केहX कामहG गनु.पp यो। पद 3 अनसुार उनीहGले के गनु.प}य|?   

यदX Cतमी _______________________________________________________________ 

Vयसो भए ______________________________________ र _______________________ 

र +VयK _______________________________________________________________ 

र ____________________________________________________________________ 

नोट: अ=तारोतहG प�ल=तीहG र अ!य रा8`हGका देवताहG Dथए जो कनानमा इzाएलXहGसँग ै

बसे। समीKा गन., !यायाधीश 2:10-15 पdनहुोस।् माCनसहGले बाल र अ8टारोथको पजूा गरेनन ्

बG CतनीहGका �पता-पखुा.हGका परमे=वर जसले CतनीहGलाई �म�देश र मGभ�ूममा fयाउन ु

भएको Dथयो जहाँ CतनीहG परमे=वरले +Cतyा गनु. भएको Dथयो। 

5. परमे=वरको +Cतyा के Dथयो (पद 3)? _____________________________________________ 

6. Vयसो भए, इzाएलXहG (पद 4) ______________________________________________________ 
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7. पद 5-7 मा हामीलाई बताइएको छ �क इzाएलXहGले प=चाVताप गरे। CतनीहGले परम+भकुो �वG� 

पाप गरेका Dथए। हामीलाई शमएूलको बारेमा के भCनएको छ? उनी +भकुो साम ुमाCनसहGको 

तफ. बाट _____________________________________________________________________। 

8. प�ल=तीहGले इzाएलXहGलाई �मMपामा ज(मा गनe Cनण.य गरे। यो आEमणको उDचत समय 

हुनेछ। जब इzाएलXहGले यसबारे स!ुछन ्तब के हु!छ? ________________________________ 

9. पद मा शमएूलले के गरे? ________________________________________________________ 

10. भगवानले के गनु.भयो? __________________________________________________________ 

11. इzाएलXहGले के गरे? ___________________________________________________________ 

12. पद 12 मा शमएूलले के गरे? ___________________________________________________ 

उसले Vयो ढु गाको नाम के रा�यो? _______________________________________________ 

13. शमएूलको बाँकa जीवनकालमा के भयो बारे सJंKQत �ववरण 5दनहुोस।् 

प�ल=तीहGको स(ब!धमा ___________________________________________________ 

!यायाधीशको Gपमा उनको भ�ूमकाको बारेमा ___________________________________ 

+भसँुग उनको स(ब!धको स(ब!धमा _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

प�रचय: प5हलो शमएूलमा रेकड. गRरएका कथाहGमा हामीले यस अ[ययनमा कभर गन. सlने भ!दा 

बढX साम^ीहG छन।् यी अक| पाठहGका अशंहGले शमएूलको जीवनका अि!तम वष.हG समेrछन ्र 

हामीलाई राजाको अDधकारमCुन इजरायलको जीवनको पRरचय 5द!छन।् धेरै पदहG र अ[यायहG पार 

हुनेछन ्तर तपा: यी खAडहG पdन +ोVसा5हत हुनहुु!छ जसले इzाएलको च�लरहेको स घष. र परमे=वरका 

जनहGको Gपमा िजउनका लाDग चुनौCतहGको बारेमा बताउनेछ। 

 

असाइनमे8ट: पdनहुोस।् 1 शमएूल 8:1-22  

• इzाएल �कन राजा चा5हयो? 

• इzायलको मागलाई परमे=वरले कसरX जवाफ 5दनभुयो? 

• शमएूलले इzाएललाई राजा हुने OबिVतकै के भ!यो? 

• माCनसहGले शमएूलको चेतावनी+Cत कMतो +Cत�Eया देखाए? 

• +भकुो जवाफ के Dथयो? 
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अBयास गनु-होस:्  

1. 1 शमएूल  8:1-3 मा हामी शमएूल र उनका छोराहGको बारेमा �सlछB। 

a. हामीलाई शमएूलको बारेमा के भCनएको छ? ____________________________________ 

b. यी पदहGमा उनको छोराहG जोएल र अOबयाहको बारेमा हामीलाई के भCनएको छ? 

i. _________________________________________________________________ 

ii. ____________________________________ तर _________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 

2. एfडरहGले शमएूललाई पद 4  र 5 मा के भने? 

आ<नो बारेमा ____________________________________________________________ 

उनका छोराहGको बारेमा ____________________________________________________ 

उनीहG के चाह!छन?् ______________________________________________________ 

उनीहG �कन राजा चाह!थ?े _________________________________________________ 

3. पद 6 मा शमएूलले राजाको लाDग उनीहGको आ^ह+Cत कMतो +Cत�Eया देखाए? ______________ 

4. यसलेै उनले परम+भलुाई +ाथ.ना गरे। पद 7 मा उनलाई के भCनयो? ______________________ 

उनीहG कसलाई अMवीकार गदU Dथए? _________________________________________ 

उनीहGले +भलुाई के गरे �क उनीहG अब शमएूललाई गदUछ (पद 8)?  

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

5. शमएूललाई +भकुो Cनदeशन के Dथयो (पद 9)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. शमएूलले ती सब ैमाCनसहGलाई भने जो परम+भलेु उनलाई राजा खोिजरहेका Dथए। पद 11:17 

मा उनले के भने? 
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स8दभ- (ह�)    राजाले के 1लने छन ्...                राजाले के गनY…  

 

 

पद 11-12 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

पद 13 

 1. 

2. 

3. 

 

पद 14 

1. 

2. 

3. 

 

 

पद 15 

1. 

2. 

 

 

 

पद 16 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

पद 17 

1. 

2. 

 

 

7. माCनसहGले राजालाई कMतो जवाफ 5दने छन ्(पद 18)? _________________________________ 

8. +भकुो आवाजलाई के हु!छ (माCनसहGले पदमा 18)? ____________________________________ 

9. शमएूलले wया�या गRरसकेपCछ पद 19  मा एउटा ठूलो “तर” आउँछ। तर के? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. माCनसहGले के माuन छोड?े   

उनीहG अझै पनी चाह!थ े_________________. 

CतनीहG जMतो हुन चाह!थ े_________________________________ 

i. एक राजा छ जो Dथयो ________________________________ 

ii. एक राजा छ जो Dथयो __________________________________ र 

11. शमएूलले सनेु �क माCनसहGले भनेका कुरा र CतनीहGले परम+भकुो अCघ 5हडं।े +भकुो जवाफ के 

Dथयो (पद 22)? _________________________________________________________________ 
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भाग 3  

परावत-न: अ[याय का  8 पदहGलाई [यानपवू.क हेनु.होस।् के5ह शsदहG दोहोRर!छन ्र माग गद.छB �क 

हामी दोzो हेराइ �ल!छB र यसको महVVव पVता लगाउँदछB। 

1. शsदहG अMवीकार र Vयाग गनु.होस ्(पद 6-9 )। इzायलले परमे=वरबाट अMवीकार गरेको कुरा के 

के5ह अ� शwदहG र पRरिMथCतहGले देखाउँदछन?् 

+Mथान 16:1-8 ___________________________________________________________ 

i. जब तपा: आफ� लाई शsदहG सोSदै वा सोSनहुु!छ "य5द माF भए"? यी शsदहG 

छन ्जुन गनगन र @दय को गनुासो +कट। _____________________________ 

_________________________________________________________________  

ii. कसलेै तपा:को बारेमा गनुासो र गनुासो गरेको छ? के कारण यो भयो र 

तपाइँलाई कMतो लाuयो? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

+Mथान 32:1-6 ___________________________________________________________ 

1. के तपा:ले क5हfय ैअकU  ई=वर फेला पान. खोkनभुएको छ जुन तपा:ले सोSनभुयो 

�क भरोसा गन. सlनहुु!छ �कन�क तपा:ले Mवग. र प}ृवीका सिृ8टकता. परमे=वरबाट 

VयाDगएको महससु गनु.भएको छ? 

___________________________________________________________________ 

2. के तपा: भगवान को +CतMथापन को Gप मा +योग गन. को लागी �Dच? _______ 

___________________________________________________________________ 

2. 1 शमएूल 8  मा अDधक र अDधक देखा पनe अक| शsद भनेको शsद हो।   

+Vयेक पटक यो शsद 11:17 मा +योग भएको छ। 

परमे=वर र आ<न ैछनौटको राजा बीचको �भ!नता तलुना गनु.होस:् 

1. भगवानको वचनको अ[ययनबाट तपाई भगवानको बारेमा के जा!नहुु!छ? 

ले�भ5टकस 26:5-13 ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. राजाले के गछ. भनेर शमएूलले माCनसहGलाई के भ!छन ्समीKा गनु.होस:् 

1 शमएूल 8:11-17___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. धेरै पदहGमा स!ुने र सनेुका शsदहG +योग भएको छ। माCनसहGले शमएूललाई भनेको कुरा 

स!ुन परमे=वरले शमएूललाई भ!नभुयो। उनी स!ुन चाह!छन ्�क स!ुनहुोस ्�क यो शमएूल होइन 
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�क उनीहGले अMवीकार गदU Dथए तर यो परमे=वर आफैले उनीहGलाई आ<नो राजा भनेर 

अMवीकार गदU Dथए। शमएूल स!ुन माF Dथएन तर उनले माCनसहGलाई चेतावनी पCन 5दए। 

उनीहGलाई शासन गनe एक राजाले के गनe भनेर परमे=वर CतनीहGबाट चाहानहुु!छ। यHय�प 

शमएूलले उनीहGको कुरा सनेु पCन पद  19 ले बताउँछ �क उनीहGले उनको कुरा स!ुन इ!कार 

गरे र राजाको माग गन. छोड।े VयसपCछ शमएूलले परम+भलुाई सब ैकुरा दोहोया.ए र फेRर भ!छन,् 

"उनीहGको कुरा सनु र CतनीहGलाई एउटा राजा 5दनहुोस।्" 

जनताले माग गरेको कुरा+Cत तपा:को +Cत�Eया कMतो छ? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

राजाले तपा:बाट के �लने छन ्भ!ने कुरा तपा:लाई थाहा भए पCन के तपा: राजा 

चाहनहुु!छ? �कन? �कन छैन? ________________________________________________ 

के कारणले गदा. माCनसहGले परमे= वरलाई आ<नो राजा भनेर अMवीकार गरे र अG सब ै

रा8`हG जMत ैब!न राजाको माग गरे (पद 20)? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

%ाथ-ना: हे +भ,ु म आफैलाई "�कन" +=नहG सो[छु। �कन माCनसहGले तपा:लाई CतनीहGको राजाको 

Gपमा अMवीकार गछ.न?् �कन CतनीहG अG देशहGजMत ैहुन चाह!छन?् उनीहG �कन तपा:को नेतVृवमा 

तपा:को जनताको Gपमा अलग हुन चाहँदैनथ?े तपा:ले गनु.भएका सब ैउनीहGलाई +ेम गनु. र CतनीहGको 

लाDग +दान गनु. Dथयो। कुन कुराले उनीहGको वरपरका रा8`हGलाई यCत आकष.क बनायो �क उनीहGले 

तपा:लाई छोडन चाह!थ?े एकै साथ, मलेै मेरो आ<नो जीवन र मलेै गरेको Cनण.य र छनौटहGको बारेमा 

�वचार गनु.पछ.। म तपा:लाई मेरो आखँा खोfन आ^ह गद.छु, मेरो मटुुको आखँाहG, तपा:को जीवन र मेरो 

+ेम र अनकु(पाको सरुKा र सरुKाको स�ामा मेरो चारैCतरको ससंारको माग.हG हेन.को लाDग। मलाई एक 

हा5द.क आभार +दान गनु.होस ्�क मेरो घ(ुटोको बावजदु तपा: �व=वासीपवू.क मेरो +भ ुर मेरा परमे=वर 

हुनहुु!छ। _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

प�रचय: हामी नयाँ wयिlतVवलाई भेrने छB जसले इजरायलको इCतहासमा उfलेखनीय भ�ूमका खेलेको 

Dथयो। माCनसहGले भने �क CतनीहG राजा चाह!थे ता�क CतनीहG अG रा8`हG जMत ैब!न सकून।् 

CतनीहGले यहोशलूाई CतनीहGका राजाको Gपमा अMवीकार गरे। यो कुन ैनयाँ कुरा Dथएन। इzायलXहGले 

अG देवताहGको पजूा गरेर परमे= वरलाई Vयागेका Dथए जबदे\ख उनले उनीहGलाई �म�बाट Cनकालेका 
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Dथए। Vयसोभए, परमे=वरले शमएूललाई उनीहGलाई राजा 5दने Cनदeशन 5दनभुयो। राजाले के गनe भनेर 

शमएूलले 5दएको चेतावनीको बाबजुद पCन, माCनसहGले उनीहGको कुरा स!ुन इ!कार गरे।   

 

िजCमेवार�: 1 शमएूल 9  र 10 पdनहुोस।् य5द तपाइँको बाइबलको भाग शीष.क छ भने, तपाईलाई थाहा 

छ 1 शमएूल 9  र 10 ले शाऊल र शमएूललाई इzाएलको राजा अ�भषके गनe छनौट गरेको कथाको 

स(ब!ध छ। 

 

अBयास गनु-होस:्   

1. बाट हामी शाऊलको बारेमा के �सlछB 1 शमएूल 9:1-2? ________________________________ 

2. पद 3 र 4  मा के समMया Dथयो?... __________________________________________________ 

3. शाऊलको Dच!ता के Dथयो (पद 5)? _________________________________________________ 

4. पद 6 मा नोकरले के सझुाव 5दयो? _________________________________________________ 

5. शाऊललाई के चा5हयो (पद 7-9)? ____________________________________________________ 

6. CतनीहG कहाँ गए (पद 10)? _______________________________________________________ 

7. केटXहGले उनीहGलाई उनीहGले दशo फेला पानe कुरा बताए (पद 11-14)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. परमे=वरले शमएूललाई के +कट गनु.भयो (पदहG 15-17)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. इzायलका अगवुा भएर शाऊलले के गनु.प}य| भनेर ती पदहGमा दईु शsदहG कुन हुन?् 

_______________________________ (पद 16) 

_______________________________ (पद 17) 

10. शाऊलले प5हलो पटक दशo शमएूललाई भेटे। शमएूलले कसरX शाऊल र नोकरले खोिजरहेको 

मा!छे हो भनेर कसरX पlका गरे? उसले शाऊललाई के भ!छ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. पद 20 को अ!तमा शमएूलले एउटा चाखलाuदो भनाइ wयlत गरे। उसले के भ!छ? 

______________________________________________________________________________ 

पद 21 मा शाऊलको +Cत�Eया कMतो छ? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भाग 5 

1श9ण: शमएूलले शाऊललाई इzाएलको प5हलो राजाको Gपमा अ�भषके गनeवाला छ। शाऊल र उसको 

नोकर हलमा fयाइयो जहाँ सब ैपाहुनाहG ब�सरहेका Dथए। शमएूल शाऊललाई आदरको ठाउँमा रा�छन।् 

उसले कुकलाई मासकुो टुEाको बारेमा �वशषे CनदeशनहG 5दयो जुन उसले कुकलाई टाढा रा�नको लाDग 

5दएको Dथयो। मासकुो टुEाहG एउटा खु�ा Dथयो जुन मासकुो सब भ!दा उVतम मानेको Dथयो र 

स(माCनत पाहुनाको लाDग बचत गRरएको Dथयो। शमएूलले शाऊललाई भ!छ �क मास ुयस अवसरको 

लाDग उनका लाDग तयार पाRरएको Dथयो। 

 

चाड पCछ शमएूल र शाऊल उनीहGले खाए जहाँ उSच Mथानबाट तल ओलe। शाऊल र शमएूलले कुरा गरे 

र Oबहान शाऊल र उनका नोकरहG Oबदा �लनलाई तयार भए। शमएूल ती माCनसहGसँग शहरको कुनामा 

पगेु अCन शाऊललाई उसको नोकर अCघ पठाइ5दन पठाए र केहX समय बMन आ^ह गरे। शमएूल के 

चाहा!थे (पद 27)? ___________________________________________________________________ 

 

अBयास: राजाको अ�भषके तलेको साथ गRरयो। तले Vयस माCनसलाई टाउकोमा रा\खएको Dथयो।   

1. 1 शमएूल 10:1  मा शमएूलले के घोषणा गरे? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 2-5  मा शमएूलले शाऊललाई भ!छ �क तीन चीजहG छुrयाएपCछ बाटोमा हुनेछ। 
   

  शावल को भेZछन?्        शाऊलले उनीह�लाई कहाँ भेZनेछ?       के हुनेछ? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

3. पद 6  र 7 मा शमएूलले के 5द!छ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ-ना: +भ ुपरमे=वर सव.शिlतमान, हामी तपा:लाई आफू बMने ठाउँहGमा अDधकार 5द!छB। हामी 

+ाथ.ना गद.छB �क उनीहG माफ. त तपा:को इSछा परूा होस।् हामीलाई थाहा छ �क +ाय जसो हामी 

उनीहGको लाDग +ाथ.ना गनु.को स�ा अि�तयारमा भएकाहGको OबG� वा �व{ोह गद.छB। हामीलाई 
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अि�तयारमा भएकाहGलाई @दय 5दनहुोस ्जसले उनीहGलाई उनीहGको �वशषे िज(मेवारXहG परूा गन. बल 

र +ोVसाहन +दान गद.छ। हामी तपा:को आVमाको +वाहको लाDग +ाथ.ना गद.छB जसले CतनीहGलाई 

तपा:को प�वF इSछाको साथमा छनौट र Cनण.यहG गन. सKम गद.छ। ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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अ�वीकृत राजा 
 

 

प�रचय 

 

शाऊलले सब ैकुरा आCनसकेका Dथए। उनी शमएूलHवारा इzाएलका अ�भ�षlत राजाको Gपमा छनौट गरे। 

उसलाई भCनएको Dथयो �क +भकुो आVमा उनीमाDथ शिlतसाथ आउनेछ, र उहाँ अगमवlताहG�सत 

अगमवाणी गनeछन।् परमे=वरले शाऊललाई आफू पCन साथमा हुनेछु भनेर आ=वासन 5दनभुयो।  

 

तर के गलत भयो? पाठ 6 मा जा!नहुोस ्�क शाऊलले कसरX इzाएलको प5हलो राजाको Gपमा काम गनe 

छनौट गरे। परमे=वरका wयिlतहGले के गन. छनौट गरे? उनीहGको कामको नCतजा के भयो? 

 

जब हामी आ<न ैजीवनमा पाप र अनाyाकाRरताको कारण अ!धकार र Cनराशमा पद.छB तब भजन 130 ले 

हाhो लाDग शभु समाचार रा�छ। हामी +ाथ.नाको लाDग परमे=वरलाई Oब!ती गद.छB र उहाँले हाhो +ाथ.ना 

स!ुनहुु!छ। उहाँ आ<नो िMथर +ेमको कारण Kमा र आशा +दान गनु.हु!छ। उहा ँहाhो उ�ारक हुनहुु!छ। 
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अ�वीकृत राजा 

 

पाठ 6 

 

भाग 1 

1श9ण: 1 शमएूल 10:6  शमएूलले शाऊललाई भ!छ �क उनको आVमा शिlतमा उसमाDथ आउनेछ। 

साथ,ै उसले शाऊललाई भ�व8यवlताहG�सत अगमवाणी गनe कुरा बतायो। शमएूलले भने, “Vयसो भए 

+भकुो आVमा तपाई माDथ आउन ुहुनेछ र तपाईलाई अक| माCनस बनाउँन ुहुनेछ। अब जब यी सकेंतहG 

आउँछन,् तब तपा:को हातले जे गनु. हु!छ Vयो गनु.होस,् �कन�क परमे=वर तपा:सँग हुनहुु!छ। ” 

परमे=वरको आVमाले शाऊललाई “फरक मा!छे” बनाउने Dथयो। परमे=वरले शाऊलमा पRरवत.न 

fयाउनहुुनेछ। पद 9 ले भ!छ �क परमे=वरले शाऊलको @दय पRरवत.न गनु.भयो ... शाऊलले 

भ�व8यवlताहGसँग अगमवाणी गरे। परमे=वरको आVमा उनीमाDथ आयो! 

 

हामीलाई थाहा छैन शाऊल कMतो Dथए शमएूलले उनलाई राजा अ�भषके गनु. अCघ। हामीलाई केवल केवल 

भCनएको छ �क परमे=वरको आVमाले उनलाई पRरवत.न गनु.भयो र परमे=वरले बनाउन ुभएको पRरवत.न 

अGले पCन याद गरे। 1 शमएूल 10:11 मा हामीलाई भCनएको छ �क जब उहाँलाई Dचनेका wयिlतले 

उनलाई अगमवlताहGसगं अगमवाणी गRररहेको देख,े CतनीहGले सहायता गन. सकेनन ्तर शाऊललाई के 

भयो भनेर सो[न सके।   

 

शमएूलले शाऊलको अ�भषके गरेपCछ उनी परमे=वरबाट धमo उ�े=यका लाDग +योग हुन सlने माCनसको 

Gपमा छु5�ए। उनी +भकुा अ�भ�षlत नेता Dथए। शमएूलले शाऊललाई तलेले उनलाई अ�भषके गरे र अब 

उसलाई आयो �क उसको राजा घोषणा गनe समय आयो। पद 17 मा शमएूलले के भएको समीKा गद.छ। 

उनले माCनसहGलाई स(झाए �क परमे=वर माF हुनहुु!छ जसले CतनीहGलाई �म� र अ!य सब ै

राkयहGको दमनकारX शिlतहGबाट Cनकालेर fयाउनभुयो। उहाँ CतनीहGलाई ती परमे=वर हुनहुु!छ जसले 

ती सब ै�वपिVत र सक8टबाट उनीहGलाई बचाउने परमे=वर न ैहुनहुु!छ भनेर बताउनहुु!छ। परमे=वरले 

उनीहGलाई अMवीकार गनु.भएन, तर उनीहGले राजा हुने कुरामा जोड 5दएर परमे=वरलाई अMवीकार गरे। 

अब CतनीहGका राजालाई परम+भलेु छा!न ुभएको Dथयो। 

 

अBयास गनु-होस:् मा जारX रह!छ कथा 1 शमएूल 10:20 

1. कुन गोF छनौट गRरयो? ____________________________ 

2. कुन कुललाई छाCनयो? ____________________________ 
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3. अ!Vयमा, __________________ को छोरा शाऊल चुCनए। तर समMया के हो? शाऊल कहाँ छ? 

_________________________________________________________________________ 

4. पद 23 मा उनीहGले उनीहGको राजा झोलामा ल�ुकरहेका भे�ाए। यहX wयिlतलाई परम+भलेु 

छा!न ुभएको Dथयो। जब उनी माCनसहGसाम ुउ�भए तब शाऊलको Mप8ट �वशषेता के Dथयो (पद 

23)? _________________________________________________________________________ 

5. पद 24 मा शमएूलले माCनसहGलाई के भने? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. जनताको +Cत�Eया कMतो Dथयो? _______________________________________________ 

7. पद 25 मा शमएूलले माCनसहGलाई राजाको अDधकार र कत.wयको बारेमा वण.न गरे। तपाईको 

बाइबलमा शsद Cनयम पCछ Eस-स!दभ. हुन सlछ। Eस-स!दभ.ले हामीलाई wयवMथा 17:14-20 

मा Cनदeशन 5द!छ। पdने OबिVतकै तपा: राजाको CनयमहGको बारेमा �सlनहुुनेछ। 

पद 14- यी शsदहG धेरै वष. अCघ मोशाले भनेको Dथयो। इzाएलXहG +Cतyा गRरएको 

देशमा +वेश गनु.अCघ उनले कMतो आशा गरेका Dथए? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

राजाको दईु योuयता के हुनपुनe Dथयो? ______________________________ 

र ____________________________________________________________________ 

राजालाई के चतेावनी Dथयो (पद 16)? �कन? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

उसलाई आ<ना पVनीहGको बारेमा के भCनएको Dथयो (पद 17)? _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

उसलाई आ<नो स(पVतीको बारेमा के भCनयो? _________________________________ 

उनलाई पद 18-20  मा भCनएको Dथयो �क उनले आ<नो जीवनको सारा समय 

हो�शयारXका साथ पालन गनु.पछ. �क ऊ _____________ र ____________________ र 

_____________ र यी ____________ का सब ैशsदहG _____________________ Hवारा 

_______________ र _____________ र ____________ बाट ____________ �सlन �सके। 

CतनीहG, �क उहाँको ________________ _________________________________ नहुन 

सlछ र हुन सlछ _______________________________________________________ 

र, परमे=वरले के +Cतyा गनु.भयो? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

िजCमेवार�: 1 शमएूल 11:15  ले राजाको Gपमा शाऊलको जीवनको बारेमा अG कथाहG बताउँछ। फेRर 

हामी यी पाठहGमा अ[ययन गन. सlने भ!दा पCन धेरै साम^ीहG भएकोले शाऊलको शासनकालमा 

शाऊललाई के भयो भ!ने कुरा अझ राhरX ब�ुन तपा:ले यी अ[यायहG आफैले पdन समय Cनकाfन ु

आव=यक छ। । 

 

1श9ण: 
1. अ[याय 11 मा हामी शाऊललाई राजाको Gपमा +मा\णत गनe घटनाको बारेमा �सlछB। 

2. अ[याय 12 मा शमएूलले इzाएलका माCनसहGसाम ुबोले र उनीहGको wयवहारको नमनूा साझा 

गरे:  

उहाँ CतनीहGलाई स(झाउनहुु!छ 

i. +भलेु CतनीहGको पकुार स!ुनभुयो र उनीहGलाई �म�बाट छुटाउनभुयो (पद ___) 

ii. उनीहGले +भलुाई Oबसe र उहाँलाई छोड े(पदहG _________) 

iii. +भलेु उनीहGलाई Kमा गनु.भयो र उनीहGका शFहुGबाट छुटकारा 5दनभुयो (पद_) 

iv. उनीहG +भ ुबाहेक अG राजा चाहा!थे (पदहG __________) 

v. य5द CतनीहGले उहाँको सेवा गरे र उहाँको आyा पालन गरे भने उनीहG ध!य 

हुनेछन ्(पद ______________) 

vi. य5द उनीहGले अनाyाकारX भएर �व{ोह गरे �क +भ ुउनीहGको �व��मा हुनहुु!छ 

(पद ____________________) 

vii. उनीहGले बझु े�क उनीहGले के खराब काम गरेका Dथए र शमएूललाई उनीहGका 

लाDग +ाथ.ना गन. आ^ह गरे (पद ____________) 

viii. उनले उनीहGलाई स(झाए �क उनीहGले जे गरे पCन परमे=वरबाट टाढा फकe नन ्

(पदहG ________) 

ix. +भलेु उनीहGलाई Vयाuनहुुनेछैन �कन�क उहाँ उनीहGलाई आ<न ैबनाउनहुु!}यो 

(पद ___________________) 

अ!तमा, शमएूलले उनीहGलाई +भकुो सेवा �व=वासीपवू.क, सारा @दयले र उनीहGका लाDग 

गनु.भएका ठूला कामहG स(झना गराउँदछ (पद ____________) 

3. अ[यायमा 13  हामी �सlछB �क शाऊलले होमब�ल चढाए (पद))। यो केवल पजूाहारXहGको काम 

Dथयो। पद 13:14  मा शमएूलले उनलाई के भने? _________________________________ 
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4. अ[यायमा 14 शाऊलले एउटा वेदX Cनमा.ण गरे। पद 37 मा उसले प�ल=तीहGका बारेमा के गनe 

भनेर उसले परमे=वरलाई सो[यो। ई=वरको +Cत�Eया कMतो छ? __________________________ 

5. अ[यायमा  15 +भलेु शाऊललाई पणू. Gपमा अMवीकार गनु.भयो।  

पद 2 मा शमएूलले शाऊललाई fयाएको +भकुो स!देश के Dथयो? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

शाऊलले के गनु. पनe Dथयो (पद 3)? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

शाऊलले वाMतवम ैके गरे (पदहG 7-9)? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

+भलेु शमएूललाई के भ!नभुयो (पद 10-11)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

शाऊलले अG के गरे (पद 12)? ____________________________________________ 

6. शमएूलले शाऊलको सामना गरेपCछ पद 22-23  मा शमएूलले के जवाफ 5द!छ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

�रQलेJशन: शाऊलको जीवनमा कMतो दःुखलाuदो 5टQपणी भयो। उनी एक माCनस Dथए जसलाई 

परमे=वरले माCनसह�माDथ राजाको Gपमा छा!न ुभएको Dथयो, एक wयिlत परमे=वरले चु!न ुभएको Dथयो 

र उसलाई अVय!त �+य बनाउन ुभएको Dथयो। 

 

1. शमएूल र माCनसहGबीचको स(ब!धलाई के भयो? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

माCनसहG आ<न ैतRरकामा चाह!थे। CतनीहG को नेतVृव �लने भनेर Cनण.य गन. चाह!थे। उनीहG 

भ�व8यवlता शमएूलमाफ. त +भकुो चेतावनी स!ुन चाहँदैनथे। माCनसहGले उहाँलाई इ!कार गरे र 

परमे=वरलाई Vयागेर छन जसले उनीहGलाई उनीहGको दमनबाट छुटाए र उनीहGलाई +Cतyाको 

भ�ूममा fयाए। CतनीहG ती सब ैचीजहG छो�न तयार Dथए जसलाई �क अG देशहG जMता राजा 

हुन। 

2. शमएूल र शाऊलको स(ब!धलाई के भयो? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

शमएूललाई थाहा Dथयो �क परमे=वरले शाऊलमा आ<नो आVमा रा�नभुएको छ। उनलाई थाहा 

Dथयो �क परमे=वरले शाऊलको @दय पRरवत.न गनु.भयो। शमएूलले माCनसहGलाई परम+भलेु 
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छा!न ुभएको एक �वशषे उपहार 5दए। उनीह�का राजा हुन भनेर उनीह� Cनि=चत Dथए। शाऊलले 

मखू. wयवहार गन. थाले भ!दा चाँड ैयो काम भएको Dथयो। उसले परमे=वरको CनदeशनहG र 

काननूलाई अनाyाकारX बनायो कामहG आफैले गनe छनौट गरेर। 

शाऊल र परमे=वरबीचको स(ब!धलाई के भयो? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

जसको @दय ई=वरले बदfन ुभएको Dथयो उनी परमे=वरबाट त�क. ए र उहाँको आyा मा!न 

अMवीकार गरे। फलMवGप, शाऊलले उसलाई बोलाउँदा +भलेु जवाफ 5दन अMवीकार गनु.भयो। 

उसले परमे=वरको स(मानलाई आ<न ैठाउँमा रा�यो र अ!ततः +भलेु शाऊललाई राजाको Gपमा 

अMवीकार गनु.भयो �कनभने शाऊलले +भकुो वचनलाई अMवीकार गरे। 

 

आवेदन: शमएूलले 1 शमएूल  15:22-23 मा शाऊललाई कडा शsद बोले। शाऊलले परमे=वरको आyा 

उfल . घन गरेका Dथए र VयसपCछ शमएूलसाम ुआ<नो अनाyाकाRरतालाई धमo ठहराउने +यास गरे। यी 

शsदहGले शावलको सामना गनु.पयो र आ<नो पाप Mवीकाय|। “मलेै पाप गर¡। मलेै +भकुो आदेश र 

तपा:को Cनदeशन उfलघंन गरे। म माCनसहGसँग डराउँथ¡ र यसकारण मलेै उनीहGलाई 5दएँ। ” तपा: 

+Mथान  32:21-24  मा भे5टएको यMत ैजवाफ स(झन सlनहुु!छ जब हाGन माCनसहGसँग डराए, 

CतनीहGको धुनमा डुबे र सनुको बाछोको Cनमा.णमा सहयोग गरे। शाऊलले परमे=वर र शमएूलसँगको 

आ<नो स(पणू. स(ब!धलाई जो\खममा पारे।   

 

1. अ!ततः, ती शमएूलका अनसुार ती स(ब!धहGलाई के 1 भयो 15:34-35? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीले पCन पाप गरेका छB भनेर Mवीकानु.पद.छ। हामी +ायः +भकुो आyा र उहालेँ हामीमाDथ 

अि�तयार रा�नभुएका माCनसहGका CनदeशनहGको उfलघंन गद.छB। य5द हामी आफ� मा इमानदार 

छB भने के हामी भीडको दबाबमा डराएका छB र Vयसमा अिfझएका छB भनेर Mवीकान. सlछB? के 

तपा: VयMतो समय स(झन सlनहुु!छ जब तपा:ले भीडको साथमा सहX कुरा गनु.को स�ामा डुsदै 

गरेको पाउनभुयो? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. शाऊलले भने �क उनी डराए। तपा:को आ<न ैडरलाई �वचार गनु.होस।् म भीडमा �कन उVपादन 

गछु.? म केसँग डराउँछु? __________________________________________________________ 

हामी सबलेै पाप गरेका छB। Vयहाँ कोहX पCन छैन जो भगवानले आदेश 5दएका छैन हामीले सबलेै 

अनाyाकाRरता �लयB र हामी सब ैपरमे=वरको Eोध र हाhो गfतीको लाDग सजाय बाहेक अ� 

केहX हकदार छैनB। तर पख.नहुोस!् शभु समाचार आउँदैछ! 
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भाग 4                    

                                                                                                                                         

सCझना: हामी येशमूाफ. त आउने उहाँको शभु समाचार जा!न परमे=वर चाहनहुु!छ। तपाइँलाई परैू 

अ[याय याद गन. +ोVसा5हत गRरएको छ! भजन 130 ले हामीलाई यो शभु समाचार 5द!छ। जब हामी 

आफ� मा 5दlक लाuछB र आ<न ैगfतीको कारण पणू.तया Cनराश महससु गछ�, तब +भ ुMवय(ले हामीलाई 

आशाले भRरएको र पणू. छुटकारा पाएको जीवन +दान गनु.हु!छ। हाhो गfतीको ग(भीरता र यसको 

नCतजाको कठोरताको बावजुद, परमे=वर हामीलाई उहाँको महान ्+ेमबारे जा!न चाहनहुु!छ। येशकूो मVृय ुर 

बौRरउठाइ माफ. त हामी सबलैाई बचाउँछB जसले हामीलाई ब!धक बनाउँछ; हामी दयाल ुभई Mवत!F भएका 

छB। 

 

भजन 130 का यी आठ पदहGले परमे=वरको +ेमको +Mताव रा�छन।् यी पदहG कAठ गन. यस हQता 

�लनहुोस।् तपा:को अनEुम\णका काड.मा CतनीहGलाई ले�नहुोस ्र यी शsदहG तपा:को @दयमा 5दनहुोस।् 

तपाईसँग एक �मFलाई आशा गनe अवसर पCन हुन सlछ तपाईले यी पदहG सँग ैकAठ गन. काम गनe 

Eममा। 

 

1श9ण: भजन 130 ले धेरै अथ.हG +योग गद.छ जुन CतनीहGको अथ.मा धनी छन।् हामी समीKा र यी 

केहX शsदहGको पRरभाषा �वचार गदा. भजन ब�ुनको साथ �वMफोट हुनेछ: 

 

दया: कृपा भनेको हामीले पाउन ुपनe दAड (मVृय ुर मVृय)ु न5दने ई=वरको काय. हो तर कृपापवू.क 

हामीलाई के 5दनपुदUन भ!ने कुरा 5दनहुु!छ (+ेम, Kमा र अन!त जीवन)। 

9मा: Kमा भनेको VयMतो चीज हो जुन न त अिज.त गRरएको छ न त योuय न ैछ। Kमा 

एउटा यMतो उपहार हो जुन अपराधीको OबG� गलत गfतीले छो�दैन। वाMतवमा, जसले Kमा 

5दनहुु!छ उसले अब कसलाई याद गदUन। Kमा हामीबाट पाएको कुरा हो जब हामी उहाँको 

प�वFतालाई अपमान गछ� र उहाँबाट अलग बMदछB। जब भगवानले हामीलाई उसको Kमा +दान 

गनु.हु!छ उहाँ उहाँ र हाhा बीचको Oबचको कारण हुने अपराध मेटाउनहुु!छ र फेRर स(ब!धलाई 

पनुMथा.�पत गनु.हु!छ। 

डर: यस भजनमा डराउन ुभनेको डराउन ुहोइन। डर प�वF भयको भावनाले बाँDचरहेको छ। 

�कनभने भगवान ्ले हामीलाई सिृ8ट गनु.भयो, हामीलाई Kमा गनु.भयो र हामीलाई +ेम गनु.हु!छ 
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हामी उहाँसँग डराउँछB। हामी उहाँ+Cत वफादार छB र हाhो जीवनमा उहाँ+Cत वफादार +ेमको 

+Cत�Eयाको Gपमा आदर गद.छB। 

आशा: आशा के5ह को लागी इSछा गरXरहेको छैन। आशाले थाहा पाउँदछ र परमे=वरको जीवनको 

सVयमा एकको जीवन लगंर गद.छ र �व=वास गद.छ �क जे दे�न स�क!न Vयो अझै आइसकेको 

छ, अथा.त ्अन!त जीवन। 

मोचन: मोचन भनेको फेRर खरXद गनe +�Eया हो जनु तपाईको प5हले तपाईको Dथयो। 

छुटकाराको मतलब भlुतानी येशकूो रगतको साथ गRरएको Dथयो। उहाँको क8ट, मVृय,ु र 

पनु�Vथानको कारण हामी परमे=वरका स!तानहG ब!न सlछB। एउटा जीवन अक|को लाDग 

5दइएको Dथयो। तपा: र म परमे=वर �पतासँग सध�भRर बाँSन सकB भनेर येश ूमनु.भयो।   

 

%ाथ-ना: +भ,ु तपा: दयाको लाDग हाhो पकुार स!ुनहुु!छ। तपा: सब ैगलतको रेकड. रा�नहुु!न। य5द 

तपा:ले खाता रा�नभुयो भने कोहX पCन तपा:को उपिMथCतमा उ�भन सlने छैन। हाhो गfतीको रेकड. 

रा�न भ!दा तपाईले हाhा सब ैपापहGका लाDग Kमा +दान गनु.हु!छ। हामी के गन. सlदछB तर हामी 

तपा:लाई डर मा!दछB जब हामी तपा:को जीवनका सब ै5दनहG स(मान र स(मान गद.छB? हाhो आशा 

तपा: मा छ। तपा: हाhो जग Cनमा.ण गRरएको जग हो। हामी कfपना गन. भ!दा तपा: हामीलाई अDधक 

+Mताव। हाhो आशा यो जा!नमा भर पद.छ �क तपा:को अतलुनीय +ेमले हामीलाई हाhा सब ैपापहGबाट 

पणू. छुटकारा 5द!छ र हामीलाई सदाको लाDग तपा:को स!तान बनाउँदछ।  ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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एकाइ  समीKा 
 

 

भगवान आउनुहुनेछ,  

हाो त�रका   
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भगवान आउनुहुनेछ, हाो त�रका 

 

समी9ा 
 

बधाई छ! तपा:ले ई=वरको इSछा, हाhो माग. अ[ययन परूा गनु.भयो। तपाई धेरै नयाँ बाइबल कथाहG र 

पाFहGसँग पRरDचत हुनभुएको छ। अब, समीKा गनe समय हो। याद रा�नहुोस,् यो पRरKण होइन, केवल 

तपा:को अवसर र तपा:को +गCतलाई पिु8ट गनe अवसरको Gपमा तपा:ले यस रोमा�चकारX याFालाई 

Cनर!तरता 5दनहुुनेछ जुन तपा:को जीवनलाई आकार 5द!छ। जब तपा: अ[ययन गनु.हु!छ तपा: 

कथाहGको त}यहG र परमे=वर र मानवजाCतको बारेमा सVयहG �सlदै हुनहुु!छ। तपाईले यो पVता लगाई 

रहन ुभएको छ �क यस 21 औ ंशताsदXमा तपाईको जीवनमा त}य र सVयलाई कसरX +योग गनe। 

 

हामी Cन(न�ल\खत पाFहG म[ये +Vयेकको समीKा गरB र एक वा दईु शsद ले�नहुोस ्जुन तपा:को 

5दमागमा उ�भ!छ �क तपा:ले उनीहGको कहानी स(झना गदा.: 

 

1. नाओमी:  _______________________________________________________________ 

2. Gथ:  _________________________________________________________________ 

3. बाओज:  _________________________________________________________________ 

4. ह!ना:  _________________________________________________________________ 

5. एलX:  _________________________________________________________________ 

6. शमएूल:  _________________________________________________________________ 

7. शाऊल:  _________________________________________________________________ 

8. होQनाई:  _________________________________________________________________ 

 

अब, हामी नlसा समीKा गरB। तलका +Vयेक Mथान पVता लगाउनहुोस:् 

1. शीलो, बासMथानको Mथान - पजूा गनe Mथान र ब�लदानहG (1 शमएूल 1:3) 

2. ए�ाइमको Mथान - पहाडी देश जहाँ रामा शहर अविMथत Dथयो। ह!ना र एfकाना बMने ठाउँ (1 

शमएूल 1:1; 1 शमएूल 2:11) 

3. प�ल=तीहGHवारा कsजा गRरएको भमू[यसागरको �कनारमा अविMथत भ�ूम (1 शमएूल 4:1-2) 

4. करारको स!दकु �लइएको प�ल=ती शहरहG: अ=दोद, गात, र एEोन (1 शमएूल 5) 
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5. बेथ-शमेेश जहाँ स!दकू इzाएलXहGले fयाए (1 शमएूल 6:10-12) 

6. �कया.थ-यारXम जहाँ स!दकूलाई एलाजारको सरुKामा रा\खएको Dथयो (1 शमएूल 7:1) 

7. Oब!यामीन कुलको Mथान - जहाँ शाऊल बMथे (1 शमएूल 9:1) 

परावत-न समी9ा: हामीले ई=वरको इSछा, हाhो माग.को अ[ययनमा तीनवटा +ाथ�मक पाFहG 

अ[ययन गरेका छB।   

1. एक तRरकाको उदाहरण 5दनहुोस ्जसमा Gथको जीवनले परमे=वरको इSछालाई झfकाउँदछ जुन 

उनले आ<नो जीवन Oबताएको मा[यमबाट: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एउटा तRरका 5दनहुोस ्जसमा शमएूलले आ<नो जीवन ई=वरXय इSछा +CतOबि(बत गरे: ________ 

______________________________________________________________________________ 

3. इzायलले कुन छनौट गरे जुन Vयसले ई=वरXय इSछाबमोिजम जीवन Oबताउनकुो स�ा आ<नो 

कामकुरा गनe देशको चाहनालाई +CतOबि(बत गp यो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. शाऊलको जीवनबाट उदाहरण 5दनहुोस ्जुन उनले परमे=वरको इSछालाई झfकाउन ुभ!दा आ<न ै

तRरकाले झfकाउँदै आ<नो जीवन Oबताउने छनौट गरे: __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन समी9ा: 

1. Gथ 4:16 भि!छन,् "तब नाओमीले बSचालाई �लई, र उसलाई आ<नो कोखामा हालX। यस पदबाट 

तपाईको जीवनका लाDग एउटा अन+ुयोग के हो? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 1 शमएूल 2:1 भ!छ, "मेरो @दय +भमुा खुशी छ ... �कन�क म तपा:को छुटकारामा खुशी छु।" 

क5ठन पRरिMथCतको समयमा मेरो tि8टकोणलाई ह!नाको शsदले कसरX चुनौती 5द!छ? 

______________________________________________________________________________ 

3. भजन 130 ले आशाको कुरा गछ. ! यी शsदहGको अथ. समीKा गनु.होस ्�कन�क भगवा!को +ेमको 

शभु समाचार यस भजन माफ. त बोfनहुु!छ: 

दया ____________________________________________________________ 

Kमा ____________________________________________________________ 

डर _____________________________________________________________ 

आशा _____________________________________________________________ 

मोचन _______________________________________________________ 
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%ाथ-ना: +भ ुपरमे=वर, Mवगoय �पता, तपा:ले मलाई आ<नो वचनको अक| अ[ययनको अ!Vयमा fयाउन ु

भएको छ। तपा:ले मलाई +ेमको @दयले अGको सेवा गन. चुनौती 5दनभुयो। तपा:ले मलाई शमएूलको 

जीवनबाट �शKा 5दनभुयो जुन तपा:मा केि!{त जीवन तपा:को वचन स!ुछ र स!ुछ। तपा:ले मलाई यो 

पCन याद 5दलाउन ुभएको छ �क ममा काम गनe तपा:को आVमाले मलाई फरक हुन शिlत 5दनहुु!छ। 

यस अ[ययनले मलाई तपाईलाई अMवीकार गनe चेतावनी पCन 5दएको छ यस+कार तपाईलाई र तपाईको 

लाDग मेरो जीवनको लाDग अवहेलना गदU। अ!तमा, तपाइँले मलाई तपाइँको Kमाशील +ेमको आ=वासन 

5दनहुु!छ जसले मलाई तपाइँको अवरोध +ेम (अनु̂ ह) +दान गद.छ र मलाई बचाउने (दया) बाट मलाई 

रKा गद.छ। के म अGलाई यो शभु समाचार भ!न सlछ ता�क CतनीहGले पCन तपाईसँग एक बचत 

स(ब!धमा आउन सकून।् _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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अCतRरlत Eस कनेlट बाइबल अ[ययन डाउनलोडहG कुन ैशfुक Oबना उपलsध छन.्  

म!Fालयको वेब साइट �मण गनु.होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपा:बाट स!ुनहुोस!् 
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