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स5ु गद6 
 

तपा` एक साह	सक मा श7ु गदO हुनहुु�छ �क तपा`को बाँकa जीवन आकार हुनेछ. तपा`को याCा 

तपा`को ला@ग अन<ठो हुनेछ र प?वC बाइबल भ�ने प ुतकको तपा`को बझुाइमा बeनको ला@ग तपा`को 

उPसकु र उPसाह" चाहनाले केह" अशंमा =नधा�Lरत गLरनेछ. अVययन गन� तपाईको �=तब8ताले तपाइँको 

जीवनलाई सम8ृ पानf वाचा गद�छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ� त बोgनहुु�छ. 

जब तपा` अVययन गनु�हु�छ तपा`लाई हातमा केह" 	सफाLरस गLरएको आप=ूत �ह7 हुन �ोPसा_हत 

गLर�छ: 

1. यो बाइबल अVययन एकाई: “भगवान कृपा, हाiो उ8ार”  

2. प?वC बाइबलको नयाँ अ�तरा�ि^]य स ंकरण (एन I 	भC). नोट: य_द तपा` नयाँ खर"द 

गदO हुनुहु�छ भने, बाइबल खोlनुहोस,् य_द सYभव छ भने, Pयोसँग छ:  

. �Pयेक पृ̂ ठको बीचमा Bस-सदंभ�  तYभ �ाथ	मकताका साथ. 

. एक सम�वय सामा�यतया बाइबलको पछाTड भे_ट�छ, र 

. केह" आधारभतू नmशा प=न पछाTड भे_टए. 

3. पेन वा पेि�सल 

4. 3x5 वा 4x6 अनBुमWणका काड�ह7 

मा सचूीब8 तीन # 2  स?ुवधाह7सँग तपा`लाई पया�Kत तपा`को अVययनको ला@ग आप=ूत � गLरनेछ र यी 

पाठह7 माफ� त सफलतापवू�क ने	भगेट गन� तयार हुनहुुनेछ. यDय?प, बाइबलमा यो तपा`को प_हलो �दश�न 

हो भने, तपा`ले बाइबल ने	भगेट शीष�कको अVययनबाटै ?वचार गन� सmनहुु�छ. यस अVययनले तपा`लाई 

कौशल ?वकास गन� र तपा`लाई अ@धक ?व3व त बाइबल ?वDयाथp बनाउन सहयोग पqु याएको ने	भगेसनल 

उपकरणह7 �दान गद�छ. बाइबल ने	भगेट कुन ैप=न शgुक वा दा=यPव 6बना डाउनलोड गन� स�क�छ Bस 

कनेmट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यDय?प यो अVययन 	सफाLरस गLरएको छ, यो परमे3वरको 

योजना, हाiो ?वकgपको अVययनमा “भगवान कृपा, हाiो उ8ार”. 
तपा`को बाइबल माक�  गन� न_हच�कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पeन हो. यसलाई तपा`को 

नोटह7, तपा`को रेखांकन, हाइलाइ_टगं, सक� ल र एरोको साथ तपा`को आrन ैबनाउनहुोस!् तपा` ?वचार, 

�3न, र अVययन को माVयम बाट आrनो याCा tया�कंग रेकTडUग को लागी एक नोटबकु वा uयाvलेट को 

उपयोग गन� को लागी चु�न सmनहुु�छ भगवानको इMछा, हाiो तLरका”.   
अVययन सामZी लेWखएको छ ता�क तपा` आफैले 	सmन सmनहुुनेछ. आPम-अनशुासन को एक 

TडZी सगं तपा` थोरै वा कुन ैक_ठनाई को साथ सामZी कभर हुनेछ. एकै साथ तपा` नयाँ जानकार" 

�ाKत गनु�हुनेछ, नयाँ अ�तरwि^ट साझा गनु�होस,् र के_ह चुनौतीपणू� �3नह7 सोVनहुोस ्जुन उPतरह7को 

ला@ग माxनेछ. यो �=त�Bयाको पवूा�नमुान गदO तपाईलाई अVययन गन� केह" साथीह7लाई आमि�Cत गन� 

गYभीरतासाथ ?वचार गन� �ोPसाहन _दनहुु�छ.   
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तपाईलाई आrनो अVययनमा रमाइलो लाxन सmछ. तपाईको �दय Zहणयोxय होस ्जसर" भगवानले 

तपाईको वचन माफ� त बोgनहुु�छ. यी बाइबल कथाह7ले तपा`को छोरा येश ूyी^ट, हाiा �भ ुर मिुmतदाता 

माफ� त तपा`लाई _दएका महान ्�ेमको आ3वासन _दनहुोस.् 
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पाठ एक 

 
 

1भुले +दय हेनु7हु8छ 
 
 

1 सामुयल 16 - ड	ेभड र समुएल 

 

 

 
 

अवलोकन  पाठको 1 
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पLरचय          6 

 पाठ 1: 1 शमूएल 16           

• शमूएलको नयाँ असाइनमे�ट     7 

• भगवानको मापदSड                  8 

• राजाको सेवा                 10 

• शाऊलको ?वलभ अनाzाकाLरता               11 

• भगवानको इMछामा �स�न                12 
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1भुले +दय हेनु7हु8छ 

 
 

प;रचय 

 

अ=घgलो एकाईमा ई3वरको इMछा, हाiो माग�मा, हामीले ब|ुय< �क इ2ाएलका मा=नसह7 प.ृवीका अ�य 

रा^]ह7 ज त ैएक राजाDवारा शासन गन� चाह�छन।् आफू वरपरका रा^]ह7ज तो हुने =तनीह7को 

चाहनाले ?व@धको जीवन 6बताउने =तनीह7को चाहनालाई यस राlय र शासनको अधीनमा आrना 

स�तानह7को 7पमा सरुFGत 7पमा बसोबास गनf }यिmतको 7पमा छोTड_दयो। उनीह7को राजाको माग 

@थयो, वा तवमा भ�ने हो भने, उनीह7लाई राजाको 7पमा अ वीकार गनु� @थयो। राजाको शासन अ�तग�त 

बाँ@चरहेका क_ठनाइह7को बारेमा =तनीह7लाई चेतावनी _दइसकेप=छ, परमे3वरले उनीह7लाई उनीह7ले 

मागेको माग गनु�भयो। भ?व^यवmता शमएूललाई परमे3वरले आrना मा=नसह7लाई शाऊलको राजालाई 

अ	भषके गन� =नदfशन _दनभुएको @थयो। परमे3 वरले शाऊललाई �भकुो आP मा _दनभुयो र उनलाई यी 

शvदह7Dवारा उPसा_हत गनु�भयो, “तपा`को हातले ज ेगन� खोl नहुोस,् P यो उहाँसँग हुनहुु�छ।” 

शाऊल राजा भएको धेरै समय न6बPदै हामीले उनको अनाzाकार" कामह7 र �भकुो आzाह7 पालन गन� 

असफल भएको कुरा पाउँछ<। अ�ततः शाऊलले परम�भकुो वचनलाई अ वीकार गरे र �भलेु उनलाई 

राजाको 7पमा अ वीकार गनु�भयो। परमे3वरले शाऊललाई इ2ाएलको राजा बनाएकोमा दःुWखत 

तgुयाउनभुयो र उनीबाट आrनो आPमा हटाउनभुयो।  

यस पाठमा परमे3वर आफ~ को �दयको खोजी गदO हुनहुु�छ। अक� राजा कहाँ छ भनेर जा�नहुोस ्र यो नयाँ 

अ	भ?षmत राजाको ला@ग परमे3वरको मापदSड पPता लगाउनहुोस।् परमे3वरले उनलाई कसर" �योग 

गनु�हु�छ र राजा शाऊलको पGमा कसर" ?वजय हा	सल गनु�हु�छ, हेनु�होस।् शाऊललाई प_हलो राजाको 

7पमा छा�न ुभएकोमा भगवानको अफसोसको अनमुान गनु�होस।्
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1भुले +दय हेनु7हु8छ 

 

भाग 1 

प;रचय: शमएूल र राजा शाऊलले छु_�ए (1 राजा 15)। शमएूल रामा र शाऊलको @गबामा आrनो घरको 

ला@ग गए। यDय?प शमएूलले शाऊलको ला@ग शोक गरे तर =तनी फेLर क_हgय ैभेuन सकेनन।् शाऊललाई 

राजा बनाएकोमा परम�भलेु शोक गनु� भयो र उनलाई अब इ2ाएलको राजाको 7पमा अ वीकार गनु�भयो। 

 

यो ब|ुनको ला@ग महPPवपणू� छ �क शाऊलले अ वीकार गनf �भ ुन ैहुनहुु�न। प_हलो शमएूल 15:26 ले 

भ�छ �क शाऊलले प_हलो पटक �भकुो वचनलाई अ वीकार गरे। शाऊलले उनलाई इ2ाएलको राजाको 

7पमा  था?पत गन� चाहेको सYब�धलाई शाऊलले अ वीकार गरे। शाऊलले परमे3वरलाई इ�कार गनf 

=नण�य गरेकोले गदा� परमे3वरले उनलाई राजा हुन अ वीकार गनु�भयो। 

 

असाइनमे8ट: कथा जार" छ। 1 शमएूल 16:1-13 पeनहुोस।् 

• परमे3वरले शमएूललाई कहा ँपठाउनभुयो? 

• उसलाई �कन पठाइयो? 

• उसले के गरे? 

अ>यास गनु7होस:्  

1. पद 1 मा शमएूललाई �भकुो �3न के @थयो? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. शमएूलको ला@ग परमे3वरसँग एउटा नयाँ असाइनमे�ट @थयो। उनी इ2ाएलको नया ँराजा =नयmुत 

गन� तयार @थए र शमएूल आफूले छानेको राजालाई अ	भषके गन� चाह�थे। पद १ बीचको बीचमा 

परमे3वरको आzा के @थयो? _______________________________________________________ 

 

@शAण: “=तiो सी तलेले भनु�” भ�ने अ	भ}यिmतले नयाँ राजा अ	भषके हुनेवाला @थयो। 1 शमएूल 10: 

1 मा हामी शमएूललाई शाऊललाई राजा हुन अ	भषके गरेको कुरा पeछ<, जो ई3वरको उPतरा@धकार, 

इ2ाएलमा अगवुा @थए। शाऊलको टाउकोमा तले ख�याइएको तलेको �योगलाई Vयान _दनहुोस।् तलेले 

अ	भषके गनु� मा=नसह7लाई �तीकको 7पमा �क }यिmत प?वC उ�े3यका ला@ग अलग गLरएको @थयो। 

शाऊल अVयाय 10 मा अलग भएका @थए र अब एक नयाँ }यिmत परमे3वरको प?वC �योगको ला@ग 

अलग हुन लागेको छ। 
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अ>यास गनु7होस:् 

1. परमे3वरले शमएूललाई कहा ँपठाउनभुयो (पद 1)? ______________________________________ 

2. जेसी अपLर@चत पाC होइन। 7थ 4:21 र 22 समीGा गनु�होस।् पLरवार लाइन याद गनु�होस।् 

7थ र बोअजका आमा बबुा हुन ्____________________________. 

नाओमीकa महान हजुरआमा हुन ्___________________________. 

=यशकैो छोरो को हो? ____________________________________ 

3. शमएूललाई �कन बेतलेहेम पठाइयो (पद 1)? ________________________________________ 

4. शमएूलको डर के @थयो (पद 2)? __________________________________________________ 

5. �भलेु शमएूललाई के गन� र भ�न लगाउनभुयो? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. पद 3  को अ�तमा शमएूललाई परमे3वरको खास =नदfशन के @थयो? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. शमएूलले भनेको कुरा (पद 4) बेतलेहेम आइपगेु जहाँ उनले शहरका एgडरह7लाई भेटे। 

=न स�देह, =तनीह7ले Dवारपालको 7पमा सेवा गरे र शमएूल आइपगेुप=छ सहरका ढोकाह7मा भेला 

भए। पद 4 मा उनीह7ले शमएूललाई के सोधे? ________________________________________ 

8. शमएूलले उनीह7लाई के भने (पद 5)? ऊ �कन आयो? __________________________________ 

9. एgडरह7लाई उनको =नदfशन र =नYतो के @थयो? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. उसले समावेश गरेको अ7 को @थए? _______________________________________________ 

 

भाग 2 

Cवचार 1Dन: नयाँ राजालाई अ	भषके गन� परमे3वरले शमएूललाई बेतलेहेमको =यशमैा पठाएको @थयो। 

य_द तपाइँलाई चयन गन� परमे3वरले पठाउनभुएको हो भने, तपाइँले छनौट गनf मापदSड के हुनेछ? प_हलो 

राजाको साथ तपा`को =नराशालाई ?वचार गन� न6बस�नहुोस।् 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

अ>यास गनु7होस:् आउनहुोस ्पPता लगाउनहुोस ्�क परमे3वरले कसलाई छा�नभुयो… 

 



9 

1. शमएूल ई3वरको छनौट खोlदैछन।् पद 6 मा शमएूलले कसलाई देख?े ______________________ 

2. शमएूलले Pयस मा�छेको धारणा के @थयो? ___________________________________________ 

3. पद 7 मा ?वचार नगन� शमएूललाई के भ=नयो? ________________________________________ 

4. राजा शाऊलको उपि थ=त र उचाईको बारेमा हामीलाई के थाहा छ? 1 शमएूल 9:2 हेनु�होस।् ____ 

______________________________________________________________________________ 

5. परम�भलेु एल"आबलाई अ वीकार गनु�भयो। अक� शvदले �भकुो _दमागमा अ�तरwि^ट _द�छ। पद 

7  को शषे ले�नहुोस:् ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. शमएूलले जेसीले gयाएको �Pयेक छोरालाई के जवाफ @थयो (पद -8-10)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. अ�तमा, शमएूलले पद 11 मा जेसीलाई के भ�छ? ______________________________________ 

8. जेसीको �=त�Bया क तो @थयो? ____________________________________________________ 

9. शमएूलको =नदfशन के @थयो (पद 11)? _______________________________________________ 

10. सब भ�दा का�छो }यिmत जो भेडा चराइरहेको @थयो gयायो। उनको पद 12 मा कसर" वण�न 

गLरएको छ? ____________________________________________________________________ 

11. परम�भलेु शमएूललाई के गन� आzा गनु�भयो? ________________________________________ 

12. शमएूलले आrना दाlय-ूभाइह7को साम ुदाऊदलाई अ	भषके गरे। हामीलाई दाऊदको बारेमा के 

भ=नएको छ (पद 13)? ____________________________________________________________ 

यो पLर@चत छ। 1 शमएूल 11:6  मा शाऊलको बारेमा हामीलाई के भ=नएको छ? _____________ 

13. आrनो काय�भार परूा भएप=छ शमएूल आrनो घर ______________________ मा छाड े(पद 13)। 

 

अनमुोदन: के तपाई आफूलाई मनको भ�दा }यिmतको बा_हर" 7प हेरेर हेनु�हु�छ? तपा`को मेमोर" 

असाइनमे�टको ला@ग अनBुमWणका काड�मा पद 7 ले�नहुोस।् परमे3वरले शमएूललाई केह" सीधा सgलाह 

_दनहुु�छ: “उसको 7पलाई नहेनु�होस…् मा�छेले ज तो भगवान ्ले दे�नहुु�न।” एक जनाको बा_हर" 7प हेरेर 

मा=नस धोकामा पछ�; �भलेु हेनु�हु�छ, खोlनहुु�छ र �दय जा�नहुु�छ। �दयले मgूय, }यिmतPव र चLरC 

समाPछ। 

1. परमे3वरले शमएूललाई के गन� भ=नरहनभुएको छ? _____________________________________ 

2. अ7ले हेन�को ला@ग हामी आrनो �दय कसर" �कट गछ�? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �दयले एक }यिmतको बारेमा के बताउँछ? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. मेरो �दय �कट गदा� अ�ले म बारे के 	सmछन?् ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

केह! कुरा Cवचार गन7: यस अव थामा शावल र ड	ेभडको बारेमा के_ह कुरा समान छ। दबु ैमहPवह"न 

र अनभुवह"न मा=न�.यो।  

1. मा हामी शाऊलको बारेमा के 	सmछ< 1 शमएूल 9:21? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मा हामी दाऊदको बारेमा कुन दईु कुरा 	सmछ< 1 शमएूल 16:11? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. अ�तमा 1 शमएूल 9:2 र 1 शमएूल 16:12 मा हामीलाई यी दईु }यिmतह7को बारेमा के 

भ=नएको छ? _________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

प;रचय: हामीले भख�र शाऊल र दाऊदको बीचमा यी दईु }यिmतह7को समानता दे�न सmय<। अक� 

पदह7ले ती सब ै6बच फरक पानf कुराको पदा�फाश गद�छ। 1 शमएूल  15: 23 र 26 मा हामी जा�छ< �क 

शाऊलको ?व�ोह र अहंकारको कारण, उनको अनाzाकाLरताले, �भलेु उनलाई इ2ाएलको राजा भनेर 

अ वीकार गनु�भयो। 1 शमएूल 16: 14-23 ले शाऊलको काय�को अक� पLरणाम �कट गछ�। 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्1 शमएूल 16:14-23. 

• कुन कुराले �भकुो आPमालाई हटायो? 

• शावलको सेवा गन� कसलाई बोलाइएको @थयो? 

• उसलाई के गन� भ=नयो? 

 

अ>यास गनु7होस:् 

1. शाऊलबाट के गयो (पद 14)? _____________________________________________________ 

2. �भकुो आPमाले शाऊललाई शिmत �दान गरेको @थयो (1 शमएूल 11:6)। यो नयाँ र ?वनाशकार" 

भावनाले ऊमा फरक �भाव पा यो। हामीलाई भ=नएको छ �क यस दु̂ ट आPमाले उसलाई 

__________________ (पद 14)। 
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3. शाऊलका नोकरह7 जो उनीसगं @थए उनले के भइरहेको @थयो बझुे। शाऊलको यातना _दने 

मनोभावको =तनीह7को समाधान के @थयो (पद 15-16)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 17 मा हामी 	सmछ< �क शाऊलले आrना नोकरह7लाई बाजा बजाउने }यिmतलाई @च�ने र 

gयाउने काममा अ=घ बeन =नदfशन _दएका @थए। एक जना नोकरले =यशकैो छोरा दाऊदलाई 

@च�छ। उसले दाऊदको बारेमा के भ�छ (पद 18)? 

________________________________________________________________________ 

__________________________________, र ___________________________________ 

____________________________________, र _________________________________ 

र ______________________________________________________________________ 

5. पद 19 मा शाऊलले के गछ�न? _____________________________________________________ 

6. पद 20 मा जेसीले क तो �=त�Bया देखाउँछन?् ________________________________________ 

जेसीको उदारता र उनको राजाको ला@ग सYमान Vयान _दनहुोस।् 

7. 21 पदले राजा शाऊलको ला@ग दाऊदको सेवाको बारेमा के बताउँछ? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. शाऊल र दाऊदको 6बचको सYब�धको बारेमा हामी के 	सmछ<? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. शाऊलले =यशलैाई, दाऊदका बाबलुाई के सोधे (पद 22)? _________________________________ 

10. �भबुाटको दु̂ ट आPमा उनीमा@थ आउँदा शाऊलसँग समाधान भएको @थयो (पद 23)। दाऊदले 	लए 

_____________________________________________________________________________. 

शाऊल @थयो __________________________ र हा=नकारक आPमा ________________________. 

 

@शAण: भगवानको वचन�=त हाiो आzाकाLरता �भकुो ला@ग महPPवपणू� छ। हामी _ठक _ठकसँग 

सोMदछ� Pयसले केह" फरक पादOन, भगवानह7 उहाँ�=त हाiो आzाकाLरतामा �स�न हु�छन।् उहाँको वचन 

हामीलाई उहाँको उपहार हो। उहाँको वचनले हामीलाई =नदfशन र =नदfशन _द�छ जसले हामीलाई खराबी र 

खतराबाट जोगाउँदछ। उहाकँो वचनले हाiो आउने र हाiो जीवनको सब ै_दनह7को सरुGा गद�छ। � थान 

20 मा हामी दस आzाह7 पeछ< र 	सmय< �क उनीह7 परमे3वरले आrना जनह7लाई उनीह7लाई _दएका 

@थए ता�क उनीह7 एक साथ 	मलेर ब न सmदछन ्जनु उनीह7को वLरपLरको ससंार�=त उनको �ेम 

झgकाउँछ। उनीह7का ला@ग उनको �ेमको �दयबाट परमे3वरले _दनभुएका आzाह7 उनीह7को ला@ग 

उPतम @थयो र अझै प=न इ2ाएल"ह7ले अनाzाकाLरताको छनौट गरे। =तनीह7को अनाzाकाLरताको 

काय�ह7 उहाँलाई उनका परमे3वर भनेर अ वीकार गरे। 
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शाऊललाई ?वचार गदा� हामी पाउँछ< �क उसले प=न जानाजानी �भकुो वचनलाई अवzा गनf छनौट गय�। 

अनाzाकाLरताको पLरणाम हु�छ। कुन ैप=न कुराले �भलुाई Pय=त मनपदOन ज तो उहाँमा@थ हाiो भरोसा 

छ र Pयो भरोसा हाiो आzाकाLरतामा झिgक�छ। 1 शमएूल 15:22 ले भ�छ �क आzापालन गनु� भ�दा 

राiो हो… र Vयान _दन ुभ�दा प=न उPतम हो… पद 23 ले हामीलाई याद _दलाउँछ �क अनाzाकाLरता 

?व�ोह र अहंकार हो। हामीले यो ब|ुन ुआव3यक छ �क उहाँको आवाज, उहाँको वचन�=त अनाzाकाLरताले 

�दय र Pयसले परमे3वर र उहाँको अ@धकारलाई अ वीकार गद�छ। 

 

भाग 4 

परावत7न:  

1. ती कुन-कुन चीजह7 हुन ्र ती समयह7 हुन ्जसले गदा� मलाई �भकुो वचनलाई Vयान _दन अझ 

गा�ो हु�छ? ____________________________________________________________________ 

2. जब म भगवानको आवाज स�ुछु जब उहाँ बोgनहुु�छ ...._________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हाiो अ@धकारको 7पमा ई3वरको आzा पालन गनु� सबकैा ला@ग गा�ो हु�छ। उPपिPत In मा 

हामीले 	सmय< �क आदम र ह}वाले ?व3वास गरे �क उनीह7ले परमे3वरको आवाज पालन गन� 

भ�दा उPतम बाटो फेला पारे। ?व�ोह र अहंकार क_ठन अवधारणा हो। हामी आफूलाई यस 

�कारको सोMन चाहँदैन<। शाऊलले परमे3वरको वचनलाई अ वीकार गदा� उनलाई राजाको 7पमा 

अ वीकार गLरयो। के तपा`ले अ वीकार, आrन ै?व�ोह / अहंकारको कारण अ वीकार अनभुव 

गनु�भयो? के भ=नयो वा गLरयो? के भ=नएको छ वा फरक पLरणामको ला@ग गLरएको हुन सmछ? 

 

स�झना: फेLर भजन 1 ले हामीलाई बोgछ। भजन 1 को तपाईको मेमोर" कामको समीGा गनु�होस।् 

(कृपया नोट गनु�होस:् य_द भजन 1 मा तपाईको प_हलो सदंभ� हो भने, यो प_हलो भजनलाई अनBुमWणका 

काड�मा ले�न समय 	लनहुोस ्र यी छोटो छोटो पदलाई  म=ृतमा �=तब8 गनु�होस।्) पद 2 लाई ?वशषे 

Vयान _दनहुोस।् “तर उनको आन�द �भकुो }यव थामा छ ...” �भलेु उहाँको वचनलाई पालन गरेकोमा 

रमाउनहुु�छ। �भकुो आzापालन �कन यिPतको महPPवपणू� छ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भजन 1: 2 ले भ�छ �क जो मा=नस �भसँुग सYब�धमा _ह�दछ उसले उहाँको आzापालन गन� र उहाकँो 

वचनमा मनन गन� �स�न हु�छ। यस }यिmतको सबभै�दा ठूलो खुशी भनेको दु̂ ट, पापीह7 र उपहास 

गनfह7को �Bयाकलाप र सgलाहमा सलंxन छैन - जो परमे3वरसँग सYब�धमा छैनन।् सोMनहुोस,् भगवान 
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हामीमा रमाउनहुु�छ र हामी उहाँको आzा पालन गदा� उहाँमा हाiो �ेम र ?व3वास }यmत गरेर हामी 

उहाँमा रमाउँछ<। 

 

1ाथ7ना: हे �भ,ु दयाल ुबबुा, मलाई तपा`को ?व�ोह" र अहकार" माग�ह7  वीकार गन� मलाई गा�ो लाxछ। 

म चाज� हुन चाह�छु म एक ब�न चाह�छु जसले म के गनf र के नगनf भ�ने =नधा�रण गद�छ। तर, मँ 

	सmदै छु �क मलेै तपा`को वचनमा आzाकार" 7पमा जवाफ _ददंा मलाई खुशी लाxयो। तपा`को 

आzापालन गनु�होस ्र तपा`को वचनको ला@ग मेरो जीवनको सब ै_दनह7 मेरो �दय आनि�दत गनु�होस।् 

मलाई �ेमले भनु�होस ्जुन तपा`मा यसको ठूलो खुशी फेला पाद�छ। _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 यो लIी यहोवा हो 

 
 

प;रचय 

 

केह" समयप=छ शाऊल र इ2ाएल"ह7ले गोgयत र प	ल3तीह7को सामना गरे। गोgयतको घम�ड र 

अवहेलना देखेर इ2ाएल"ह7 डराए। इजरायल के हराइरहेको @थयो? �कन इ2ाएल" सेनाह7 प	ल3तीह7का 

शCहु7सँग य8ु गन� आएनन?् तर बालक दाऊदले गोgयतलाई जी?वत परमे3वरको सेनामा gयाएको 

अपमानको पGमा खडा भएन। कथा पLर@चत हुन सmछ तर यसलाई अVययन गनु�होस ्ज तो यो प_हलो 

पटक हो। दाऊदको कवच के @थयो? उसका ह=तयारह7 के @थए? प	ल3ती राGससँग लडा` गदा� क तो 

न=तजा भयो?  
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यो लIी यहोवा हो 

 

भाग 1 

 

@शAण: हामी बाइबलको सबभै�दा �	स8 कथाह7मVये 1 शमएूल  17 को अVययन स�ु गदOछ<। यो 

दाऊद र गोgयतको कथा हो। माइकल ए�जेलोको ड	ेभड एक जना मा�छेको अवधारणा हो जवान केटा 

ड	ेभड, गोठालो, जेसीको का�छो छोरा। अ�य ?वरोधाभासी र कम उgलेWखत काय�ह7 म=ूत �कार भेरोBो@चयो र 

अ�यह7ले गरेका @थए। 

 

परमे3वर�=त आzाकार" भएर भ?व^यवmता शमएूलले आrना भाइह7को अगाTड टाउकोमा तले ख�याए (1 

शमएूल  16: 13)। यो सानो केटो अब परमे3वरको उ�े3यको ला@ग छुuयाइएको इ2ाएलका अ	भ?षmत राजा 

@थए। उनी एक हुन ्जसको साथ �भकुो आPमा शिmतमा आयो। यDय?प उनी अ	भ?षmत राजा @थए। 

उनको शासनकालमा धेरै वष� 6बPनेछ।  

 

धेरै अचYमका नामह7 1 शमएूल  17: 1-3 मा �योग भएका छन।् सोकोह, ए�फस-डYमीन, अजेका र 

एलाहको उपPयका भमूVयसागरको सम�ु" तटमा पनf सब ै थानह7 हुन।् धेरै बाइबल नmशाले यी परुाना 

शहरह7 कहाँ अवि थत @थए भनेर प_हचान गदOन। धेरै जसो �फ	लि^टयाको भ	ूम देखाउँछन ्जुन 

भमूVयसागरको �कनारमा जोKपा र उPतरमा गाजाको बीचमा बxदछ। यो भ	ूम प	ल3तीह7 Dवारा कvजा 

गLरएको @थयो, इजरायलको अ	भलेखालय। प_हलो र दो2ो शमएूलको दौडान प	ल3तीह7को उgलेख छ जुन 

�ायः इ2ाएल"ह7 ?व�8 लडाई वा य�ुको स�दभ� @थयो। 

 

1 शमएूल  17: 3 मा हामीलाई भ=नएको छ �क प	ल3ती र इ2ाएलको सेनाले एक अका�मा रहेको एउटा 

ठूलो डाँडा कvजा गरे। यो ड	ेभड र गोgयतको कथाको ला@ग सेट  टेज हो। य_द तपा`ले 1 शमएूलमा 

रेकड� गLरएको कहानी खाता क_हgय ैपeन ुभएको छैन भने, तपा` आrनो नोटबकुमा कथाको नयाँ टुBा 

tयाक गन� सmनहुुनेछ जुन तपा`लाई प_हले थाहा @थएन। यी स कट 6बuस र टुBाह7ले तपा`लाई केह" 

नयाँ अ�तw�ि^ट र यस यवुा गोठालो केटा ड	ेभड माफ� त परूा गरेको भगवा�को चमPकार" काय�को ला@ग 

नयाँ �शसंा _दन सmछ। 

असाइनमे8ट:  

1. तपाईले कथाको बारेमा  म=ृतबाट याद गरेको चीजह7को एक सFंGKत सारांश ले�नहुोस ्— 

त.यह7, mयारेmटरह7, शvदह7, इPया_द। _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. पeनहुोस1् शमएूल 17 गोgयतलाई वण�न गनf शvदह7, वाmयांशह7, र काय�ह7 नोट गनु�होस ्र 

तपा`ले दाऊदको बारेमा 	सmन लाxन ुभएका केह" चीजह7 आrन ैला@ग सचूीब8 गन� थाgनहुोस।् 

 

EXERCISE:  

1. पद 4-7 ले गोgयतलाई वण�न गद�छ, जो प	ल3तीह7का ?वजेता @थए। प	ल3तीह7ले उनीह7को 

पGमा हेLररहेका @थए। 

उसको उपि थ=त: ________________________________________________________ 

उसको कवच: ____________________________________________________________ 

उसको ह=तयार: __________________________________________________________ 

उहाँको शिmत: ___________________________________________________________ 

2. यी अवलोकन प=छ तपाइँको =न^कष� के हो? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. गोgयतको wि^टकोणबाट ?वपLरत शिmतह7 को @थए 8 मा? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. गोgयत परािजत गनf मा�छे @थए। गोgयतले इ2ाएल"ह7लाई के भनेर करायो? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यो Vयान _दन रोचक छ �क गोgयतले लडाईलाई उसको बारेमा के भयो सोचे।  8,9 र 10 मा 

�योग गLरएको सब ै}यिmतगत सव�नाम गो	लयथलाई रेखां�कत गनु�होस।् 

6. गोgयतले चुनौती खडा गरे (पद 10): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. गोgयतले कसको ?व�8 लडाई ल�नेछ होला भनेर सोच?े ________________________________ 

8. गोgयतलाई अब के थाहा @थयो? ____________________________________________________ 

9. पद 11 पeनहुोस।् इ2ाएल"ह7लाई वण�न गन� कुन शvद �योग गLरएको छ? _________________ 

र ____________________________________________________________________________.   

नोट: अ�य अनवुादह7ले डराउने शvद �योग गद�छन।् =नराश श}दको अथ� कुन ैचीज वा टु�Bएको 

कसकैो हो। �े�कंग डाउन _हसंा, �म, वा डरले हुन सmछ र कसलैाई डराउने, =नराश पानf र डराउने 

पLरणाम _द�छ। 

 

Cवचार: के भइरहेको छ? के भइरहेको छ? यो सYपणू� कथा एक मनोवzैा=नक खले देWख�छ। ती टोल"ह7 

प	ल3तीह7 हुन ्जसमा इ2ाएल"ह7 र =तनीह7का राजा शाऊलको ?व78 गोgयत गोgयत @थयो। गोgयतले 
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उसको उचाई, ह=तयार, ह=तयार, मांसपेशी र एक ढाल बोmने लडाईको ला@ग प_हरनमा इ2ाएल"ह7 अगाTड 

देखा परे जो उनको अ=घ @थए। को डराउने छैन? 

1. गोgयत पोशाक माC होइन तर लडाईका ला@ग सश C प=न हो तर अब ऊ खडा भएर इ2ाएलको 

सेनालाई पकुाछ�। सारमा उनले भनेज तो देWख�छ, "यसलाई सरल राख<। म प	ल3तीह7का ला@ग 

ल�न सmछु र तपा` आrनो सब ैभ�दा राiो मा=नस पठाउन ुहु�छ इ2ाएलका ला@ग ल�न। र 

सब ैभ�दा राiो मा=नस जीत सmछ। य_द मलेै हराए भने प	ल3तीह7 तपाईको वशंावल"मा छन।् 

य_द =तमीले हाय� भने इ2ाएल"ह7ले हाiो सेवा गनfछन।् ” यो महPPवपणू� छ �क हामीले एक 

Gणको ला@ग ?वचार गनु�पछ� जो इजरायलको ?वजेता हो (1 शमएूल 9:2)। 1 शमएूल 17:11 मा 

हामी उनको बारेमा के पeछ<? ______________________________________________________ 

2. इजरायलको राजा =नराश र ठूलो डर भएको खबर छ। गोgयत�=त उसको �=त�Bया देखेर के 

तपाई छmक पनु�भयो? तपाइँ कसर" तपाइँको राजा नेता �=त�Bया मा आशा गनु�हु�छ? ऊ क तो 

खालको नेता देWख�छ? }यिmत र राजा बीचको सYब�ध क तो देWख�छ ?वचार गन� समय 

	लनहुोस:् 

______________________________________________________________________________ 

3. य_द तपा` इ2ाएल" सेनामा हुनभुएको छ र यो सश C ?वशाल दे�नभुयो र उहाँको साहसपणू� 

चुनौती स�ुनभुयो भने कुन शvद �योग गनु�हुनेछ तपा`लाई वण�न गन�? _____________________ 

आवेदन 1Dनह�:  

1. मलेै सामना गनf राGसह7 के के हुन?् _______________________________________________ 

2. जब जीवन यी राGसह7ले भLरएको देWख�छ, म	भC क तो भावनाह7 आउँछन?् _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. म कसर" _दxगजह7को चुनौतीह7को जवाफ _दन चाह�छु? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. राइ�uसले मलाई @चMयाईरहेको �=त�Bयाको बारेमा म कसर" महससु गछु�? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

1ाथ7ना: हे �भ,ु मलेै आrनो जीवनमा �ायः राGसह7को सामना गनु� परेको छ भनेर म  वीकानOपद�छ �क 

Pयसले मलाई Cास _द�छ। मलाई लाxछ �क म भाँ@चरहेको छु, कुनामा कुदO छु र परािजत भएको छु। मेरा 

राGसह7 सब ैआकार र आकारह7मा आउँछन।् मलाई थाहा छ म =तनीह7को 6ब78 शिmतह"न छु। मलाई 

सYझनहुोस ्�क तपा` मेरो शीgड र मिुmतदाता, मेरो उ8ारक हुनहुु�छ भनेर सYझन असफल भएकोमा 

मलाई Gमा गनु�होस।् मेरो जीवनमा राGसह7सँग ल�ने तपा` न ैहुनहुु�छ। मेरो �याल रा�न ुभएकोमा 

ध�यवाद। तपा` मेरो MयािYपयन हुनहुु�छ!  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

 

असाइनमे8ट: 1 शमएूल 17 पeनहुोस।् 

अ>यास गनु7होस:् 

1. डसेीका बबुा जेसी, ब?ृ8 भइसकेका @थए। उनका आठ छोरा @थए। हामीलाई भ=नएको छ �क तीन 

जना जेठा छोराह7ले शाऊललाई य�ुमा प�याए (पद 12-13)। तीन छोराह7को नाम राWखयो  

__________________, र _______________________________________________________. 

2. पद 14 र 15 मा हामीलाई दाऊदको बारेमा के भ=नएको छ? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. प	ल3ती राGसको ठ�ा _दनको दईु पटक _________ _दनको ला@ग भयो! 

4. =यशलेै दाऊदलाई बोलाए र उनलाई उसका दाlय-ूभाइह7 भएको ठाउँमा 	श?वरमा पठाए। आrना 

बबुाको  वा .य र  वा .यको बारेमा स�ुन यो बबुा इMछुक @थए। दाऊदले आrना ?पताको 

=नदfशन अनसुार गरे। जब दाउद 	श?वरमा पगेु तब के भएको @थयो (पद 20-21)? 

_____________________________________________________________________________ 

5. दाऊद आrना दाइह7	सत कुरा गLररहेको बेला को अ=घ बeयो? __________________________ 

6. गोgयतले जी?वत परमे3वरका सेनाह7को ?वरोधमा कराइरहेको कुरा दाऊदले सनेु। इ2ायल" सेनाले 

के गरे (पद 24)? ________________________________________________________________ 

7. इ2ायलको अवहेलना गनf मा=नसलाई मानf राजाले इ2ायल"लाई के गनf �=तzा गरेका @थए (पद 

25)? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. दाऊदले उसको निजकका मा=नसह7लाई भने �क उसले Pयो प	ल3तीलाई माय� जसले इ2ाएलमा 

य तो अपमान gयायो। पद 26 मा दाऊदले गोgयतलाई कसर" स केत गद�छ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

ड	ेभडले भने, "ऊ को हो भनेर उसको धारणा छ? उनले जी?वत परमे3वरका सेनाह7को अवहेलना 

गन� सmछन ्भ�ने सोMन कसर" _हYमत गरे? " 

9. पद 28 मा एल"आबको दाउद�=तको Lरसको पदा�फास भयो। ए	लआबको आरोप के हो? __________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ड	ेभडले जानकार"को पिु^ट गन� थाgछ (पद 31-32)। शाऊलले दाऊदको कुरा सनेु र उसलाई 

बोलाउँछ। 
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11.   दाऊदले शाऊललाई के भ�छ? ____________________________________________________ 

12. ड	ेभडले के गन� सmछ? ___________________________________________________________ 

13. शाऊलको �=त�Bया क तो छ? _____________________________________________________ 

 

गोgयतको 6ब78 लडाई गन�का ला@ग शाऊलले महPवपणू� सYपिPत र आव3यकको 7पमा दाऊदको 

शार"Lरक आकार र य8ुमा अनभुव गरेका @थए। दाऊदको �=त�Bया के हो (पद  34-35)? 

______________________________________________________________________________ 

दाऊदले कुन जनावरको 6ब78 लडकेो @थयो? __________________ र _______________ 

उनले यो खतना नगरेको प	ल3तीलाई कसर" सYझ?े ______________________________ 

�कन (पद) 36)? __________________________________________________________ 

14. दाऊदको उ8ारक को @थयो (पद 37)? ________________________________________________ 

15. शाऊलले दाऊदलाई �भकुो आशीवा�द 	लएर जान भने। तर शाऊलले दाऊदलाई पठाउन ुअ=घ के 

गरे (पद38--39)? ________________________________________________________________ 

16. शाऊलको ह=तयार बोmदा दाऊदले क तो �=त�Bया देखाए? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. उनले के गरे (पद 39--40)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Cवचार: 1 शमएूल  17: 38 -41 मा हामी शाऊल र दाऊदको राGसको सामना गनु�पदा� दाऊदले के 

लगाउने भ�ने बारेमा 6ब	भ�न ?वचारह7 @थए भनेर 	सmछ<। शाऊलले दाऊदलाई आrनो ह=तयारको 

पोशाक लगाउन लगाए। जब तपा` यसको बारेमा सोMनहुु�छ, के तपा`लाई लाxदैन ड	ेभड एकदम ै

w3याPमक भएको हुनपुछ�? ऊ uयनुीकमा कवच लगाएको केटो, कवचको पोशाक, र हेलमेटको मा�छेको 

तरवार बोmने मा�छे माC @थयो जो टाउको भ�दा मा@थgलो मा�छे भ�दा अxलो @थयो। तर, ड	ेभडले 

 वीकार गरे �क उनी गोgयतलाई भेuन बा_हर जान सmदैन �कन�क उनी यो सब ैKयारानेन�	लया लगाउने 

अ�य त @थएनन।् ब� उनले आrनो लौरो, पाँच @चgलो ढु गा, र आrनो घुयेँCो गोल" लाxयो, केवल चीजह7 

नले 	सहं र भालकुो ?व�8मा आrनो बचावमा �योग गLररहेकa @थइन ्जब उनले आrनो भेडालाई जोगाए। 

 

एक =छनको ला@ग ?वचार गनु�होस ्�क यस य8ुमा 	सहं र भालहु7 ?वशाल @थयो र केह" भेडाह7 

इ2ाएलका सेना, जी?वत परमे3वरका सेनाह7 @थए। दाऊदले आफूलाई भेडाको उ8ारकको 7पमा देखेन, 

इ2ाएलको उ8ारकको 7पमा, यस 	सहं वा भालबुाट, यो ?वशाल गोgयत। उसलाई थाहा @थयो �क जसर" 

परमे3वरले उसको भेडाको रGा गदO 	सहं र भालबुाट बचाउनहुु�छ, Pयसर" न ैजी?वत परमे3वरको सेनालाई 

जोगाउँदा उसलाई प=न प	ल3तीको हातबाट बचाउने परमे3वर न ैहुनहुु�छ भनेर प=न उसलाई थाहा @थयो! 
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दाऊदले आrनो गोठालोको कम�चार", पाँचवटा ढु गा र एउटा घुयेँCो �योग गरेर प	ल3तीको निजक गए। 

जब भगवानले तपा` र मलाई हाiो जीवनका ?वशाल आकारह7बाट बचाउनहुु�छ जुन सब ैआकार र 

आकारह7मा आउँदछ, उहाँ हामीलाई भेरो@चयो र ड	ेभडका अ�य कलाकारह7को @चCण गLरएको शार"Lरक 

वा त?वकताबाट ब=न�नी र माइकलए�जेलो ड	ेभड ज ता भ}य रचनामा बदgनहुु�छ। ड	ेभडले गोफन शट 

बोकेका र ?वशाल मदैानको सामना गदO समतल मदैान राWखएको @थयो। ती दईु शCहु7 एक अका�को 

निजक जा�छन।् के फरक पाछ� ?वचार गन� समय 	लनहुोस?् कुन कुराले ड	ेभडलाई ?वशाल बनायो? 

 

भाग 3 

 

अन1ुयोग 1Dनह�: हामीले यस कथामा ठाउँह7 खोlनपुद�छ जहाँ हामी आrनो जीवन ि थ=तको 

ला@ग आवेदन पाउँछ<। भाग 1 को अ�Pयमा हामीले ?वचार गq य< �क हामीले हाiो जीवनमा क तो 

राGसह7 भेuय<। यस पटक हामी यी राGसह7को सामना गनf �यास गदा� हाiो लगुा हेर<।  

1. तपाइँका _दxगजह7को समीGा गनु�होस ्— ती चीजह7, }यिmतह7, पLरि थ=तह7 जनु उनीह7को 

अडान 	ल�छन ्र तपा`को ?व78 डरलाxदो धYकa _द�छन:् _______________________________ 

2. जब इ2ाएल"ह7ले प	ल3तीलाई भे�ाए =तनीह7 ठूलो डरले उनीबाट भागे (पद 24)। तपाईको 

आचरणको बानी क तो हु�छ जब तपाईले आफूलाई Pय तो पLरि थ=तमा पाउनहुु�छ जुन 

परमे3वर र परमे3वरका मा=नसह�को 6ब78 छन ्भ�ने 6बरोध मा=नसह�सगं टकरावको ला@ग 

आ}हान गद�छ?__________________________________________________________________ 

3. शाऊल र गोgयतको ह=तयार @थयो। दाऊद	सत ढु गा र एउटा घुयेँCो @थयो। जी?वत परमे3वरका 

सेनाह7को ?व78मा खडा भएको शCसँुग ल�न तपा`को ह=तयार के छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. गोgयत प	ल3ती MयािYपयन @थयो। तपा` कसलाई आrनो MयािYपयन ठा�नहुु�छ? तपा`को ला@ग 

को य8ु गन� जा�छ? कसले =तमीलाई तपाईका शCहु7बाट बचाउँछ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मारक:   

1. ए�फसीह7को नयाँ =नयमको प ुतकमा से�ट पलले परमे3वरको ह=तयार, ह=तयारको बारेमा 

बताउँदछन।् ए�फसी 6:10-17 पeनहुोस।् सव��थम, उहाँ हामीलाई �भ ुर उहाँको साम.य�मा ब	लयो 

हुन �ोPसा_हत गनु�हु�छ। पद 11 मा हामीलाई परमे3वरको सारा ह=तयार धारण गन� भ=नएको छ। 

उहाँ हाiो कुन ैप=न भाग हामी ?व�8 खराबीको 	शकार हुन चाहनहुु�न। उनले यो  प^ट पाद�छ 
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�क हामी 6ब78 लTडरहेका छ< �क दु̂ टको MयािYपयन शतैान हो। पद 12 मा से�ट पलले हामी 

?व�8 लTडरहेका छ< भ�ने अ	भ}यिmत _दए। हाiो 6ब78 को छ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. हामीले खडा हुन सmने Bममा परमे3वरले के आप=ूत � गनु�हु�छ (पद 14-18)? तसथ� ... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

परमे3वरले हामीलाई आrनो साम.य�, आrनो साम.य� र शिmतले शिmत _दनहुु�छ र दु̂ टको 

योजनाह7 ?व�8 ल�न उहा ँहामीलाई आrनो ह=तयारले �माWणत गनु�हु�छ। उसको कवच पणू� 

7पमा �फट छ! हामीले मदैानमा उ	भन र उ	भन यी सब ैआव3यक छ। हामी यो ह=तयारलाई 

आrनो कवच Pय तो ह=तयार बनाउन �ोPसा_हत गद�छ< जुन हामी लगाउन अ�य त छ<। 

अनBुमWणका काड�मा पद 13-18 ले�नहुोस ्र यी पदह7 कSठ पानf Bममा काम गनु�होस,् 

भगवानको आPमा�=त सवेंदनशील हुनहुोस ्जुन भगवानले तपा`लाई उपलvध गराउनहुुने 

तामदानको बारेमा 	सकाउँदैछ र �Pयेक टुBाले तपा`को लडाईमा ?वजय हा	सल गन� के भ�न 

खोजेको हो। तपा` आफ~ को ला@ग w3य बनाउने छनौट गन� सmनहुु�छ र @चCण गरेर र Pयसप=छ 

परमे3वरको ह=तयारमा एक @चCण गरेर। 

 

1ाथ7ना: हे भगवान, मेरा परमे3वर, म _दनहँु शCकुो 6ब78 य8ु गद�छु। मलाई ल�न र मेरो मदैानमा 

उ	भन सmने मेरो Gमताभ�दा बा_हर चुनौती _दइएको छ। म दौड�छु र डर लाxछ �क अ7ले के सोMलान ्

भनेर भ�दा तपाईको सबभै�दा प?वC नामको अवzा गनfह7को ?व78 खडा हुनेछन।् मेरा शCहु7 �ायः ती 

हुन ्जसले मेरो सोचाइलाई आBमण गछ�न ्र मेरो wि^टकोण र चLरCलाई �^ट गद�छन।् तपा`को वचनले 

मलाई Pय तो कवच �दान गद�छ जुन खराब �वेश गन� सmदैन। �Pयेक _दन जब म बeछु Pयसले मलाई 

सPयको प_�, धा	म�कताको कवच लगाउने, शाि�तको शभु समाचारको साथ तयार"को जुPता, ?व3वासको ढाल, 



22 

वचन र �ाथ�नाको टोप लगाउने कgपना गन� सGम गद�छ। म _दनको �Pयेक Gणको सामना गन� बाVय 

हुन जा�न र ?व3वास गद�छु �क तपा` मेरो उ8ारक हुनहुु�छ तपा` 6बना म केह" गन� सिmदन। शाि�त को 

लागी ध�यवाद जुन तपा`लाई थाहा छ �क तपा`सँग म सब ैचीजह7 गन� सmदछु। __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

प;रचय: 1 शमएूल 17:41 मा हामी दाऊद र गोgयतको अVययनलाई =नर�तरताका साथ दौडमा 

दाउदको निजक आउँदै गरेको दे�छ<। हामी 1 शमएूल 17:41मा भ=नएको @थयो �क परमे3वर के भ�न 

खोlदै हुनहुु�.यो भ�ने कुरा 	सmन खोlदैछ< �क उसले आफूले हेनु�हुने कुरालाई हेरेन। यDय?प मा=नस 

बा_हर" 7पलाई हेछ� तर भगवानले मटुु हेनु�हु�छ। यस प	ल3तीको ?वशाल गोgयतसँग उसले सामना गनf 

}यिmतको �दयको बारेमा कुन ै?वचार छैन। 

 

असाइनमे8ट: फेLर पeनहुोस ्1 शमएूल 17:41-51 

 

अ�यास गनु�होस:् 

1. गोgयत कोसँग लडाई गन� आए (पद 41)? ___________________________________________ 

2. मा=नसले बा_हर" 7पलाई हेछ�। गोgयतले के देख?े ______________________________________ 

3. प	ल3तीले आफूले ज ेदेख ेPयो कसर" महससु गरे (पद 42)? _____________________________ 

4. गोgयतले के भने जसले उनको �दय �कट गq यो (पद 43-44)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. दाऊदको �=त�Bया क तो @थयो? �Pयेक MयािYपयनले के gयायो (पद 45)? 

गोgयथ: ___________________________________________________________ 

ड	ेभड: ____________________________________________________________ 

चाखलाxदो कुरा के छ भने, दाऊदले आफ~ लाई ढु गाको ह=तयार र गोफनको साथ होइन तर 

सेनाह7का परमे3वर, इ2ाएलका सेनाह7का परमे3वरको नाममा य8ुमा आउँदै गरेको देखे! 

6. गोgयतले दाऊदलाई मान�को ला@ग र अझ ठूलो नाउँ कमाउनको ला@ग माC य8ुमा उCकेो देखे। 

दाऊदले सबलेै के जानेको चाहाना गरे (पद 46-47)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. दाऊदलाई कथाको अ�त (पद47) थाहा @थयो। इजरायलको MयािYपयन को @थयो? ______________ 

8. यसको न=तजा क तो हु�छ? _______________________________________________________ 

9. पद 48-49 मा हामीलाई भ=नएको छ �क प	ल3तीह7 आBमण गन� निजक गए। अक�तफ�  ड	ेभड, 

______________________________________________________________________________ 

10. दाऊदले ढु गा छोड ेर प	ल3तीलाई _हका�ए उनलाई के भयो कसलेै थाहा पाउँन सकेन।   

11. पद 50 ले के भयो सारांश � ततु गद�छ: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

गोgयतसँग Yयानबाट आrनो तरवार =नकाgने प=न समय @थएन! दाऊदले गोgयतको आrन ै

तरवार =नकाgयो र मादा� उसको टाउको का_ट_दयो। 

 

Cवचार: शCकुो MयािYपयनको मPृय ुभएको छ। Pयसो भए म मेरो राGसह7, मेरो 6ब78 य8ु गनf 

द3ुमनह7सँग ल�न के 	सmछु? 

1. के म गोgयतलाई द3ुमनतफ�  धकेgन खोlछु र यसलाई "केवल एक जवानी, 7सी र स�ुदर 

देWख�छु" भनेर आकार _दन खोlछु? 

2. के म द ुमनलाई घणृा गछु� जसमा हाँ न ुपनf चीज हो? 

3. वा, म दाऊदले य8ुको रेखा=तर =छटो दगदुO गरेको ज तो गर" म जा�छु �क शCहु7 मभ�दा धेरै 

शिmतशाल" हु�छन ्भनेर। 

4. के म यो जानेर दगछुु� �क "�भलेु बचाउनहुु�छ; लडाईको ला@ग �भकुो हो? " 

 

भाग 5 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्1 शमएूल 17:51-58. 
 

अ>यास गनु7होस:्  

1. गोgयतको मPृय ुभएको छ। अब कसले फक� �छ र दौड�छ? _______________________________ 

2. इ2ायल र यहूदाका जी?वत मा=नसह7का सेनाह7ले क तो �=त�Bया देखाए (पद 52)? 

______________________________________________________________________________ 

गोgयतको गहृनगर (1 शमएूल 17:4), र ढोकासYम _____________________प	ल3तीह7 सब ै

बाटोको प=छ लागे। ____________________________________________________________. 

नोट: य_द तपाईको बाइबलको पछाTडको नmशा छ भने गात र एBोनले नmसामा प_हचान गन� 

सmदछ जुन इ2ाएलको बा� कुलको भ	ूम ?वभाजन देखाउँदछ। 



24 

3. इ2ाएल"ह7ले प	ल3ती सेनाको 	श?वरलाई के गरे (पद 53)? ___________________________ 

प	ल3तीह7 लड ेर भाxन थाले। एक जनाले उनीह7लाई लाxछ �क उनीह7ले सोचे �क ?वजय 

उनीह7को हो ज तो उनीह7 उ	भए र हेLररहेका @थए। जब यो भएको @थएन =तनीह7 फकf  र 

आrनो जीवनको ला@ग भाग_दए। सYभवतः =तनीह7ले आrनो ह=तयारह7 पछाTड छोड।े 

प	ल3तीह7 �?व@धमा उ�नत @थए, ?वशषे गर" फलामका चीजह7को बारेमा। कgपना गनु�होस ्त, 

जब इ2ाएल"ह7 प	ल3तीह7को छाउनी लटेुर लटेुर गए तब उनीह7लाई के भयो होला। 

4. गोgयतको टाउकोलाई के भयो (पद 54)? _____________________________________________ 

5. प	ल3तीह7का ह=तयार कहा ँराWखएको @थयो? __________________________________________ 

 

देRख8छ:  

1. पद 55--58 एक भाग ज तो देWख�छ। यो कथाको अ�त हो जुन एउटा म�ुय �3न हो: य_द 

दाउदले शाऊलको सेवा गLररहेका @थए जब दु̂ ट आPमाले उसलाई सताएको @थयो (1 शमएूल 16: 

14-23), शाऊलले उनलाई �कन @चनेन? शाऊल न त अबनेर जो सेनाप=त @थए, न त उनी को हुन ्

जा�दछन।् पद  58 मा शाऊलले उनलाई सोधे: ________________________________________ 

अ=न दाऊदले जवाफ _दए? _________________________________________________________ 

2. यDय?प शाऊलले उनलाई @च�न सकेन भनेर हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई थाहा छ यो Pयह" 

दाऊद हो जसलाई परमे3वरले शमएूलले इ2ाएलको भावी राजा, बेतलेहेमको जेसीको छोराको 7पमा 

अ	भषके गनु�भयो। 

3. 1 शमएूल 16:18 मा शाऊलका एक नोकरले दाऊदको बारेमा के भने याद गनु�होस:् ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िज�मेवार!: तपा`ले दाऊद र गोgयतको कथा स�ुनभुएको होला तर वा तवमा बाइबलबाट Pयो कथा 

क_हgय ैप_ढएको @थएन। केह" 	मनेट 	लनहुोस ्र =नYन नोट गनु�होस:् 

1. कथाको बारेमा तपा`ले 6ब	भ�न त.यह7 जा�न ुभयो। 

2. ई3वर को हो र उहाँ आrना जनह7सँगको सYब�धको बारेमा अ�तरwि^ट छ। 

3. मानवजात क तो छ भनेर एक अ�तरwि^ट। 

4. अन�ुयोगको एक पोइ�ट तपा` आrनो जीवनमा एकaकृत गन� सmनहुुनेछ। 
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 1भु उहाँसँग हुनुहु8Vयो 

 
 

प;रचय 

 

दाऊदको सफलताको न=तजा के भयो? �कन उनले सब ैकुरामा सफल गरे? ड	ेभडको सफलताका अवरोधह7 

के @थए? शाऊलले के गरे? प_हलो शमएूलको अ�तमा हामीलाई दाऊदको साथी जोनाथन र =तनका बबुा 

राजा शाऊललाई प	ल3तीह7 ?व�8को य8ुमा के हु�छ भनेर बताइएको छ। 

अ7को सफलतालाई तपाईले कसर" �=त�Bया _दइरहेको पाउनहुु�छ? दाऊदको सफलताको बाबजुद प=न र 

राजाले उनको lयान 	लन खोlयो, दाऊदले �भकुा अ	भ?षmतलाई कसर" }यवहार गरे जा�नहुोस।् ई3वर"य 

ब?ु8 �ाKत गनु�होस ्र 	सmनहुोस ्�क कसर" उसको / उनको आrन ैसफलता र अ�को सफलताको सYब�ध 

छ। 
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1भु उहाँसँग हुनुहु8Vयो 

 

भाग 1 

 

@शAण: अVयाय 1 जोनाथान, शाऊलको छोरा जोनाथान नयाँ चLरCको पLरचय _ददंा श�ु हु�छ। ड	ेभड र 

जोनाथन घ=न^ठ 	मC @थए। हामीलाई यो बताइएको छ �क जोनाथान ड	ेभडको भावनामा एक भएका 

@थए, उनी आफ~ लाई माया गथf, र दाऊदले दाऊदका शCहु7लाई जYमा गनf करार गरेका @थए (1 

शमएूल20:16-17)। स8ैाि�तक 7पमा, राजाको छोरोको 7पमा उनी आrनो बबुाको मPृयपु=छ राजा हुन 

लागेका @थए। बाइबलमा बाइबल"य सामZीको ?वशाल माCाको कारण हामी ड	ेभड र जोनाथनको 6बचको 

सYब�धको बारेमा ?व ततृ अVययन गदOन<। यो भ�न पया�Kत छ, उनीह7को सYब�ध उनीह7को 

जीवनकालभLर ि थर र�यो। तपाई जोनाथानको बारेमा ब_ढ जा�न रोlन सmनहुु�छ। =नYन स�दभ�ह7ले 

तपा`लाई स7ु गन� म�त गद�छ: 

1. 1 शमएूल 19:1-7- जोनाथन दाऊदको अ@धवmताको 7पमा 

2. 1 शमएूल 20 - जोनाथनले दाऊदलाई मानf आशयको बारेमा दाऊदलाई चेतावनी _दए। 

3. 1 शमएूल 31:2 - जोनाथनको मPृय ु

4. 2 शमएूल 4:4- जोनाथनको छोरो मफaबोशथे (2 शमएूल 9) 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस।् 1 शमएूल 18:5-17 

 

अ>यास गनु7होस:् यी केह" पदह7ले शाऊलको दाऊदसँगको सYब�ध �कट गद�छ: 

1. शाऊलले दाऊदलाई क तो }यवहार गरे? ______________________________________________ 

2. तपा` दाऊदको बारेमा के 	सmनहुु�छ? ________________________________________________ 

3. जनता र शाऊलका अ�फसरह7ले दाऊदलाई क तो जवाफ _दए? ___________________________ 

4. य8ुबाट घर फ�क� एप=छ आइमाईह7ले कसर" दाऊदलाई  वागत गरे (पद 6-7)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. =तनीह7ले के गीत गाउँथ?े _________________________________________________________ 

6. मा शाऊलले उनीह7को सYमानलाई कसर" जवाफ _दए पद 8? ____________________________ 

7. पद 9 ले अथ�पणू� शvद �योग गद�छ। यो के हो? _______________________________________ 

6ब	भ�न अनवुादह7ले 6ब	भ�न शvद �योग गद�छन।् एनआईभीको भनाइ छ �क शाऊलले 

दाऊदलाई “ई^या�ल ुआखँा” लगाए। ई3वरको आ�वानमा, हाiो उ8ार Bस कनेmट 	सर"जले ई^या�ल ु
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श}दको अथ� छलफल गq य<। यो नोट गLरयो �क जो ई^या�ल ुहु�छ उसले बदgनबुाट डराउँछ। 

शाऊल �कन डाह गनf @थए? उसले दाऊदलाई �कन “ई^या�ल ुआखँा” रा�छ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. प=छ Pयो के भयो (पद 10-11)? 

शाऊललाई: ______________________________________________________ 

ड	ेभडलाई: _____________________________________________________ 

9. शावलको सब भ�दा ठूलो डर के @थयो (पद 12)? ______________________________________ 

10. शाऊलले आrनो डरको समाधान के गरे (पद 13)? _____________________________________ 

11. ड	ेभड यो8ा भए। उनलाई सेनामा उMच पद _दइयो र उनीह7को अ	भयानमा सेनाको नेतPृव गरे। 

ऊ आफूले गरेका सब ैकुरामा सफल भयो �कन�क (पद 14) _____________________________ 

12. दाऊद सफल @थए र शाऊलले उनलाई के गरे (पद 15)? _________________________________ 

 

भाग 2 

 

@शAण: शvद सफलता यस अVयाय मा धेरै पटक �योग भएको छ। हामी �ाय: आ@थ�क लाभ, ि थ=त, 

सYपिPत, र �=त^ठाको _हसाबले सफलताको नाप गछ�। ड	ेभडको सफलताको स�दभ�ले उनको ब?ु8ले 

सYबोधन गरेको छ। बाइबलका अ�य स ंकरणह7मा पद 14 लाई अनवुाद गLरएको छ, “दाऊदले आrना 

सब ैचालचलनमा ब?ु8मानीसाथ }यवहार गरे; परम�भ ुउनी	सत हुनहुु�.यो। ” पद 14 लाई अनवुाद गन� 

स�क�छ �क "शाऊलले बझु े�क उनी सा�ै ब?ु8मानी @थए। उनी डराएका @थए।" 

 

भजन 111:10 मा हामी पeछ< �क �भकुो भय ब?ु8को श�ुवात हो। दाऊदले परमे3वरसँगको घ=न^ट 

सYब�धमा जीवन 6बताए। उनले परम�भकुो आदर गरे। उनी परमे3 वरको काननू र काननूको बारेमा 

जा�दथ ेर ती काननूह� माफ� त जा�दथे र दाऊदले ब?ु8मPता र ब?ु8को वरदान _दनभुएका आदेशह� उनी 

जा�दथे। अक�तफ� , शाऊललाई थाहा @थयो �क परम�भकुो आPमा उनीबाट टाढा भएको छ र अब शतैानले 

उसलाई सा ती _दयो। शाऊलले दाऊदलाई उनको उपि थ=तबाट हटाउनको ला@ग दाऊदले एक हजार 

मा�छेह7को नेतPृव गरे जसलाई उनले य8ुमा नेतPृव गरेका @थए। शाऊल र सब ैमा=नसह7ले दाऊदको 

ब?ु8मानी काय�ले परमे3वरको उपि थ=त � ट पारे। "सब ैकुरामा उनले ठूलो सफलता पाए �कनभने �भ ु

उनीसँग हुनहुु�.यो।" 

 

Cवचार: 1 शमएूल 18 का यी केह" पदह7मा हामी दे�छ< �क यी दईु }यिmतह7 किPत फरक @थए। हामी 

दाऊदलाई य8ुमा सफल भएको दे�छ< र शाऊल डराउँछन ्र ई^या�ल ुभएका कारण दाऊद। उनलाई थाहा 
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@थयो �क परम�भ ुदाऊद	सत हुनहुु�.यो तर उहाँबाट _हडं।े दाऊदले शाऊलको वीणा बजाइरहेको बेला 

शाऊलको सेवा गLररहेका र शाऊलले भालाले हानेको दाऊदले “उसलाई 	भPतामा हाgने काम” गदO गरेको 

हामी दे�छ<। र ज_हले हामी 	सmछ< �क इ2ाएल र यहूदाले दाऊदलाई �ेम गथf, �कन�क उनी (पद 16) 

__________________________________________________________________________________ 

 

पद 17 मा शाऊल आफ~ ले भ�छन, “म [दाऊद] ?व�8 हात उठाउने छैन। प	ल3तीह7लाई Pयो काम गन� 

देऊ। ” य_द उसले प	ल3तीलाई लडाईमा पठायो भने प	ल3तीह7ले आफूले गन� चाहेको कुरा गरे। शाऊलले 

भ�नपुदा�, दाउदले आफूबाट पाएको खतराबाट आफूलाई जोगाउन उनी आफैले शCकुो सामना गरे। शाऊलको 

डाहले अ�ततः दाऊदलाई मानf �यास गन� उmसायो। 

 

आवेदन 1Dनह�:   

1. ती }यिmतह7 को हुन ्जसलाई तपा`ले @च�नहुु�छ �क ब?ु8मानीपवू�क काम गनु�हु�छ? _________ 

2. तपाईमा क तो डर बeछ? _____________________________________________________ 

3. के कारणले तपाईलाई अ7ले डराउँछन,् धYकाउँछन ्र तपा�लाई भ�दा कम महससु गराउँदछन?् 

______________________________________________________________________________ 

4. �भ ुतपा`को साथमा हुनहुु�छ भनेर जा�न तपा`लाई के फरक लाxछ? ______________________  

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

Zड[गी डपेर: प_हलो शमएूलका बाँकa अVयायह7मा शाऊलले दाऊदलाई मानf �यास, दाऊदले आrनो 

जीवनको ला@ग दौTडरहेको, इ2ाएलको शCहु7 ?व�8 लडकेा रणनी=त र य8ुह7 र दाऊदले शाऊलको lयान 

बचाउनकुो स�ा शाऊलको जीवनलाई बचाउने छनौट गरेको कथाह7 समावेश गद�छ। तपा`लाई यी 

अVयायह7 पeन र तपा`को नोटबकुमा उgलेख गLरएका 6ब	भ�न नाम र ठाउँह7 tयाक गन� रोचक लाxन 

सmछ। यस सचूीले तपा`लाई अपLर@चतसँग द6बनबाट जो@गन म�त गद�छ। तपाइँको बाइबल एKस 

उपलvध रा�नहुोस ्तपाइँले 6ब	भ�न  थानह7 प_हचान गन� छनौट गनु�पद�छ। 

 

िज�मेवार!: 1 शमएूल 25 पeनहुोस।् 1 शमएूल  25:1 मा हामीलाई बताइएको छ �क दाऊदलाई राजा 

अ	भषके गनf मा=नस शमएूलको मPृय ुभयो। उनलाई रामामा गाड ेप=छ दाऊद पारानको म7भ	ूममा सरे। 

यस अVयायमा रेकड� गLरएको एउटा रोचक कथालाई हामी सFंGKत 7पमा हेर<।  

1. पाCह7 @च�नहुोस।् 

2. दाऊदको अनरुोध र नाबालको �=त�Bया के @थयो? 
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3. अबीगेलको �=त�Bया क तो @थयो? 

4. कथाको न=तजा र न=तजा के @थए? 

 

अ>यास गनु7होस:् 

1. नाबालको बारेमा हामी के 	सmछ< (पद 2-3)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अबीगेलको बारेमा हामी के 	सmछ< (पद 3)? __________________________________________ 

3. पद 4-8 मा दाउदले आrना केट"ह7लाई नाबाललाई नाबालकहाँ पठाईएको �ावधानह7 पठाउँछन।् 

दाऊदले आrना मा�छेह7सगँ नाबाललाई पठाएको पLरचय के @थयो (पद 5-6)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

4. नाबाललाई दाउदको स�देशको दो2ो भाग के @थयो (पद 7-8)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. नाबालले दाऊदलाई के जवाफ _दए (पद 10-11)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. नाबालको स�देश�=त दाऊदको �=त�Bया क तो @थयो (पद 12-13)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. एक नोकरले नाबालकa �ीमती अबीगेललाई के भ�यो (पद 14-17)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. अबीगेल काय�मा गयो। उनले के गLरन ्(पद 18-19)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. दाऊदले भख�रै के भ�न सके (पद 20-22)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. दाऊदको अगाTड अ6बगेलको म�ुा के @थयो (पद 23-24)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. उनले दाऊदलाई के भनेर सो@धन ्र आrना प=त नाबालको बारेमा के भने (पद 25)? _________ 

______________________________________________________________________________ 

12. पद 26-31 मा उनी कसर" दाउदको बारेमा बताउँ=छन ्र उनी आफै�=त क तो �8ा ग=छ�न?् 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

;र\ले]सन: के_ह 	मनेट 	लनहुोस ्र अबीगेललाई ?वचार गनु�होस,् दबु ैउनले के भने र उनले के गLरन।् 

अबीगेलले दाऊदलाई शार"Lरक 7पमा शार"Lरक 7पमा दSडवत ्गरेकa माC होइन (पद 23) तर उनी 
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नiताको झकुावका साथ उनीसाम ु�णाम गरे। नोकर नोकर र मा टर शvदह7ले कसर" उनी उनीसँग 

सYब�धमा आफूलाई महससु गरे। Vयान _दनहुोस ्�क यी पदह7मा क=त पटक मेरो मा	लक र मा	लक 

�योग गLरएको छ। ____________________________________________________________________ 

उनी दाऊदसगँ शाि�तको साथ आइपगेुकa @थइन।् उनी नाबालको मखू�ता र मखू�ताका सब ैदोषह7 आफ~ लाई 

रोmन तयार @थए। 

 

अबीगेलले परमे3 वरको ह तGेपलाई  वीकाLरन ्जसले दाऊदलाई आफ~ लाई शा�त पान� र हPया गन�बाट 

जोगायो। उनले दाउद र उनका मा=नसह7का =निYत तयार पारेकa सब ैकुराको उपहार पेश गLरन ्(पद 

18)। उनले आफूले गरेको अपराधको ला@ग माफa मागेकa @थइन ्र दाऊदको अगाTड  वीकार गरे �क �भलेु 

उनीको =निYत @चर थायी राजवशं बनाउनहुुनेछ �कन�क उसले �भकुो य8ु लडकेो @थयो। यDय?प अक� 

ड	ेभडको जीवनको खोजीमा @थए प=न उनले उनलाई सYझाए �क �भलेु उनलाई सरुFGत र सरुFGत 

रा�नहुुनेछ। Pयसप=छ उनी दाऊदका शCहु7को कुरा ग=छ�न ्जुन गो	लयातको साथ केवल उसको घुयेँCोको 

�योग गरेर उनको भेट भयो। अ�तमा उनी भि�छन ्�क जब उ@चत समय आयो र उनी इ2ाएलको नेता 

हुन =नयmुत भए उनको अ�त करण दोषमmुत हुनेछ अनाव3यक रगत बहाइएको @थएन न त उसले 

आफ~ ले बदला 	लएको @थयो। 

 

आवेदन 1Dन: अ� कसकैो शvदह7 र काय�ह7को ला@ग दोष लगाएर म शाि�त gयाउन र �कोपबाट 

जो@गन म किPतको इMछुक छु, ?वशषे गर" जब उनीह7को वचन र काय�लाई मखू� ठा�छन?् 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

अ>यास गनु7होस:्  

1. ड	ेभडको �=त�Bया परमे3वरको अनZुहको चार-अशं  वीकृ=त हो: 

पद 32:  �भकुो __________________________________________________________ 

पद 33:  अबीगईलको ______________________________________________________ 

पद 34:  आफ~ को __________________________________________________________ 

पद 34:  नाबाल र उसका मा�छेह7को __________________________________________ 

ड	ेभडले उनको उपहार पाए, उनलाई घर पठाई, र उनको अनरुोध �दान गनf वाचा गरे (पद 35)। 

2. के भइरहेको @थयो जब अबीगेल घर पगेु (पद 36)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भो	लपgट 6बहान के भयो (पद 37-38)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. कथा कसर" समाKत हु�छ (पदह7 39-42)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:  

1. दाऊदले अबीगेललाई आrनी पPनी हुन भनेर बोलाए। पद 41 ले हामीलाई के बताउँछ? _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अबीगेलले नiताका साथ  वीकार गLरन ्�क यो उनको ला@ग दाऊदको  वा नी ब�न चा_हने 

सअुवसर हो। उनी उनको सेवा गन� र आrना सेवकह7को खु�ा धुन तयार @थए। उनी नi हँुदै 

आफैलाई आrना सेवकह7को नोकनp ठाि�थन!् 

कुन तLरकामा उनको शvदह� र काय�ह� ?ववाह सYब�ध को समाजको wि^टकोण सगं प 

िmतब8? _____________________________________________________________ 

कुन तLरकामा उनको शvदह� र काय�ह� ?ववाह सYब�ध को तपाइँको }यिmतगत 

?वचारह� सगं पिmतब8? ___________________________________________________ 

 

भाग 5 

प;रचय: शाऊललाई कसर" सYझना गLर�छ? गोgयतको _दनदेWख उनको मPृयकुो समय सYम, शाऊलको 

अनहुार दाऊदको ज त ै@थयो। शाऊल एक मा=नस @थए जो डराउँथे र ई^या�ल ु@थए। उनी जा�दथे �क 

दाऊदसँग परम�भकुो आPमा @थयो जो एक समयमा उनको @थयो। Pयसप=छ शमएूलले जवान गोठालो 

छोरा दाऊदलाई अक� राजा हुन अ	भषके गनf छनौट गरे। Bोधमा शाऊलले दाऊदलाई प	ल3तीह7ले य8ुमा 

मान� खोजेका @थए तर =नराश मा�छे भएकोले शाऊलले दाऊदलाई मान� खोजे तर उसको आrन ैमPृय ु

नहोउ�जेल शाऊलले प	ल3तीह7ले हामीलाई घाइत ेबनाए! 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्1 शमएूल 31 । 

अ>यास गनु7होस:्  

1. प	ल3तीह7ले इ2ाएलकालाई खे�ै गए। मा के भयो पद 1-3? 

इ2ाएल"ह7लाई: __________________________________________________________ 

जोनाथान र उनका भाइह7लाई: _____________________________________________ 

शाऊललाई: ______________________________________________________________ 

2. शाऊलले आrनो ह=तयार बोmनेलाई के गन� भने (पद 4)? ________________________________ 

3. ऊ डरायो र उसले भनेको मानेन। शाऊलले के गनf छनौट गरे? _________________________ 
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4. शाऊल मरे। उनको कवच धारकले के गन� रोlयो? ________________________________ 

5. पद 6 ले Pयस _दन के भएको सFंGKत वण�न गद�छ: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. इ2ायल" सेनाको पराजय र शाऊल र उनका छोराह7को मPृयकुो पLरणाम के @थयो (पद 7)? 

______________________________________________________________________________ 

7. पद 8-10 ले य8ुको भयावह ?ववरण _द�छ। प	ल3तीह7 मरेकाह7लाई लuुन आए। =तनीह7ले के 

पाए? __________________________________________________________________________ 

8. =तनीह7ले के गरे? _______________________________________________________________ 

9. प	ल3तीह7ले शाऊललाई गरेको कुरा सनेुप=छ याबेश-@गलादका इ2ाएल"ह7ले के गरे (पद 11-13)?  

______________________________________________________________________________ 

 

;र\ले]शन: यो इजरायलको इ=तहासमा दखुद _दन हो। Pयसोभए शाऊललाई कसर" सिYझयो? प_हलो 

शमएूलका अVयायह7मा यस }यिmतको स�ुदर ति वर @चCण गLरएको छैन जससँग सब ै@थयो र केह" 

प=न मरेन। एक राजाको 7पमा र एक नेता को 7प मा उनको प�ुषPव को शिmत समाKत भएको @थयो। 

उनका छोराह7 मरेका @थए। उहाँ परािजत सेनाको ति बर हुनहुु�.यो जुन उनले एक पटक नेतPृव गरेका 

@थए तर Pयो अब उनीह7का शहरह7 छोडरे भागेको @थयो। प	ल3तीह7ले इ2ाएल"ह7लाई परा त गरे, 

=तनीह7को सYपिPत Wझ�क_दए र आrना राजा र उनका छोराह7लाई लटेु। उनीह7ले लाशलाई बेथ शानको 

पखा�लमा झुS�याए। 

 

शाऊलको शासनकालमा प	ल3ती सेनाको =नर�तर उPपीडन र आBमण अ�तग�त इजरायलको अ�धकार 

_दनह7 झिgक�.यो। शाऊललाई थाहा @थयो �क परम�भ ुदाऊद	सत हुनहुु�छ। उसलाई थाहा @थयो �क 

मा=नसह7ले दाऊदको �शसंाको गीत गाउँछन ्जो उनका वीर यो8ा @थए जो य8ुमा शिmतशाल" @थए। 

=न स�देह, शाऊलको ला@ग पराजयको सबभै�दा ठूलो @च�न आrन ैतरवार 	लएर Pयसमा लडकेो @थयो। 

शाऊलले कुन ैआशा?वना जीवन गमुाए। य8ु हराएको @थयो उनका छोराह7 मरेका @थए। उसको सेना 

भागेको @थयो र उसलाई मPृयकुो डर @थयो "यी खतना नगLरएका साथीह7ले [जो] आउँछन ्र मलाई 

चलाउँछन ्र मलाई द}ुय�वहार गछ�न।्" 

 

भाग 6 

 

आवेदन: कुन ैआशा छैन जब जीवन क तो देWख�छ? जब जीवनको कुन ैउ�े3य वा अथ� हँुदैन, तब आशा 

कहाँ हु�छ? शाऊल र ड	ेभड यी दईु }यिmतह7को 6बचमा ठूलो 	भ�नता शाऊल दाऊदको मPृयकुो आशामा 
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माC बाँचकेा @थए। अक�तफ� , दाऊद, आrनो जी?वत परमे3वर, �भसँुगको सYब�धमा जीवनको आशा र 

भ?व^यमा बाँ@चरहेका @थए (1 शमएूल 17: 36)। 

1. मलेै आशा कहाँ पाउन सmछु? मेरो आशा केमा आधाLरत छ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के_ह तLरकाह7 छन ्जुन मेरो जीवनले मेरो आशा र मेरो भ?व^य �=त6बिYबत गद�छ? ________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामी सबकैो ला@ग भगवानको शभु समाचारलाई ?वचार गनु�होस।् भ?व^यवmता य	म�याले य	म�या 

29:11 मा लेखेका छन,् "�कन�क मलाई थाहा छ मलेै =तiो ला@ग योजनाह7 गर� ... =तमीलाई 

सम8ृ तgुयाउने योजनामा छन र तपाईलाई हानी गनf छैन, तपाईलाई आशा र भ?व^य _दने 

योजना छ।" Pयसोभए पद 12 मा 13 भगवानले मलाई ममा@थ ____________ गन� र मेरो ला@ग 

______________ र ___________________________ गन� �ोPसाहन _दनहुु�छ। र उहाँ तपा`लाई 

______________ गन� �=तzा गनु�हु�छ। तपा` मलाई ______________ र _______________ 

गनु�हुनेछ जब तपा` _______________ तपाईका सब ै________________________ सँग मलाई। 

4. भगवानको आशाको आशा र भ?व^यले मेरो जीवनको जीवनमा के फरक पाद�छ? ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1ाथ7ना: �कन�क �भलेु मलाई दया र भ?व^यको �=तzा _दनहुु�छ, म उहाँलाई मेरो �शसंा र ध�यवादको 

�ाथ�ना _द�छु: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

स�झना: भजन 42 र 43 एक पटक तीन पटक दोहोया�उँदछन।् अनBुमWणका काड�मा भजन 42: 5 ए र 

11 र भजन: 43: 5 ले�नहुोस।् तपा` दाऊदको जीवनलाई यो8ाको 7पमा र राजा शाऊलको ?व�8मा भाxने 

मा�छेको 7पमा अVययन गदO हुनहुु�छ। जब तपा` यी शvदह7 पeनहुु�छ भजनरच=यताको �दय स�ुनहुोस ्

�कन�क उसले =नराश भएकाको �ाणको वण�न गद�छ। दबु ैभजन 42 र  43 लाई परैू पeनहुोस ्र यी पदह7 

कSठ पानु�होस।् क_हलेकाँह" हामी Pय तो महससु गन� सmदछ< �क हामी हाiा शCहु� Dवारा अथक �यास 

गLररहेको छ। हामी =नराश र =नराश हुन सmछ<। यो दाऊदको ला@ग कुन ैफरक @थएन। भजन रच=यताले 

स केत गद�छ �क =नराशा र =नराशाको भावनाको �=तरोध हाiो उ8ारकता� र हाiा जी?वत परमे3वर को 

हुनहुु�छ भनेर उहाँको �शसंा गनु� हो। तपा`को अनBुमWणका काड� शvदह7 जुन _दमागमा आउँनहुोस,् 

शvदह7 जुन तपा`को जीवनमा परमे3वरको उपि थ=त, सरुGा, शाि�त, र शिmतको ला@ग परमे3वरलाई 

तपा`को आभार }यmत गद�छन।् 
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  इ�ाईलमा 1भु परमेDवर हुनुहु8छ 

 
 

प;रचय 

 

अ�तमा दाऊद इ2ाएलका राजाको 7पमा  था?पत भए। ��Bया लामो र क_ठन @थयो। परुानो नेतPृवलाई 

दाऊदको छनौटह7सँग बदgन आव3यक पq यो। जा�नहुोस ्�क यो ��Bया कसर" भयो मा=नसह7लाई 

दाऊदले उनीह7का राजा भनेर @च�न ुअ=घ र देशमा शाि�तले शासन गरे। 

एक मा=नस, एक बबुा, र इ2ाएलका राजाको 7पमा दाऊद क तो @थयो? हामीलाई भ=नएको छ �क ड	ेभड 

एक मा�छे @थए भगवानको �दय प=छ तर उनको जीवन राiर" िजउँदैन.यो। उसको जीवन एक }यिmत र 

एक बबुाको 7पमा कमजोर" र असफलताह7को साथ माड� @थयो। बथशबेासँग दाऊदको सYब�धलाई 

परमे3वरले कसर" जवाफ _दनभुयो? यसको न=तजा के भयो? उसलाई माफ गLरयो? के सYब�ध पनुः था?पत 

भयो? के ऊ 	सहंासनमा र_हरहन सके?  

भगवानको कृपा महान छ। दाऊदले प=न ग_हरो स distress◌्क^टको समयमा भने, "हामी �भकुो हातमा 

पन� _दनहुोस,् �कन�क उहाकँो कृपा महान ्छ ..." परमे3वर कृपाल ुहुनहुु�छ। भगवानको कृपा मा=नसको 

अव थामा आधाLरत छैन तर परमे3वर को हुनहुु�छ भ�नेमा आधाLरत छ। भगवानको ?वशषेता, उहाँ को 

हुनहुु�छ भ�ने सार, कृपा देखाउन ुहो। तर, के ई3वरको कृपाले पLरणामह7 हटाउँछ? परमे3वरले कृपा 

_दनहुु�न �कन�क कृपा भनेको केह" योxय वा अिज�त कुरा हो तर दया देखाउने }यिmत, अथा�त ्भगवानले 

अ7 के_ह प=न नगनf रोlनहुु�छ तर उहाँसँगको �ेमको सYब�धमा ब नेह7लाई दया _दनहुोस।् 
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  इ�ाईलमा 1भु परमेDवर हुनुहु8छ 

 

भाग 1 

 

@शAण: इजरायल एक राजा 6बना छ। शाऊल मरे। शाऊल र उसको साथी जोनाथनको मPृयकुो खबर 

दाऊदले सनेु। 2 शमएूल 2:1 मा दाऊद आफू कहाँ जादैँछु भनेर �भलेु सोVछन।् परम�भलेु उसलाई 

हे�ोनमा पठाउन ुभयो। उसले हे�ोन र Pयसका शहरह7मा आrनो पLरवार बसाgछ। यहूदाका मा=नसह7 

आएर उनलाई यहूदाको राजाको अ	भषके गरे। अब आrनो नmशामा हे�ोन पPता लगाउन समय 	लनहुोस।् 

शहर बेतलेहेमको दFGणी भागमा र मतृ सागर (साgट सागर) को पि3चम तफ�  अवि थत छ। 

 

यो चाखलाxदो छ �क इ2ाएल र यहूदाका घरानालाई स�दभ� गLरएको छ। एउटा उदाहरण 2 शमएूल 2: 4 

ए मा भे_ट�छ। “यहूदाका मा=नसह7 आए अ=न =तनीह7ले दाऊदलाई यहूदाका राजाको अ	भषके गरे।” बा� 

कुलको भ	ूम ?वभाजन भएको नmसालाई स केत गदा� यहूदालाई _दइएको जxगाको ?वशाल भभूाग दे�न 

सिजलो छ। हे�ोन यहूदामा छ भनेर प=न =तमीले Vयान _दनेछौ। अब दाऊदलाई बाकँa रहेका 

इ2ाएल"ह7लाई चा_हएको @थयो, देशका अ�य भागका मा=नसह7ले प=न उसलाई नयाँ राजाको 7पमा 

 वीकान�का ला@ग सहमत हुन। राजाको 7पमा, दाऊदले देशका मा=नसह7लाई एकजटु बनाए र सYपणू� 

इ2ाएल"ह7 दाऊद र उनका छोरा सलेुमानको शासनकालभLर एक भई रहे। 

 

Pयसप=छका केह" अVयायह7मा दाऊदलाई राजाको 7पमा  था?पत गनf ��Bया @थयो। यस ��Bयाले 

?वगतको राजाको पLरवार, =तनका सेना कमाSडरह7, र वफादार �जाको सद यह7लाई हटाउने र मPृयकुो 

माग गq यो। यसको अथ� रखौट" (ह7) लाई अ@धकारमा 	लन ुर नयाँ राजत�Cको सYभा?वत जोWखम हुने 

जोसकैुलाई दरू गनु� हो। हामी दो2ो शमएूलको प_हलो छ अVयायह7मा Vयान _ददंा हामी यस ��Bयाको 

सFंGKत 	सहंावलोकन गनfछ<। 

 

असाइनमे8ट: 2 शमएूल 2:4-7 पeनहुोस।् यो ड	ेभडको �ारिYभक �यास हो जनताको समथ�नलाई 

एकaकृत गनf। 

 

अ>यास गनु7होस:् 

1. याबेश-@गलादका मा=नसह7ले के गरे सYझना गनु�होस ्(1 शमएूल 31:11-13): ________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दाऊदले ती मा=नसह7लाई =तनका स�देशमा तीन भागह7 समावेश गरे: 

पद 5: ________________________________________________________________ 
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पद 6: ________________________________________________________________ 

पद 7: ________________________________________________________________ 

 

@शAण: उनको स�देशले सारमा शाऊल�=त देखाएको वफादार"को ला@ग उनीह7लाई ध�यवाद _दयो र 

उनीह7ले गरेको कामका ला@ग परम�भलेु आ	शष ् _दनहुोस ्भनेर 6ब�ती गनु�भयो। तब दाऊदले उनीह7लाई 

wढ �ेम र ?व3वास देखाऊ भनेर अनरुोध गरे। उनले प=न Pय त ैगनf वाचा गरे। तब उसले याबेश 

@गलादका मा=नसह7लाई यहूदाका राजाले अ	भषके गरेको खबर _दए। 

 

यो स�देश उPतरमा इ2ाएल"ह7लाई दाऊदको ओभरटेक @थयो र उनीह7लाई राजाको 7पमा अगँाgन 

भ�यो। यDय?प ?वDवानह7को भनाइ छ �क उPतर" जनजा=तह7ले जवाफ _दन भ�दा प_हले किYतमा वष� 

6ब=तसकेको हुन सmछ। यस ससंारमा जहाँ नानोसेके�डको 7पमा सचंार �साLरत हु�छ यो ��Bया 

दाऊदलाई राजाको 7पमा  वीकानf यो ��Bया बेतकुा र मखू� प=न देWख�छ। 

 

अ>यास: अब Pयहाँ एक ज_टलता छ। अबनेर शाऊलको सेनाका कमाSडर @थए र ईश-बोशथे शाऊलका 

छोरा @थए। अबनेरले ईश-बोशथेलाई gयाए र शाऊलको बाँचेका छोरालाई राजा बनाउने को	शस गदO उनलाई 

इ2ाएलको राजा बनाए (2 शमएूल2:8-11)। 

1. शाऊलको घर र दाऊदको घरानाको बीचको लडाई लामो समयसYम चgयो (2 शमएूल 3:1)।  

2. तर पद 1 मा हामीलाई यी घरह7को बारेमा के भ=नएको छ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. अबनेरले दाऊद�=त आrनो वफादार" देखाउँछन ्र ईश-बोशथेसँगको सYब�ध तोडरे ई3बोशतेले 

अबनेरको ?व�8 लगाइएको आरोपको कारण (2 शमएूल 3: 6-11)। यो आरोप के @थयो? 

______________________________________________________________________________ 

 

@शAण: अबनेर उपपPनी Lरजपाहसँग स=ुतरहेको आरोप इश-बोशथेले लगाएको आरोप @थयो �क अबनेर 

आफूबाट राजा 	लन खोlदै @थए। पद 6 मा हामीलाई भ=नएको छ �क शाऊलको घरमा अबनेरको ओहदा 

झ ब	लयो हँुदै गइरहेको @थयो। ईश-बोशथेलाई अबनेरले धYकa _दयो। Bोधमा अबनेरले शाऊलको घरबाट 

दाऊद�=त आrनो वफादाLरता बदले र दाऊदलाई सारा इ2ाएलको 	सहंासनमा बसाउन दान (उPतर) देWख 

बेशfबा (दFGण) सYम काम गन� थाले। 
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अ>यास गनु7होस:् 2 शमएूल 3. 

1. सारा इ2ायललाई दाउदको राजाको अधीनमा gयाउन अबनेरले महPवपणू� भ	ूमका खेलेका @थए (पद 

12 र प=छ)। दाऊदले उनीबाट के माxयो (पद 13-16)? __________________________________ 

2. योआब दाऊदका सेनाह7का कमाSडर @थए। अVयाय 2 मा हामी पeछ< �क अबनेरले योआबको 

दाइलाई माछ�। Chapter अVयायको अ�Pय=तर हामी 	सmछ< �क आrनो भाईको रगतको बदला 

	लन योआबले अबनेरलाई मारे। 

3. अबनेरको हPयाको ला@ग ड	ेभडले जोआबको बदला 	लदैनन।् अ	भ?षmत राजा भए ताप=न, दाऊद 

अझै कमजोर @थए। 

4. पदमा उनले �भलुाई के सोVछन.्.. 39? ____________________________________________ 

5. शाऊलको छोरा ईश-बोशथेको हPया 2 शमएूल 4 र अ�तमा 2 शमएूल 5 मा गLरयो। दाऊदलाई सब ै

परमे3वरका मा�छेह7का राजा भ=न�छ। उसले मा=नसह7लाई ______________________ को 

7पमा सेवा गनु�पनfछ र इ2ाएलमा@थ ________________ हुनपु.य� (पद 2)। 

6. य7शलेममा को ब ने (पद 6)? ______________ य7शलेम भ=नने डाँडामा =नमा�ण गLरएको @थयो 

_______________.   

7. यबसूीह7ले ?व3वास गरे �क दाऊदले 	सयोनमा =नमा�ण गLरएको �कgला कvजा गन� सmने कुन ै

तLरका @थएन। पद ले हामीलाई के बताउँछ? __________________________________________ 

8. पद9:16 ? मा हामी दाऊदको बारेमा के 	सmछ<? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. 2 शमएूल 6:14-15  मा हामी ठूलो आन�दको बारेमा पeछ< जुन परमे3वरको स�दकूलाई दाऊदको 

शहरमा gयाइएको @थयो। के_ह शvदह7 छन ्जुन उPसवलाई वण�न गद�छ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. 2 शमएूल 7:2 मा दाऊदले के देख?े? ____________________________________________ 

11. �भकुो वचन अगमवmता नातानकहाँ आयो (पद 5-16) यी पदह7 Vयानपवू�क पeनहुोस ्र तपा`को 

आrन ैशvदमा यो सोMनहुोस ्�क दाऊदले के जानोस ्भ�ने �भ ुचाहनहुु�.यो:  _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. नातानले दाऊदलाई सब ैकुरा बताइसकेप=छ, दाऊद "�भसुाम ुबसे (पद 18)।" दाऊदले �भकुो बारेमा 

के भनेका के @थए (पद 22 र प=छ)?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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13. ड	ेभडको नोकर नोकरको बारYबार �योगलाई ?वचार गनु�होस।् राजाको 7पमा उनले आफूलाई 

�भकुो सेवक ठाने। इ2ाएलको राजाको 7पमा शासन गदा� यस मान	सकताले क तो 	भ�नता 

gयाउन सmछ? __________________________________________________________________ 

14. ड	ेभडको शासन ?वजयले भLरएको छ (2 शमएूल 8 र 10)। यी अVयायह7का बीचमा, हामी नयाँ 

पाCसँग पLर@चत भएका छ<। 2 शमएूल 9:1 मा दाऊदले के भ�छ? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. शाबाको घरानाका नोकर जीबालाई ड	ेभड gयाइएको छ। पद 3 मा उसले दाउदलाई के भ�छ? 

______________________________________________________________________________ 

16. मे�फबोशथेलाई दाऊदकहाँ gयाइयो (पद 6)। दाऊदले मपीबोशतेलाई के गनf वाचा गरे? उसको 

}यवहार कसर" गLरयो (पद 7-13)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%नaकष7: दाऊदको राlय �भ ुDवारा  था?पत गLरएको छ। यो सिजलो @थएन र यो हामी सोMन सmछ 

रात  रात हुन सकेन। हामी दाऊदलाई उनको शासनको उचाईमा यस पाठमा रा�छ<। उसलाई सब ैकुरा 

_दइयो र उनले सोVन सmने सब ै@थयो, "म को हँु… र मेरो पLरवार के हो, तपा`ले मलाई यहाँसYम 

gयाउन ुभयो?" करारको स�दकु, �भकुो उपि थ=तको भौ=तक �=त=न@धPव, य7शलेममा @थयो। देशमा 

शाि�त @थयो। =तनीह7का शCहु7 परािजत भए। परमे3वरले दाऊदलाई आrनो राजाको 7पमा  था?पत 

गनु�भएको @थयो र परमे3वरले आrना मा=नसह7लाई इ2ाएललाई आrनो बनाउनभुयो। उहाँ =तनीह7का 

परमे3वर हुनहुु�.यो! दाऊदको @च�ता यो @थयो �क �भकुो नाम सदाका ला@ग महान ्रहनेछ। “=तमी क=त 

महान छौ! तपाई ज तो कोह" छैन, तपा`बाहेक ई3वर छैन ... "ड	ेभडको �ाथ�ना हाiो आrन ैघोषणा होस।् 

उहाँ हाiो परमे3वर हुनहुु�छ र हामी उहाँका मा=नसह7 ह<। भगवानलाई सब ैम_हमा र सYमान होस!् 

 

भाग 2 

 

प;रचय: ड	ेभड र बथशबेाको कहानी, ज त ैदाऊद र गोgयतको कथा, सबलैाई थाहा छ। यो 2 शमएूल 

11:12-25 मा बताइएको छ। परमे3वरले दाऊदलाई उसको सबभै�दा उPतम कुराले आ	शष ् _दनभुयो। सब ै

कुरा जुन उसले सपना देखकेो हुन सmछ वा आशा गरेको हुन सmछ उसको जीवनमा भयो। परम�भलेु 

इ2ाएलका मा=नसह7लाई =तनीह7का शCहु7मा@थ ?वजयी तgुयाउनभुयो। परमे3वरले आrना जनह7का 

ला@ग य8ुह7 ल�नभुयो। जीवन र समय राiो @थयो! 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 शमएूल 11:1-27 . 

• पाCह7 को हुन?् 
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• के गलत भयो? 

• कभर अप के @थयो? 

• योआबले दाऊदलाई के खबर गरे? 

 

EXERCISE:  

1. बष�को क=त समय हो (पद 1)? _____________________ र वष�को यस समयमा के हु�छ? 

______________________________________________________________________ 

2. राजाले ___________ र उनका नोकरह7 बा_हर पठाए _______________________________. 

3. हामीलाई दाऊदको बारेमा के भ=नएको छ (पद 1)? _____________________________________ 

4. दाऊदको हातमा समय @थयो। �लोभन भनेको के हो (पद 2)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. बतशबेा को @थयो (पद 3)? हामी उनको बारेमा के 	सmछ<? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. दाऊदको आदेश के @थयो (पद 4)? __________________________________________________ 

7. उनी दाऊदकहाँ gयाइन;् उनी Pयस केट"	सत सतु।े उनी घर गई र उनले उनलाई पठाइएको स�देश 

के @थयो (पद 5)? ________________________________________________________________ 

8. पद 6  मा दाऊदले योआबलाई उLरयाहलाई य7शलेममा �फता� पठाउन आदेश _दए। 	सपाह"ह7 र 

य8ुमा के हँुदैछ भनेर सोधपछु गरेप=छ दाऊदले उLरयाहलाई के गन� भने (पदह7 7-8)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. पद 9 शvद "तर" बाट स7ु हु�छ। सब ैअ_हले सYम ड	ेभडको योजना अनसुार काम गLररहेको 

@थयो। तर के? ________________________________________________________________ 

10. जब दाऊदले उLरयाहलाई उनी आrनी पPनी बाथशबेाको घरमा �कन नपगेुको सोधे, उLरयाहको 

जवाफ के @थयो (पदह7 10-11)? ____________________________________________________ 

11. असाVय ै=नराश हँुदै ड	ेभडले उनलाई थप _दन ब न �ोPसाहन _दए। उनले ऊLरयाहलाई उनीसँग ै

खाने र ?पउन आमि�Cत गरे जबसYम उनी मातकेा @थएनन।् अक� “तर” भयो। मा हामीलाई 

उLरयाहको बारेमा के भ=नएको छ पद 13? ___________________________________________ 

12. ड	ेभडको प_हलो योजना असफल भयो। उनले उLरयाहलाई योआबलाई एउटा @च¡ी पठाए। दाऊदले 

पठाएको @चठ¢ले के भ�यो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. पदह7मा उLरयाहलाई के भयो 16-17? ____________________________________________ 
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14. योआबको दाउदलाई के स�देश @थयो (पदह7 18-21)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. ती दतूह7ले योआबले भनेको कुरा उनलाई पठाए। दाऊदले योआबबाट स�देश पाए र के जवाफ 

@थयो (पद 25) __________________________________________________________________ 

16. कथाको यो अशं कसर" समाKत हु�छ (पदह7 26-27)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. Pयसोभए अVयाय 11 को अ�तमा हामीलाई भ=नएको छ ________________________________ 

 

;र\ले]शन: एकले सहयोग गन� सmदैन तर समय लागी के भएको छ सो �=त6बYब गन�। यस 

समयसYम ड	ेभड मोडले पाC हुन,् आदश� राजा। 1 शमएूल 13: 14 मा हामी पeछ< �क �भलेु "एउटा 

मा=नसलाई उसको आrन ैमनले खोजी गनु�भयो र उसलाई उसको �जाको नेता =नयmुत गनु�भयो ..." उनी 

मा=नस दाऊद @थए। अब उसले के गय�? यस कथा�=त तपा`को �=त�Bया क तो छ? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�लोभनको बारेमा हामी के 	सmछ<? दाऊदको हातमा समय @थयो। उसले बाथशबेालाई हेय� र उनको हेरचाह 

गय�। ड	ेभड!?!?? इजरायलको नायक र अब इजरायलको राजा! गोgयतको सामना गनf उह" मा�छे, जो 

शाऊलको भालाको साथ पखा�लमा टाँ	सएको @थयो, र जसले अवसर _ददंा �भकुो अ	भ?षmतलाई मान� 

अ वीकार गq यो ... दाऊदसँग सब ैथोक @थयो। ऊLरयाहकa पPनी �कन उसको एउटै माC कुराको लालसा 

गनf @थयो? र, उसको अ	भलाषाले उनलाई उनीसँग }य	भचार गन� उmसायो। के दाऊदसँग पPनीह7 र 

रखौट"ह7को अभाव @थयो? हामी उसकa पPनीह7 मीकल र अबीगईललाई @च�छ<। 2 शमएूल 5:13 ले 

उनको उपपPनीह7 र अ�य पPनीह7को बारेमा बताउँछ। ड	ेभड, के भयो? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

एउटा कुराले अक�लाई =नYPयायो। दाऊदले आrनो पाप लकुाउन को	शस गरे Pयसलेै उनले उLरयाहलाई 

य7शलेम �फता� आदेश _दए �क य=त लामो समयसYम उनी आrनी �ीमतीसँग सPुन उPसकु हुनेछन।् जब 

Pयसो भएन ड	ेभडले सोचे �क य_द उLरयाह मतवाला हो, उसले आrनो मा�यता Pयाxछ। तर Pयो प=न 

भएन। Pयसोभए दाऊदले मान� खोlछ! ऊLरयाहले योआबलाई स�देश पठाए जुन उनको मPृयदुSड @थयो। 

उLरयाहको मPृय ुर शोकको समय 6ब=तसकेप=छ दाऊद बथशबेालाई दरबारमा gयाउँदछन।् उनी आrनी 

 वा नी बि�छन र एउटा छोरो ज�माउँ=छन।् 
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भाग 3 

 

@शAण: आउनहुोस ्हामी एक समान�तर कथा ?वचार गर<। Bस जडान �ृखंलाको प_हलो बाइबल 

अVययन एकाई ई3वरको योजना, हाiो ?वकgपको हकदार छ। उPपिPत 1 र 2 ले आदम र हवालाई 

_दएको सब ैकुराको कथा बताउँछ। उहाँले =तनीह7लाई अदनको बग~चा _दनभुयो र उनीह7लाई ज-ेजे 

_दनभुयो ती आzा _दनभुयो �क एउटा कुरा नखानहुोस,् Pयो असल र खराबको zानको 7खको फल हो। 

तर हामीलाई थाहा छ �क कथा कसर" अ�Pय भयो। सब ैकुराको बाबजुद प=न परमे3वरले उनीह7लाई 

�लोभनमा फ नभुयो र एउटा कुरा जुन उनीह7लाई परमे3वरले नखटाउनभुएको @थयो, जुन उनीह7लाई 

नखान ुभनेर आदेश गरे। सब ैकुरा सह" @थयो। यसभ�दा राiो अ7 केह" हुन सmदैन। सब ैथोक परमे3वर 

आफ~ ले बनाउन ुभएको @थयो आन�द 	लनलाई। 

 

तर हामीलाई यो प=न थाहा छ �क उनीह7ले पापी भएप=छ उनीह7को कभर-अप कहानी श7ु भयो। एक 

}यिmतले आफूले गरेको कामको ला@ग अक�लाई दोष लगायो। =तनीह7ले लकुाउन खोजे। =तनीह7 ना गो 

@थए र लिlजत @थए =तनीह7ले अ�जीरको पातले आफ~ लाई ढाmन �यास गरे। एउटा प=छ अक� कुरा भयो 

=तनीह7का पापको नतीजाको 7पमा। तर जसलाई उनीह7ले लकुाउन खोजेका @थए उनीह7 खोlदै @थए। 

पापले हामीलाई परमे3वर र अ7बाट टाढा रा�छ। पापले हामीलाई आrनो लाज र �^टाचार  वीकान� 

रोmछ। 

 

जब भगवान हामीलाई खोlनहुु�छ उहाँ हामीलाई सजाय _दन बा_हर हुनहुु�न। अब के हु�छ Pयो 

परमे3वरको सजाय होईन तर परमे3वरको पापको पLरणामको घोषणा हो। परमे3वरले आदम र ह}वालाई 

पापको पLरणाम मPृय ुहो भनेर घोषणा गनु�भयो। कथा यहाँ अ�Pय हँुदैन। परमे3वरले उनीह7लाई आrनो 

�ेमको आ3वासन प=न _दनभुयो। उहाँले उनीह7लाई एक मिुmतदाता (उPपिPत 3:15) को �=तzा _दनभुयो 

जसले उहाँ आफैले उनीह7को पापको ला@ग मPृयलुाई Zहण गनु�हु�छ, एक मिुmतदाता जसले उनीह7लाई 

अन�त मPृयबुाट बचाउनहुुनेछ र उहाँसँग अन�त जीवन _दनहुुनेछ। जब हामी दाऊद र बतशबेाको कथालाई 

फक� �छ< पापका न=तजाह7 र परमे3वरको �ेमको घोषणाको ला@ग जुन दाऊदलाई नातान अगमवmता 

माफ� त gयाइएको @थयो। 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 शमएूल 12:1-19. 

अ>यास गनु7होस:्  
1. पद 1-4 मा नेथनले दाऊदलाई एउटा कथा सनुाउँदछन।् तपा`को आrन ैशvदमा, नेथनको कथा के 

@थयो? _________________________________________________________________________ 
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2. कथामा दाऊदको �=त�Bया क तो @थयो (पद 5)? _______________________________________ 

3. दाउदले के पLरणाम घोषणा गरे Pयो मा�छेलाई हुनपुद�छ (पदह7 5-6)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. तब नातानले दाऊदलाई भने, “__________ ________ ________ __________!” 

5. नातानले दाऊदलाई भने जो इ2ाएलका परम�भ ुपरमे3वरले भ�न ुभएको @थयो 7-8): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. र पद 8  को अ�Pय कसर" हु�छ? ___________________________________________________ 

7. मा अि�तम �3न के हो पद 9? _____________________________________________ 

8. य तो देWख�छ �क भगवानले भनेको छ, "ड?ेवड, अब तपाईले के गनु�भयो समीGा गर<।" मा 

�भबुाट नेथनको शvद के हो पद 9? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. �भकुो वचनलाई तMुछ ठा�न ुर उनको आँखामा नराiा काम गनु�  का न=तजा क तो हु�छ 

(दाऊद10)? _____________________________________________________________________ 

10. पद 11 र 12 स�ुन क_ठन शvदह7 छन।् के हु�छ भनेर परमे3वरले दाऊदलाई बताउनहुु�छ। 

उसले दाऊदलाई ?वपिPत gयाउने छ। के हुन गइरहेको छ? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: हामी यस भ?व^यवाणीको प=ूत � प=छ यस अVययनमा 	सmनेछ<। 

11. नातानले के भ�छन ्(पद 13)? _____________________________________________________ 

12. नेथनको तPकाल जवाफ के हो (पद 13)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. अ�तमा नेथनले दाऊदलाई छोडन ुभ�दा अ=घ अि�तम कुरा के @थयो (पद 14)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

14. पद 15-19 ले दःुख र पीडाको बारेमा बताउँछ जुन त�ु�त ैआउँछ: 

बMचालाई _____________________________________________________________ 

दाऊदलाई _______________________________________________________________ 

आrनो घरका एgडरह7लाई __________________________________________________ 

नोकरह7लाई ___________________________________________________________ 

 



45 

Cवचार: क तो द:ु खी _दन। सब ैकुरा भएको राजा आrनो बड़Kपन र भ}यता खो	सयो र अब आrनो 

बMचाको जीवनको ला@ग परमे3वरलाई 6ब�ती गद�छन।् उसले खान अ वीकार गछ� र भतूमा लडरे शाह" 

कोठामा सPुन ुभ�दा आफैलाई �णाम गद�छ। उसको पLरवारका एgडरह7 उनलाई सा�Pवना _दन असमथ� 

छन।् उसले आrना नोकरह7को कुरा सनेुन र अब यी नोकरह7 डराउँछन ्उनीह7लाई भ�नहुोस ्�क बMचा 

मLरसकेको छ। तर दाऊदले आफुलाई थाहा छ �क परम�भलेु जे भ�न ुभएको @थयो Pयो गनु�भयो। 

 

हाiो बबुा यस आमा र आमाको दखुाइ छ। हामी उनीह7लाई �भ ुप=न कठोर हुनहुु�.यो ज तो लाxन 

सmछ। हामी यो सोMन सmछ< �क भगवानको Gमा मा यस बMचाको जीवन बचाउन ुसमावेश छ। नेथन 

=तनी कहाँ आए अ=न �भलेु दाऊदलाई उनको पाप  वीकार गन� gयाउन ुभयो। "तपा` मा=नस हुनहुु�छ!" 

दाऊदले आफैले =नण�य र सजायको घोषणा गरे। “उसले भेडाको पाठो फेLर चार गणुा �फता� पानfछ, 

�कनभने उसले यो काम गरेको @थयो, र उसलाई कुन ैदया छैन।" नेथनले य=त नराiा खबरह7 gयाए:  

1. तरवार =तiो घरबाट क_हgय ैहuने छैन। 

2. नजीकको एकजना मा=नस =तमीमा@थ ?वपिPत आउँछ। 

3. =तiो छोरो ज�मनेछ। 

र �भ ुदाऊदलाई  वीकार गन� लानभुयो: "मलेै परम�भकुो ?व78मा पाप गर�।" हामीले दे�न सmदछ< �क 

दाउदले गgती गरेको @थयो, अ�तत: उनको पापले गदा� उनी परमे3वरसँगको सYव�धमा भागे। उनीह7को 

सYब�धलाई के हुने @थयो होला य_द दाउदको 6ब78मा क_हले प=न सामना गनु� परेको @थएन र उनले 

आफू परम�भकुो ?व78मा पाप गरेको कुरा क_हgय ै वीकार नगरेको @थयो। टुBनेपन र_हरहने @थयो र 

=तनीह7लाई अलग रा�ने @थयो। तथा?प, �भ ुदाऊदको खोजीमा प=छ आउनभुयो र उसलाई उसको पापको 

सामना गनु� भयो, उनलाई उसको बेकYमापन देखाउन होइन, ब� दाऊदलाई उनको Gमाको बMचाको 7पमा 

आrनो मgूयवा�ताको सYझना गराउन।  

 

भाग 4 

प;रचय: 2 शमएूल 12:11-12 मा नेथनले आrनी पLरवारबाट ड	ेभडलाई आउने ?वपिPतको चचा� गरे। 

कथा 2 शमएूल 13 मा श7ु हु�छ र 2 शमएूल  18 मा समाKत हु�छ। हामी यस कथाको ?व ततृ अVययन 

गदOन< तर के भयो भनेर अ�तw�ि^ट र समझ �ाKत गन� यी अVयायह7 पeन तपा`लाई �ोPसा_हत 

गLर�छ। कथाको साथ स�ु हु�छ र दाऊदका तीन जना बMचाह7 समावेश छन ्- ड	ेभडका जेठा छोरा 

अYनोन, अYनोनको सौतनेी ब_हनी तामार, र उनका सौतनेी भाइ अvशालोम।   
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असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 शमएूल 13:1-22. 

अ>यास गनु7होस:् 

1. पद 1-2 – सम या के हो? __________________________________________________ 

2. पद 3-9- जोनाबाद ड	ेभडका भ=तजा, अYनोनका काका हुन।् अYनोनले अनसुरण गनf उनको 

सgलाह के हो? __________________________________________________________________ 

पद 9-19 - अYनोनले तामारलाई बलाPकार गरे र बा_हर rयाँ�क_दए। उनी अश8ु र लिlजत 

छोTडन।् 

3. पद 20-22 - अvशालोमले आrनी ब_हनीबाट के ग=छ�न ्�क उसले के गय� र उसले उसको ला@ग 

के गछ�? ______________________________________________________________________ 

4. अvशालोमले अYनोनलाई क_हले प=न केह" भनेनन ्अvशालोमलाई के भयो? _________________ 

5. दाऊदले के भएको थाहा पाए। हामीलाई भ=नएको छ �क ऊ Lरसाएको @थयो। अYनोन�=तको उनको 

अनशुासनको कमीले अvशालोममा क तो हलचल मMचायो? ______________________________ 

6. अvशालोमले घणृा गन� अYमोनलाई घणृा गन� थाले। पदह7मा के भयो 23-29? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

7. दाऊदले पाएको स�देश के @थयो (पद 30)? ____________________________________________ 

8. जोनादाबले (पद 3--5 हेनु�होस)् दाऊदलाई आ3वासन _दए (पदह7 32-33). ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

अvशालोम आमाको छेउमा हजुरबबुाको घर गए (1 इ=तहास 3:2)। तीन वष�सYम उहाँ आrनो 

हजुरबाको घरमा ब नभुयो, राजा दाऊदले अYनोनको ला@ग शोक गरे। उनी सा�Pवना पाए प=छ 

दाऊदले अvशालोमलाई भेuने इMछा गरे। 

 

@शAण: इ2ायलको सेनाका कमाSडर योआबलाई थाहा @थयो �क दाऊदले अvशालोमलाई भेuन चाह�थे। 

उसलाई थाहा @थयो �क अvशालोमले आrनो भाइलाई मारेको छ र �याय हुन ुआव3यक छ। 14 अVयायमा 

हामी 	सmछ< �क अvशालोमलाई य7शलेममा gयाउन दाऊदले योआबलाई गेशरू पठाए। तर, अvशालोमलाई 

उसको आrन ैघर पठाइयो र राजाको उपि थ=तमा जानका ला@ग अनमु=त @थएन। 

 

अ>यास गनु7होस:् 
1. पद 25-26 मा हामीलाई अvशालोमको उपि थ=तको बारेमा बताइएको छ। के वण�न _दइएको छ?  

______________________________________________________________________________ 

2. पद 27 मा हामीलाई उनको पLरवारको बारेमा के भ=नएको छ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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अvशालोमले योआबलाई बोलाए �कनभने उनी आrनो बबुालाई भेuन चाह�थे। योआबले आउन 

अ वीकार गरे। अ�तमा, अvशालोमले योआबको Vयान WखMने उपाय भनेको आrनो जौको बाल" 

जलाउनपुनf =नण�य गरे। अनाव3यक 7पमा भ�नपुदOन, उसले योआबको Vयान 	लए र उनलाई 

राजाको अगाTड gयायो (पद  33)। 

 

अवलोकन: अvशालोमले आrना ?पता दाऊदको ?व�8मा ष�य�C गन� थाले। उसले मा=नसह7लाई 

आक?ष�त गन� मनोवzैा=नक रणनी=त �योग गq यो। उसले जनताको गनुासो स�ुनेछ र उसको बबुाको 

शासनलाई कमजोर पानfछ। उनले आrनो आकष�क उपि थ=त �योग गरेर इ2ाएल"ह7का �दय चोरे। उसको 

प=छ बeन थाgयो। यो य=त हदसYम बeयो �क अvशालोमबाट भाxन दाऊदले य7शलेमबाट भाxन ुपरेको 

@थयो। दाऊदले छोड ेअ=न अvशालोम र उनका अनयुायीह7 आए र =तनीह7ले शहर कvजा गरे। 

अvशालोमका सgलाहकार अ_हथोफेलले अvशालोमलाई आrना बबुाका रखौट"ह7	सत सPुन सgलाह _दए 

जुन सYपणू� छाउनीको छानामा पालमा बनाइएको @थयो (2 शमएूल 16:20-22)। घटनाह7को Bममा, 

अvशालोमका सgलाहकार अ_हथोफेलको सgलाह हुशकैो सgलाहले =नराश भयो, ड	ेभडका एक गोKय 

एजे�टह7, य_द तपाईले गनु�भयो भने। 2 शमएूल 17:14  ख भ�छ, "अvशालोममा@थ ?वपिPत gयाउन 

अ_हथोफेलको राiो सgलाहलाई परमे3वरले ?वफल तgुयाउनभुएको @थयो।" 

 

अvशालोमले आBमण गनf योजनाको बारेमा दाऊद र उनका मा=नसह7ले खबर पाए Pयसलेै उनले योआब, 

अबीश ैर इ�ाइको नेतPृवमा सेनाह7 पठाए। =तनीह7 य8ुको ला@ग अ=घ बeदै @थए। दाऊदले =तनका 

=निYत अvशालोमलाई नi तgुयाउन भने। तर, अvशालोमको मPृय ुभयकर @थयो। 2 शमएूल 18:9-17। ले 

कथा बताउँछ। पद 33 मा हामी दाऊदको ?वलाप स�ुदछ< जब उनी आrनो छोरा अvशालोमको ला@ग रोए। 
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 इ�ाएलले पापको Yब�� पाप गरे 

 
 

प;रचय 

 

ड	ेभडको शासनकालमा इ2ाएलका राजाह7को शासन अ�तग�त इजरायलको इ=तहासको 	शखर @थयो। 

सलेुमानले आrना ?पता दाऊदलाई राजाको 7पमा =नयmुत गरे। श�ुमा उनको शासनकालमा दाउदले 

ई3वर"य माग� अपनाए। उहालेँ परमे3वरले उहाँलाई _दइएको ब?ु8 मा=नसह7लाई नेतPृव। सलेुमानको 

शासनको =नराश पतन र उनको प=छ लाxने राजाह7को शासनको पPता लगाउनहुोस।् यो समय हो 

इ2ाएलको ?व�ोह र अनाzाकार"ताको इ=तहासमा। इजरायल, दईु राlयमा ?वभािजत, उPतरमा इजरायल र 

दFGणमा यहूदा। जा�नहुोस ्�क कसर" परमे3वरका मा=नसह7ले उहाँलाई अ वीकार गरे र कसर" उहाँले 

=तनीह7लाई अ वीकार गनु�भयो, =तनीह7लाई उहाँबाट =तर कार गदO। 

यो देश राजाह7को अभ� माग�ले पणू� 7पमा Vव त नहोस,् परमे3वरले आrनो कृपाको कारण आrना 

मा=नसह7लाई दास बनाउनेह7को हातमा _दनभुयो। Pयसोभए, परमे3वरले उहाँलाई �ेम गनु�हु�छ जसलाई 

उहाँको नाम पकुानf सबलैाई उहाँ उ8ार �दान गनु�हु�छ। 
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इ�ाएलले पापको Yब�� पाप गरे 

 

भाग 1 

प;रचय: अ�य कथाह7 र अव था 2 शमएूल 20-24 मा रेकड� गLरएका छन।् दाऊद य7शलेम फ�क� ए र 

आफूलाई इ2ाएलका राजाको 7पमा  था?पत गरे। मा=नसह7ले ?व�ोह गरे, अ=नकालले Pयो देशलाई बगायो, 

रगतको बदला 	लइयो र प	ल3तीह7 ?व�8 लडा` जार" @थयो। तर यी सबकैो बीचमा, दाऊदले परम�भकुो 

भजन गाए जसले उनलाई उनका सब ैशCहु7बाट बचाएका @थए (2 शमएूल 22)। यी शvदह7 भजन 18 

मा प=न लेWखएका @थए। 

 

यस भजनका पदह7को अथ� सबभै�दा अ@धक हु�छ जब हामी शCहु7 प_हचान गन� सmछ<। शाऊल र 

प	ल3तीह7 भ�दा दाऊदको शCहु7ले शाऊल र प	ल3तीह7 भ�दा बढ" शामेल गरे जो उनको छोरा 

अvशालोमले गनf �यासको साथ मादO @थए वा उनको राlयबाट @च=नए। उसका शCहु7मा डर, �लोभनको 

उPपीडन, Tड�ेशन र @च�ता समावेश @थयो। उनका शCहु7 Pयस शार"Lरक शिmतभ�दा बढ" @थए जुन उहाँ 

?व�8 ल�नभुएको @थयो। उनका शCहु7 Pयस दु̂ टको फौज @थए र जसले दाऊदलाई हानी गq यो उह" दु̂ ट 

हो, जसले तपाइँ र मलाई सतायो। 

 

असाइनमे8ट: }यायाममा जान ुभ�दा प_हले तपाईको नोटबकुमा दईु वा तीन द3ुमनह7 सचूीकृत 

गनु�होस ्जुन तपाईले आrनो जीवनमा प_हचान गन� सmनहुु�छ। शCहु7 _ह2ंक मा�छेह7 हुन।् शCहु7 प=न 

ती चीजह7 हुन ्जुन तपा`को वLरपLरको कुSडलह7ले तपा`लाई सामना गद�छ, र तपा`को वLरपLर 

घYुदछन,् ?वनाशको धार जसले तपा`लाई अ	भभतू तgुयाउँछ (भजन 18:4-5)। 

 

अ>यास गनु7होस:्  

1. दाऊदले �शसंाको गीतमा धेरै ति बर भाषा �योग गद�छन ्(2 शमएूल 22)। भगवानले उनीह�का 

ला@ग के भइरहेको छ भ�ने कुरा }यmत गन� उसले @चCका शvदह� @च�नहुोस।् पद 2 मा �भ ु

मेरो ____________, ____________, र ____________ हुनहुु�छ। दाऊदले भने �क उहाँ मेरो 

__________, ____________, ____________, र मेरो उ8ारको ____________ हुनहुु�छ, मेरो 

_____________ र मेरो _________________, मेरो ___________________________________. 

2. दाऊदले आrनो जीवन र शCहु7को अथक �यासको वण�न गन� �योग गरेको @चC शvदह7 

@च�नहुोस।् मPृयकुो ____________ मा, ?वनाशको _____________, पातालको _____________, 

मPृयकुो _____________। 
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3. पद 4  र 7 शvद कल को एक फाम� �योग, मा बोलाइएको, या रो। के तपा`ले ब|ुनहुु�छ जब हामी 

�भलुाई पकुाछ� �कन�क हामीलाई जवाफ _दनहुुने हाiा शCहु7बाट हामीले बचाउनपुद�छ? पद -8-16 

को माVयमबाट पeनहुोस।् 

तब प.ृवी ____________________ र __________________________________ 

 वग�को जग ______________________ र ____________________ �कनभने उहाँ 

हुनहुु�.यो ______________________________________________________________. 

धुवा,ँ भ म गनf आगो, =न�ने कोइला _________________________________________ 

बाmलो अVँयारो ___________________________________________________________ 

(पद 14) �भ ु___________________________________________________  वग�बाट 

(पद 15) _______________________________________________________________ 

(पद 16) _______________________________________________________________ 

सब ैसिृ^टले उहाँको Bोधलाई उPतर _द�छ! उहाँ हामीलाई बचाउन आउँदै हुनहुु�छ! 

4. पदह7मा क तो @चC 17-19!  ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 20 अनसुार उसले �कन सब ै“खोजी र उ8ार” गद�छ? ________________________________ 

6. पद 21-25 ले हामीसँग उहाकँो सYब�धको वण�न गद�छ। उहाँकै साम ुहामीलाई धमp बनाउनभुयो। 

उहाँले हामीलाई सफा बनाउनभुएको छ। हामीलाई उहाकँो आzा पालन गदO उहाँले हामीलाई उहाँको 

माग�मा _ह�ंन सGम बनाउनभुएको छ। हामीलाई पापबाट जोगाउदै उहाँ हामीलाई दोषर_हत 

रा�नहुु�छ। हाiो धा	म�कता अनसुार परम�भलेु हामीलाई परु कृत गनु�भयो। उहाँ हाiो धा	म�कता 

हुनहुु�छ! 

 

भाग 2 

@शAण: हामीले दाऊदको �शसंाको गीतको अVययनमा केह" बेर रोmन आव3यक छ। हामीले धा	म�कता र 

धा	म�कताको बारेमा कुरा गन� आव3यक छ। के हामी धमp छ<? भगवान बाहेक हामी छैन<। बाइबलले 

	सकाउँछ �क सबलेै पाप गरेका छन र धमp कोह" छैन (रोमी 3: 10-12)। तर दाउदले परमे3 वरको 

वचनमा ?व3वास गरे। भ?व^यवmता य	म�या भ�छन,् अब ती _दनह7 आउँदैछ जब उहाँले दाऊदलाई धमp 

शाखा खडा पानु�हुनेछ… र यह" Pयो नामDवारा बोलाइनेछ: �भ ुहाiो धा	म�कता हुनहुु�छ (य	म�या 23:5-6)। 

र से�ट पलले हामीलाई  मरण गराउँदछ �क उहा ँ[परमे3वर] को कारण हुनहुु�छ �क तपा` येश ूyी^टमा 

हुनहुु�छ, जो हाiो =निYत परमे3वरबाटको zान हुनहुु�छ - जुन हाiो धा	म�कता, प?वCता र छुटकारा हो ... 

Pयसलेै हामी �भमुा गव� गद�छ< ( 1 कोLर�थी 1:30-31)। 
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हामीलाई यो याद आउँदछ �क यो हामीले गरेका काय�ह7 होइनन ्जसले हामीलाई परमे3वरसाम ुधमp 

बनाउँदछ तर उहाँ हाiो =निYत yी^ट येशमूा गनु�भयो, जो हाiो धा	म�कता हुनहुु�छ। येशसूगंको हाiो 

सYब�धले हामीलाई परमे3वर ?पताको साम ुधमp बनाउँछ जो हामीमा �स�न हुनहुु�छ! �भ ुहामीमा 

ब नहुु�छ र हामी माफ� त काम गदा� हामी उहाँसाम ु=नद�ष हुन सGम हु�छ<। उहाँको धा	म�कताले 

हामीमा@थ कवच लगाउँछ जसर" धा	म�कताको पोसाक हामीमा@थ परेको छ। हाiो पापी  वभाव अ_हले प=न 

छ तर यसलाई yी^टको धा	म�कताले ढा�कएको छ। 

 

अ>यास गनु7होस:् 2 शमएूल 22 मा �फता� ... 

1. (पद 26-27 क) परमे3वर आफ~ मा देखा पनु�हु�छ _______________, _______________, र 

__________________________________________________________ दयाल,ु =नद�ष र श8ुलाई।   

2. ऊ कसर" टेढोपनमा देखा पद�छ (पद 27 ख)? ______________________________ तपा`ले एउटा 

___________________ बचत गनु�हु�छ तर तपा`को ____________ ____________ मा हु�छ 

=तनीह7लाई तल gयाउन (पद 28)। 

3. दाऊदले आrनो भगवानको वण�न कसर" गद�छ? 

पद 29 ________________________________________ 

पद 30 ________________________________________ 

पद 31 _______________________________________ 

4. उहाँ मलाई ह=तयार बोmने परमे3वर हुनहुु�छ। उहाँ मलाई बलवान तgुयाउन ुहु�छ। द3ुमनसँग 

ल�न बलको माग गद�छ। यो य8ु हो र म ______________ (पद 35) र ____________ (पद 36) 

सगं तयार छु। तपा`ले मलाई य8ुको ला@ग तयार गनु�भयो र मलाई ?वजय �दान गनु�भयो। 

तपा`को _______________________ ले मलाई बनायो ________________________________. 

5. �कन�क �भलेु मलाई य8ुको ला@ग साम.य�साथ ससुिlजत पानु�भएको छ (पद 40) मेरा 

?वरोधीह7, मेरा शCहु7, मेरा शCहु7लाई के हु�छ भनेर (पदह7 40-43)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पद 44-46 मा तपा` राजाको मन स�ुनहुु�छ? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. अ=न दाऊदले �भकुो �शसंा गछ�न!् ऊ जी?वत छ! ऊ ____________ हुनपुछ� ! उसले मलाई 

मा�छेह7बाट _______________ _______________________________________________. 
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अन1ुयोग 1Dन: भगवानले मलाई मेरा शCहु7बाट  वत�C पानु�भयो। Pयस त.यले मेरो जीवनमा 

"शCहु7" का सामना गनf तLरकामा के फरक पाद�छ? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1ाथ7ना: म प=न, म तपा`को �शसंा गन� चाहा�छु, हे भगवान, तपा`ले मेरो जीवनमा गनु�भएका अन@ग�ती 

काय�ह7का ला@ग। म तपा`को �शसंा अ7लाई बताएर गाउन चाह�छु। धेरै चो_ट तपा`ले मलाई सश C 

हातले सघाउन ुभएको छ र 6ब	भ�न शCहु7को _हसंाबाट मलाई छुटाउन ुभएको छ �क =नराश गन� र 

मलाई न^ट गन� खोlने मेरो ?वचारलाई उPतिेजत गनु�होस।् तपा`ले मेरो उ8ार गनु�भयो र ध�यवादको 

साथ म तपा`को प?वC नामको �शसंा गद�छु �कन�क तपा` महान हुनहुु�छ। 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पLरचय: दाऊदको राजाको 7पमा इ2ाएलको इ=तहासमा सब भ�दा राiो समय @थयो। ड	ेभड एक ई3वरको 

मन भए प=छ मा=नस @थए (�ेLरत 13:22) र आrनो जीवनभLर परमे3वरको अनZुह (�ेLरत 7:46) लाई 

रमाए। अ_हले उनी ब8ृ भइसकेका छन ्र ब?ृ8 भइसकेका छन ्(1 राजा 1:1)। अक� राजा अ	भषके हुने 

समय आएको छ, 

 

असाइनमे8ट: 1 राजा 1 पeनहुोस.् 

• आफूलाई राजाको 7पमा कसले =नयmुत गछ�? 

• बथशबेा र सोलोमनको ला@ग यसको अथ� के हो? 

• दाऊदले के गछ�? 

• इ2ाएलको राजाको 7पमा कसले 	सहंासनमा शासन गरे? 

 

@शAण: 1 राजा 1 पढेर तपा`ले 	सmनभुयो �क दाऊदको चौथो छोरा (2 शमएूल 3:4) अदो=नयाहले 

आफूलाई राजा घोषणा गरेका छन।् भ?व^यवmता नेथनले बथशबेालाई उनको र सोलोमनको ला@ग के हो 

भनेर बताए र उनको जीवन र सोलोमनको जीवन कसर" बचाउने भनेर सgलाह _दए (1 राजा 1:11-14)। 

नi हँुदै उनी राजा दाऊदसाम ुगए र सलेुमानले आrनो बबुा दाऊदको 	सहंासनमा ब नेछु भनेर गरेको 

�=तzा सYझना गराए (पद 17)। पजूाहार" सादोकले सलेुमानलाई अ	भषके गरे (पद 39)। जब अदो=नयाहले 
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सनेु �क उनका ?पताले सलेुमानलाई अक� राजा घो?षत गरेका @थए र उनी सलेुमानसँग डराए र सब ै

मा=नसह7 खुशी भए, तब उनले सलेुमानलाई मान� लगाए (पद 49-51)। सोलोमनले अदो=नयाहलाई स�देश 

पठाए (पद 52-53)। “य_द ऊ आफूलाई योxय मा=नस ठा�छ भने, उसको एउटा प=न केश भईूमा 

ख नेछैन, र य_द ऊमा दु̂ टता भे_टयो भने ऊ मनfछ।” 

 

उ4खनन Cव#ेता: दाऊदको मPृय ुहुनभु�दा अ=घ (1 राजा 2) उनले सलेुमानलाई कडा हुन आzा _दए 

र उनले मोशाको }यव थामा लेWखएका सब ैकाननू र आदेशह7 पालन गरे। उनले सलेुमानलाई योआब र 

	शमीको बारेमा चेतावनी प=न _दए तर बिज�gलकैा छोराह7�=त दया देखाउन भने जो उनी अvशालोमबाट 

भागेप=छ उनी�=त वफादार रहे। 

 

दु̂ टलाई अदो=नयाहमा भे_टयो जब उनले राजा दाऊद (1 राजा 1: 1-4) लाई कुमार" कुमार" अ6बशागसँग 

?ववाह गन� आZह गरे। अदो=नयाहको अनरुोध 	सहंासन �ाKत गन� को लागी अक� �यास @थयो। जो शाह" 

हारमको  वा	मPवमा @थयो Pयो 	सहंासनको सह" उPतरा@धकार" @थयो। अदो=नयाह मरेका दाऊदका चौथो 

छोरा @थए बतशबेा, अYनोन, अvशालोम र अ_हले अदो=नयाहसँग गभ�धारण गLरएको बMचा। ड	ेभडले दो2ो 

शमएूल 12:6 मा घोषणा गरे �क थुमा 	लने कामलाई चार गणुा बढ" =तनf @थयो। भmुतानी पणू� 7पमा 

गLरएको @थयो। 

 

मन� प=छ योआब @थए (पद 28-34)। बनायाहले सेनाको कKतानको 7पमा योआबको ओहदा 	लए। सादोकले 

अ6बयथारलाई पजुार" =नयmुत गरे। अ�तमा, शाऊलको पLरवारज त ै	शमीबाट 	शमीले दाऊदलाई गरेको सब ै

पापका कारण माLरए। अब राlय wढ 7पमा सलेुमानको हातमा  था?पत भएको @थयो (पद 46 ख)। 

 

धेरै नामह7! धेरै अपLर@चत नामह7! तपाइँलाई =तनीह7 टम, Tडक, र �यार" ज ता सामा�य नामह7 ज तो 

लाxन सmदैन। यी नामह7 सीधै रा�न ुशाऊलको शासनबाट ड	ेभडको ला@ग र अब दाऊदको सलेुमानको 

सBंमणमा अझ गा�ो हु�छ। �मखु नामह7ले समावेश गद�छ: 

1. दाऊदका छोराह7 (अYनोन, अvशालोम र अदो=नयाह), 

2. पजुार"ह7 (अ6बयथार दाऊदको शासनको साथ र सादोक सोलोमनको साथ), र 

3. सेनाका कKतानह7 (शाऊलसँग ैअबनेर, दाऊदसँग योआब र अब सलेुमानको साथ बनायाह)। 

 

=नराश नहुनहुोस।् तल झनf छैन। जार" रा�नहुोस ्र राजा सलेुमानसँग पLर@चत हुन थाgनहुोस।् 
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भाग 4 

असाइनमे8ट: यो अक� कथाको ला@ग हामी दो2ो इ=तहासको प ुतकमा जा�छ<। प_हलो र दो2ो 

राजाह7मा बताइएका धेरै कथाह7 प_हलो र दो2ो इ=तहासमा प=न रेकड� गLरएका छन।् 2 इ=तहास 1: 2-

17 पeनहुोस।् नोट: तपाई 1 राजा 3:4-15 मा रेकड� गLरएको खाता पeन प=न रोlन सmनहुु�छ। 

 

अ>यास गनु7होस:्  

1. सलेुमान अ=न सब ैती @गबोनमा भेला भए। Pयहाँ के @थयो (पद 3)? ______________________ 

2. करारको स�दकु जहाँ दाऊदले �कLरथ यार"मबाट gयाएका @थए (पद 4)? 

______________________________________________________________________________ 

3. काँसाको वेद" @गबोनको प?वC पालको अ=घ @थयो। सलेुमानले के गरे (पद 6)? 

______________________________________________________________________________ 

4. Pयो रात के भयो? �भलेु सलेुमानलाई के बताउनभुयो (पद 7)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. सलेुमानको जवाफ के @थयो (पदह7 8-10)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. भगवा�को �=त�Bया के @थयो (पदह7 11-12)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. सलेुमानले आrनो शासनकालमा इ2ाएलमा राजाको 7पमा जYमा गरेको सYपिPत के @थयो 

(पदह7 14-17)? ________________________________________________________________ 

 

आवेदन: एकले सहयोग गन� सmदैन तर एक नेताको �शसंा गन� सmछ जसले आफ~ लाई आrना 

मा=नसह7 अ=घ रा�छ। सलेुमानले आrन ैला@ग चीजह7 सोVनकुो स�ा सलेुमानले ब?ु8 र zान मागे जुन 

उनलाई परमे3वरका जनह7लाई शासन गन� सGम बनाउँदछ। zान भनेको जानकार" हो। zान भनेको 

परमे3वरको वचनलाई ब|ुने र ब|ुने हो। zान भनेको परमे3वर र उहाँको वचनको zानलाई दै=नक 

जीवनको पLरि थ=तमा �योग गनf Gमता हो। 

 

1. हामी सोलोमनबाट 	सmन सmछ<। सलेुमानलाई थाहा @थयो �क उनलाई गनु�पनf काम परमे3वरले 

उसलाई अ�ाउन ुभएको @थयो। नयाँ =नयममा, जेYसको प ुतकमा हामीलाई ब?ु8 माxन �ोPसाहन 

_दइएको छ। याकूब ले�नहुोस1्: 5 । ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. हामीलाई चा_हएको जेसकैु कुरा सोVने अवसर हामीलाई _दइ�छ। �कन ब?ु8 माxने? 

______________________________________________________________________ 

3. के तपा` नेतPृवको ि थ=तमा हुनहुु�छ - तपा`को घर 	भC?  कुलमा? कममा? समदुायमा? तपाईको 

चच�मा? के_ह पLरि थ=तह7 हुन सmछन ्जसमा भगवानको ब?ु8ले तपा`लाई उहाँलाई खुशी पानf 

तLरकामा शासन गन� सGम गद�छ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

प;रचय: सोलोमनको बारेमा हाiो पाठ 1 राजामा फेLर स�ु हु�छ। परमे3वरले सलेुमानलाई ठूलो ब?ु8 

_दनभुयो। जसर" हामी याकूब 1: 5 मा पeछ<, परमे3वरले सोVने सबलैाई उदारतासाथ ब?ु8 _दनहुु�छ। 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्1 राजा 4:29-34. 

अ>यास गनु7होस:्  

1. पद 29  अनसुार परमे3वरले सोलोमनलाई के _दनभुयो? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. पद 30 र 31 ले बताउँछ �क सलेुमान अ7 कुन ैमा=नस भ�दा ब?ु8मान @थए। उसले के के 

कामह7 गरे?  

पद 32: _______________________________________________________________ 

पद 32: ________________________________________________________________ 

पद 33: _______________________________________________________________ 

पद 33: _______________________________________________________________ 

3. र, पLरणाम  व7प, ________________________________________________________ (पद 34). 

 

असाइनमे8ट: 1 राजा 3:16-28 पeनहुोस।् यो कथा �याय �दान गन� सलेुमानको ब?ु8को उदाहरण हो। 

अ>यास गनु7होस:्  
1. दईु जना आइमाईह7 राजाको अगाTड बहस गदO @थए। सम या के हो (पदह7 16-22)? __________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. पद 23 मा सोलोमनले यस तक� लाई सारांशमा � ततु गद�छन।् उसले पदह7मा के आदेश _द�छ 

24-25? ________________________________________________________________________ 

3. पद 26 मा ती दईु आइमाईह7ले क तो �=त�Bया देखाए? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. राजाको शासन के @थयो (पद 27)? ______________________________________________ 

 

Cवचार: तपाईले यस कथालाई �=त6बिYबत गदा� सोलोमनको ब?ु8को �दश�नको बारेमा तपाइँको 6बचारह7 

साझेदार" गनु�होस:् 

1. य तो ब?ु8 कसर" �ाKत गन� स�क�छ? ______________________________________________ 

2. के ब?ु8मा मा=नस जि�मएको कुरा हु�छ? __________________________________________ 

3. मलेै क_हले ब?ु8को सामना गर�? _________________________________________________ 

4. मेरो जीवनमा ती मा=नसह7 को हुन ्जसलाई म zानी सYझ�छु? _______________________ 

 

उ4खनन ्Yबहान: सलेुमान आफैले _हतोपदेश र उपदेशकको प ुतकमा ब?ु8को बारेमा बोलेका छन।् उहाँ 

के भ�न ुछ जा�नहुोस।् यी केह" स�दभ�ह7 हुन ्जुन तपा`लाई स�ु गनfछ: _हतोपदेश 1-4 र उपदेशक  । 

तपा`को पठनबाट आन�द 	लनहुोस!् 

 

भाग 6 

 

@शAण: यस अVययनमा फेLर हामीलाई ?व ततृ 7पमा कभर गन� स�कने भ�दा बढ" सामZीको सामना 

गनु�पq यो। राजा सलेुमानको हाiो अVययनको अ�तमा हामी धम�शा Cका ठूला भागह7 हेनfछ< जसले 

हामीलाई उनको शासनकालको ?ववरण _द�छ। यी अVयायह7 पeन तपाईलाई कडा हौसला 	मgछ जसले 

शvद र वाmयांशह7लाई रेखां�कत गद�छ, साथै पदह7ले प=न इजरायलको इ=तहासका यी वष�ह7मा 

अ�तw�ि^ट _द�छ। याद गनु�होस ्�क तपा`ले पeन ुभएको छ �क मि�दरले इ2ाएलको कोषको 7पमा काम 

गq यो। मि�दरले रा^]को सYपिPत �दश�न गरेको छ। 

1. 1 राजा 5-7 मा दईु ठूला =नमा�ण पLरयोजनाह7 के हुन?्  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. करारको स�दकुलाई मि�दरमा gयाउने जुलसुको बारेमा पeदा तपा`को _दमागमा के खडा हु�छ (1 

राजा 8)? ______________________________________________________________________ 

पदह7 ?वचार गनु�होस ्10-11 ______________________________________________________ 
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3. Vयानपवू�क �ाथ�ना र �शसंाका शvदह7 पeनहुोस ्�कन�क मा=नसह7ले आ	शष ्_द�छन ्र मि�दर 

सम?प�त हु�छ (1 राजा 8:14-66)। शvदह7 र वाmयांशह7 प_हचान गनु�होस ्जुन तपा`को ला@ग 

?वशषे अथ� रा�छ। 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. यी ठूला =नमा�ण काय�ह7 सYप�न भएप=छ र समप�णमा सलेुमानलाई के आशा र चेतावनीका 

शvदह7 छन ्(1 राजा 9:1-9)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. 1 राजा 9:10 मा अVयाय 10 को माVयमबाट हामी सोलोमनले क=त धेरै सYपिPतह7 जYमा 

गरेको @थयो भनेर ब|ुछ<। परमे3वरले सोलोमनलाई सYपिPत _दनहुुनेछ भनेर भ�नभुयो (1 राजा 

3:13) जसको ला@ग उसले माxदैन। र सYपिPत उसले पायो! अVयाय 11 ले हामीलाई भावना 

_द�छ �क के_ह ठ¢क छैन। पद 1 मा के सकेंत छ? 

____________________________________________________________________________ 

6. के गलत @थयो (पदह7 1-3)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. �कन परम�भलेु ती इ2ाएल"ह7लाई ?वदेशी  Cीह7सँग 6बहे गनु� हँुदैन भ�नभुयो? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. पद 4-8 ले हामीलाई सलेुमानको �भ�ु=त अनाzाकार" भएको बताउँदछ: _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. �भ ुLरसाउनभुयो। सलेुमानको बारेमा उनको �याय के @थयो (पदह7 9-13)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

उपसंहार: सलेुमानको 6ब78 परमे3वरले ?वरोधीह7 खडा गनु�भयो (1 राजा 11: 14-40)। यारोबाम, ती 

शCहु7 मVये एक, अगमवmता अ_हयाहले भनेको @थयो �क इ2ाएल ?वभािजत हुनेछ। उनी दश कुलका 

राजा ब�ने @थए तर उनको सेवक दाऊदको खा=तर दईु कुलले (यहूदा र 6ब�यामीन) सलेुमानको छोराको 

साथमा र_हरहे। Pयसोभए पद  41:443. बताइएको छ �क सलेुमानको मPृय ुभयो र उनको छोरो रहबाम 

उनको स�ामा राजा भए। 

 

भाग 6 

 

Cवचार: हामीले फेLर ठूलो सफलता, महान ब?ु8, ठूलो धन, =नमा�ण, सYमान, र परमे3वरको अ	भ?षmत 

राजालाई _दइएको सYमान दे�य<। के भयो? के गgती भया◌े? सलेुमानले �कन छनौटह7 गरे जुन 

परमे3वरको }यव था ?वपर"त @थयो? उनलाई भ=नएको @थयो य_द उनले परमे3वरबाट फकf  र अ7 
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देवताह7को पजूा गरे भने प=न उनले अनाzाकार" भएर परमे3वरलाई र"स उठाए। अ�तमा परमे3वरले 

उनीबाट राlय फा�नभुयो दईु कुललाई बाहेक। तपा`को के_ह ?वचार र �3नह7 के छन?् 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

@शAण: कथा अझ राiो हँुदैन। अVयाय  12-14 मा उPतरमा इ2ाएल र दFGणमा यहूदाको राlय 

 थापना भयो। �Pयेक राlयको आrन ैराजा @थयो र ती सब ैप_हलो र दो2ो राजाको शषे अव@धमा हामीले 

यी राजाह7 र भ?व^यवmताह7को राजको बारेमा पeदछ< जुन =तनीह7लाई परमे3वरको चेतावनीको 

स�देशको साथ पठाइएको @थयो। 

 

Zडeगगं डपेर: तपा` आrनो नोटबकुमा यी राजाह7 चाट� गन� छनौट गन� सmनहुुनेछ र एक वा दईु 

शvदले =तनीह7को शासन वण�न गनु�होस।् कृपया ब|ुनहुोस ्�क यी राजाह7लाई सYझन, जब =तनीह7ले 

राजीनामा गरे, र =तनीह7को शासनको �कृ=त अ_हले तपा`को 	शGाको ला@ग आव3यक वा आलोचनाPमक 

छैन। महPPवपणू� कुरा यो हो �क यो थाहा पाउनको ला@ग के_ह राजा बाहेक यी मा=नसह7ले मा=नसह7लाई 

पाप गन� लगाए। =तनीह7ले बेकारका म=ूत �ह7को पजूा गरे, उMच  थानह7मा =नष@ेधत वेद"ह7 बनाए, 

परम�भकुो मि�दरको भSडारह7 खोसे, परम�भकुो wि^टमा खराब काम गन� आफैलाई बे@चए र मानव 

ब	लह7 चढाए, र चेतावनीह7 स�ुन अ वीकार गरे। अगमवmताह7। क=तपय मा=नसह7ले त माLरए प=न। 

 

@शAण: Pयसोभए, कथा कसर" अ�Pय हु�छ? 2 राजा 17 मा हामी इ2ाएलका राlयको अ�Pयको बारेमा 

	सmछ<। उPतर" राlय, इ2ाएलका बा	स�दाह7लाई अ3शरूका राजाले पBे र =तनीह7लाई अ3शरूमा लगेर 

लगे। पद  18 ले के भ�छ? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

पद 7:23 बताउँछन ्�कन उनीह7को कैद र =नवा�सन भयो। यी }यिmतह7 अब �भलुाई �=त6बिYबत गनf 

}यिmतको 7पमा होइन तर उहाँलाई अ वीकार गनf मा=नसह7का 7पमा बाचँे। ती पदह7मा रेकड� गLरएका 

के_ह कामह7को सचूी _दनहुोस:् 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 
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=तनीह7ले परम�भ ुआrना परमे3वरलाई Pयागे र अब उहाँले =तनीह7लाई अ वीकार गनु�भयो। यहूदाको 

राlयमा भने कुन ैकुरा फरक @थएन भ�ने कुरालाई एउटा }यिmतले ब|ुछ। पद 18 ख र 19 ले बताउँछ �क 

“यहूदाको कुल माC बाहेक कोह" @थएन।” यहूदाले प=न =तनीह7का परमे3वर आzाह7 पालन गरेनन।् 

”=तनीह7ले के गरे? ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 राजा  24 र 25 मा हामी 	सmछ< �क 	सद�कयाहको शासनकालमा बे6बलोनका राजा नबकूदनेसरले 

आrना सYपणू� सेना 	लएर य7शलेमको ?व78मा आBमण गरे र शहरलाई घेरामा राखेका @थए। यी 

पदह7मा हामी बे6बलोनीह7ले यहूदा राlयमा gयाएको मPृय ुर ?वनाशको बारेमा 	सmछ< �कन�क उनीह7ले 

य7शलेम, मि�दर, शाह" महल र सब ैघरह7 र महPPवपणू� भवनह7 जलाइ_दएका @थए। यहूदाका 

मा=नसह7लाई बे6बलोनी कैदमा ल@गयो। 

 

Cवचार: हो, हामीले यी अVयायह7मा अशंह7 हेय�; यDय?प यस अवलोकनको उ�े3य छोटकर"मा बताउन ु

@थयो �क इ2ाएलको इ=तहासमा, राजाह7को समयको समयमा के भइरहेको @थयो। यो हामी सबकैो ला@ग 

यो एक =नराशाजनक कथा हो जसले यसका बारे पeदछ; यDय?प, एक म�त गन� सिmदन तर 

आ3चय�च�कत छ �क ती _दनह7 कसर" बाँMने हो। राजाह7ले मा=नसह7लाई कसर" य तो ?वनाशमा प ु

याउन सmछ? �कन मा=नसह7ले ती म=ूत �पजूक म=ूत �पजूा गनfह7तफ�  आक?ष�त हुने @थए जुन देशलाई 

परम�भलेु देशबाट =नकालेर gयाउनभुएको @थयो? कसर" उनीह7 यी �3नह7को जवाफ _दनहुु�छ? 

=तनीह7को बहाना के हुनेछ? कुन ै?वचारह�? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

एकले म�त गन� सmदैन तर यो �3न सोVन सmछ: म=ूत �पजूाको पजूा र �भलुाई अ वीकार गनf 

सYब�धमा मेरो अडान, मेरो अडान के हुने @थयो? मेरो उPतर के हुनेछ? मेरो बहाना के हुनेछ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 उहाँ नै परमेDवर हुनुहु8छ। उहाँलाई अनुसरण गनु7होस ्

 
 

प;रचय 

 

ड	ेभडको शासनको 	शखरबाट इ2ायल दासPवको दयनीय ?पढोमा पद�छ! क तो Cासद"! उनीह7को राजाको 

मागले उनीह7लाई =नराश बनायो। देशका नेताह7 �^ट @थए र मा=नसह7लाई अ�य देवताह7, बाल र 

अ^टोरेथका देवताह7को अनसुरण गन� नेतPृव गरे। बारYबार, परमे3 वरले अगमवmताह7लाई पठाउनभुयो 

उनीह7लाई उनीह7का खराब कामह7का ला@ग प3चाPताप गन� र �भमुा फ�क� न भ=न। पाठ 6 - ए	लया र 

एल"शामा दईु अगमवmताह7 � ततु भएका @थए। 

यस पाठले ती मा=नसह�को कथाले भLर�छ जो ?व3वास गद�छन ्र जा�दछन ्�क उहाँ �भ ुहुनहुु�छ र 

उहाँलाई प�याउनहुु�छ। ए	लयाको कथाह7मा सारपतकa आइमाई, झूटा भ?व^यवmताह7सँगको भेट, र 

आगोको रथको मलू समावेश छ। ए	लशाको कथाह7मा शमेुन र नामानको म_हला प=न समावेश छ। 

हेनु�होस ्�क �भलेु उहाँलाई कसर" प�याउनहुु�छ र उहालेँ आrना अगमवmताह7 माफ� त पठाउनभुएको 

वचन पालन गनु�हु�छ।  

उहाँ न ैपरमे3वर हुनहुु�छ भ�ने घोषणा प=न उहाँलाई प�याउने हाiो आ�वान हो! 
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उहाँ नै परमेDवर हुनुहु8छ। उहाँलाई अनुसरण गनु7होस ्

 

भाग 1 

प;रचय: पाठ 6  प_हलो र दो2ो राजाको प ुतकह7 माफ� त। यस पाठमा तपाईलाई दईु महPवपणू� चLरC, 

ए	लया र ए	लशाको समीGा, र उनीह7को जीवन वLरपLर कथाह7 _दइनेछ। यी }यिmतह7 इ=तहासको 

समयमा बाँ@चरहेका @थए जब इ2ाएल राlय र यहूदा राlय दबु ैदु̂ ट र दु̂ ट मनसाय भएका राजाह7ले 

नेतPृव गरेका @थए। उनीह7को घणृा पद काय�ह7 जसले परमे3वरको काननूको ?व�8मा ?व�ोह गद�छन ्

अ�ततः Pयसले गदा� परमे3वरले आrना मा=नसह7लाई अ वीकार गनु�भयो। अ3शरू र बे6बलोनी राजाह7ले 

इ2ाएलका र यहूदाका मा=नसह7लाई Bमशः कvजा गरे र =नवा�सनमा लगेर उनीह7लाई आrनो दास र 

दास बनाए। 

 

असाइनमे8ट: 1 राजा 17 पeनहुोस।् यस अVयायले तीन कथाह7 बताउँछ: 1) पद 1-6, 2) पद 7-16:3 

र) पद 17:24 राजाह7को शासनकालमा परमे3वरले अगमवmताह7लाई चेतावनीको स�देश पठाउनहुु�.यो। 

ए	लया अगमवmता हुन ्र आहाब उPतरमा इ2ाएलका राlय को राजा हो। 

• राजा आहाबलाई ए	लयाको स�देश के @थयो? 

• परमे3वरले ए	लयालाई के �दान गनु�भयो? 

• परमे3वरले ए	लयालाई कहा ँपठाउनभुयो? 

• ए	लया र ?वधवाको दईु कथा के हो? 

• म_हलाको घोषणा के @थयो? 

 

अ>यास गनु7होस:्  

1. हामीलाई 1 राजा 16:33 मा राजा आहाबको बारेमा के भ=नएको छ? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अब ए	लया आहाबकहाँ आउँछन ्र उसले के भ�छन ्(1 राजा 17:1)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ए	लयालाई परमे3वरको =नदfशन के हो (पदह7 2-4)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ए	लयाले परमे3वरको सरुGा गरे जसले उनको रGा गरे। 

4. पद 7  मा बताइएको छ �क �कू सmुखा छ। Pयहाँ कुन ैशीत वा वषा� भएको छैन (पद 7)। 

ए	लयाको ला@ग �भकुो अक� =नदfशनह7 के हो (पदह7) 8-9)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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टायर र सीदोन बीच फो=न	सया तटवतp छेउमा अवि थत एक सानो शहर हो। 

5. सारपतमा आइपxुदा ए	लया कसलाई भेuछन?् __________________________________ 

6. उसले उसलाई कुन दईु चीज सोVयो? 

पद 10: _____________________________________________ 

पद 11: _____________________________________________ 

7. पद 12 मा उनले उनलाई के बझुाउँ=छन?् ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ए	लयाले उनलाई आफू र छोराको ला@ग खाना खान ुभ�दा अ=घ के गन� आZह गरे? __________ 

______________________________________________________________________________ 

9. पद 14:16 मा उनलाई परमे3वरले के गनf �=तzा गनु�भयो? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: ए	लया थोरै आPम-सेवा गLररहेछन ्ज तो देWख�छ जब उनले आइमाईलाई आrनो भोक र 

छोराको भोक हटाउन भने र साहसका साथ उनलाई अि�तम खाना तयार गनु� पनf एउटै माC सामZीको 

ला@ग केह" रोट" तयार पान� आZह गरे। तपै=न उनी �भकुो �=तzामा ?व3वास ग=छ�न ्�क न त पीठो र 

तले न ै�योग हुनेछ। एकले सहयोग गन� सmदैन तर यस म_हलाको ?व3वासको �शसंा गन� सmछ। यसले 

हामीलाई के_ह �3नह7 सोVन बाVय तgुयाउँछ:  

1. मसँग के छ जुन म आफ~ ले रोmन रोlन सmछु वा �भलेु मेरो आव3यकताको ला@ग पया�Kत �ब�ध 

गनु�हुनेछ भनेर भरोसा गन� छो�नहुोस?् ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म डराउँछु �क मेरो समय खच� हुनेछ? ” के म डराउँछु �क मेरा ?वPतीय 2ोतह7 स�ुखा हुनेछन?् के 

म डराउँछु �क जग, भाँडो, जसले खाना, लगुाफाटा र अ�य जीवनका अ�य आव3यक चीजह7 

बोmछ, खच� गर"�छ र खाल" छोTड�छ र म यी चीजह7 6बना छोTडनेछ? यो के हो जसले मलाई 

डराउँछ? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अ>यास गनु7होस:् 
1. केह" समय प=छ अक� घटना भयो (पद 17)। ?वधवाको छोरो lयादै 6बरामी भयो र म यो। 

यह" ?वधवाले अगमवmतालाई मौWखक 7पमा आBमण गद�छन।् उनी के जा�न चाहि�छन (पद 18)? 

______________________________________________________________________________ 

2. उनी जा�न चाहि�थन ्ए	लयाले उनको 6ब78मा के छ। के उसले आrनो पापको सYझना गराउन 

आयो र उनको छोराले मान� उसको पापको कारण? ए	लयाले आrनो मतृ छोरोलाई Pयस केट"बाट 



64 

लगे। उसलाई 	लएर उसको कोठामा गए अ=न उसलाई आrनो ओ�यानमा राखे। उसले �भलुाई 

पकुाछ� (पद 20): ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पदमा ए	लयाले के गछ�न ्पद 21? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मा कुन चमPकार हु�छ 22? _______________________________________________________ 

 

@शAण: चमPकार यो हो �क जीवन केटो �फता� भयो र ऊ बाँM.यो। तर हामी भगवानको अनZुह र कृपा 

गमुाउन _हYमत छैन। पद 22 ले भ�छ �क "परम�भलेु ए	लयाको 6ब�ती स�ुनभुयो ..." �भलेु स�ुनभुयो। 

परम�भलेु उसको पकुार स�ुनहुु�छ र स�ुनहुु�छ। परमे3वर सव�शिmतमान, अ�ाहमका ?पता, इसहाक र 

याकूब स�ुनहुु�छ। परमे3वर जसले घोषणा गनु�भयो �क “म =तiो परमे3वर हुनेछु र =तमीह7 मेरा 

मा=नसह7 हुनेछौ” उहाँको नाम पकुानfह7को पकुार स�ुछ। परमे3वरले उनको पनु�Pथान शिmत ए	लया 

माफ� त यस ?वधवाको छोरोको मतृ र =नजpव शर"रलाई �दश�न गनf छनौट गनु�भयो। 

 

ए	लयाले बालकलाई उठाए र उसलाई मा@थgलो तलामा लगे र आrनी आमालाई � ततु गरे (पद 23)। यो 

छोरो जो मरेको @थयो अब िजउँदो छ! उसको आrन ैछmकैमा हामी उसको छोरोको आमालाई यसो स�ुन 

सmछ<, "हेर, =तiो छोरो जी?वत छ!" के तपा` यो उPसव र आन�द कgपना गन� सmनहुु�छ! 

 

परावत7न:  

1. पद 24 मा, म_हलाले आफूलाई के थाहा छ भ�ने कुराको साहसपवू�क घोषणा ग=छ�न।् उनी के 

भि�छन? 

______________________________________________________________________________ 

2. अब उनीलाई थाहा छ? खडरे"को यो सब ैसमयमा, जब पीठो र तले सँधै आप=ूत � गLर�.यो, के उनी 

ए	लया परमे3वरका मा=नस हुन ्भनेर थाहा @थइनन?् के उनी केवल यो ?व3वास गर"रहेकa @थइन 

�क भ?व^यवmताले भनेको कुरा सPय @थयो? अब उनीलाई थाहा छ! उनले उनलाई उनको मरेका 

छोरा र �भकुो ला@ग एल"याको कराएको स�ुने6बिPतकै उनको पनु�Pथान ग=छ�न।् �भकुो वचन 

सPय छ। के तपाइँ यो ?व3वास गनु�हु�छ? तपा`को �=त�Bया क तो भएको हुन सmछ? 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपा`को जीवनमा पनु�Pथानह7 भइरहेका छन?् के पLरवार र साथीह7मा आशाको पनु�Pथान 

हु�छ? के तपा` आrनो जीवनमा ई3वरको उपि थ=त अनभुव गदO हुनहुु�छ, स�ुखा समयमा प=न? 

______________________________________________________________________________ 

भगवानको वचन सPय छ 
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भाग 2 

प;रचय: ए	लयाको बारेमा अक� महPPवपणू� कथा 1 राजा 18:16-40 मा रेकड� गLरएको छ। पद 16 मा 

ओब_दयाह राजा आहाबको दरबारका िजYमेवार }यिmत @थए। यो राजा खडरे" परेको त2ेो वष�देWख 

पशहु7लाई घाँस भे�ाउन राजा पठाएका @थए। बाटोमा ओबDयाले ए	लयालाई भे�ाए (पद 7) जसलाई 

परम�भलेु आहाबसाम ु� ततु हुनलाई पठाउनभुएको @थयो (पद 1-2)। कथा स7ु हु�छ जब आहाब 

ए	लयालाई भेuन गए (पद 16)। 

 

अ>यास गनु7होस:्  

1. आहाबको अ	भवादन के @थयो (पद 17)? _____________________________________________ 

2. ए	लयाले सम याह7 =नYPयाउनेह7 को हुन ्भ�यो? _____________________________________ 

3. उनीह7ले के गरे (पद 18)? ________________________________________________________ 

बाल र अशरेा झूटा देवताह7 @थए जसलाई राजा आहाब र =तनकa पPनी ईजेबेलले पजूा गरेका 

@थए। =तनीह7ले केवल ती देवताह7को पजूा गरेनन ्तर =तनीह7ले ती झूटा देवताह7को पजूा गन� 

मा=नसह7लाई अगवुाइ गरे जो साँचो परमे3वर, इ2ाएलका परमे3वर @थए। 

4. ए	लयाले एक �ोतालाई बोलाए। ए	लयाले आहाबलाई के भनेका @थए (पद 19:21)? माउ�टमा को 

भेला हुने @थयो कामfल?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. भेला भएका मा=नसह7का ला@ग ए	लयाको अपील के @थयो (पद 21)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. मा=नसह�को �=त�Bया के @थयो (पद 21)? ____________________________________________ 

=तनीह7को सम या के @थयो? _____________________________________________________ 

7. चीजह7 	मलाउनको ला@ग ए	लयाको योजना के @थयो (पदह7 22-24)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. सब ैमा=नसह7 सहमत भए। यसलेै बालका अगमवmताह7ले एउटा साढेँ छाने, Pयसलाई तयार 

बनाए र फेLर =तनीह7का ई3वरको नाममा पकुारे। एउटा काम =तनीह7ले गन� नसmने आगोको 

उlयालो @थयो। =तनीह7ले नाम बोलाए ______________________________________________.   

9. पदह7 अनसुार के भयो  26-29? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. ए	लयाले मा=नसह7लाई बोलाए (पद 30)। =तनले इ2ाएलको बा� कुललाई �=त=न@धPव गनf 

दईुवटा ढु 2 गा 	लएर परम�भकुो वेद" भPकाए र ढु 12 गाका साथ उनले परम�भकुो वेद" प=न 

बनाए। उनले वेद"को फेदमा के खोजे (पद 32)? _____________________________________ 

11. उनले गो7को टुBाह7 काठमा 	मलाए। पद 33-35 ले उसले गरेको काम बताउँछ? 

______________________________________________________________________________ 
भ�न ुपदOन, वेद", दाउरा र ब	लह7 	भजाइसकेका @थए र खाडल भLरएको @थयो! 

12. 36 पदमा ए	लयाले कसलाई सYबोधन गरे? ____________________________________ 

13. ए	लयाले �भकुो बारेमा के भने (पद 36-37)? 

पद 36:  तपा` हुनहुु�छ _____________________________________________________ 

पद 36:  म हो ___________________________________________________________ 

पद 37:  अ=न Pयो ________________________________________________________ 

पद 37:  Pयसलेै यो मा�छे _________________________________________________ 

पद 37:  अ=न Pयो ________________________________________________________ 

14. ए	लयाको �ाथ�ना  लाई भगवानले क तो जवाफ _दए (पद38)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. मा=नसह�को �=त�Bया के @थयो (पद 39)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. ए	लयाको आzा के @थयो र मा=नसह7ले के गरे (पद 40)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

;र\ले]सन: ठ¢क छ, �क मा	मलाह7 सgुझाउन ुपछ�। के तपाई सोMनहुु�न? कसले अनसुरण गनf भ�ने 

�3नको जवाफ _दन नसmने मा=नसह7का ला@ग, भगवान परमे3वर �क बाल, उनीह7 अनहुारमा घोKटो परे 

र @चMयाए, "�भ,ु उहाँ परमे3वर हुनहुु�छ; उहाँ न ैपरमे3वर हुनहुु�छ। ” वा, =तनीह7 डराए? के =तनीह7 

आrन ैजीवनको ला@ग डराएका @थए? हामी केवल कथामा भ=नएको कुराले माC जान सmछ<। उनीह7ले 

आrन ैआखँाले देखेका @थए �क परमे3वरको महान काय� उनीह7ले देखाए �क उहा ँमाC �भ ुपरमे3वर 

हुनहुु�छ; =तनीह7 एmलो हुन ुपछ�। 

 

उहाँ �भ ुपरमे3वर हुनहुु�छ भनेर ?व3वास गन� मलाई के चा_ह�छ? के उसले चमPकार" ढंगमा कसलैाई मेरो 

निजकको र ?�य }यिmतलाई =नको पानु�परेको छ? के उसले मलाई आव3यक पनf काम _दन चाहा�छ वा 

मलेै चाहेको तलब बढाउँछु जसले मलाई मेरो पLरवारको आव3यकता परूा गन� अनमु=त _द�छ? के उनले 

आफूलाई ए	लयाको साथ नाटकaय ढ गमा �भ ुपरमे3वर हुन देखाउन ुआव3यक छ? कामfल? वा, 

ए	लयाज त ैके म केवल ?व3वास गद�छु �क उहा ँउहाँ न ैहुनहुु�छ जसलाई उहाँ आrनो वचनमा हुनहुु�छ? 
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के म Pय ता मा�छेह7 ज त ैछु जसले केह" भनेन? उहाँ �भ ुपरमे3वर हुनहुु�छ भनेर ?व3वास गन� उसले 

के गनु�पछ�? मेरो ?वचार र �=त�Bया: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

हे मेरो परमे3वर, मेरो �ाथ�ना तपा`को वLरपLर �फता� होस।् 

 

भाग 3 

प;रचय: 2 राजा 2 मा हामी ए	लयालाई  वग�मा ल@गएको बारेमा पeछ<। हनोक नाम गरेका एकजना 

मा=नस माC मPृयकुो अनभुव 6बना  वग�मा ल@गएको @थयो। उPपिPत  5:21-24 को ?ववरणले य=त माC 

बताउँछ �क "हनोक परमे3वरसँग ै_हडं,े तर ऊ @थएन, �कनभने परमे3वरले उनलाई 	लनभुयो।" ए	लयाको 

कथा के_ह नाटकaय छ। तपाईलाई नयाँ पाC ए	लशासँग पLरचय गराइनेछ। ए	लशा ए	लयासँग से?वका 

साथी @थए। 1 राजा 19:21 मा हामीलाई भ=नएको छ �क एल"शा "ए	लयाको प=छ लागे र उनलाई म�त 

गरे।" 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 राजा 2:1-18. 

अ>यास गनु7होस:् 

1. पद 1 अनसुार के हुन लागेको छ? _________________________________________ 

2. सबभै�दा प_हला, ए	लया अगमवmताह7 ( कूल) बेतले (पद 3) र यर"हो (पद 5) मा यद�न जाँदै 

अ=घ भेट गन� जाँदैछन।् पद 2,4, र 6  मा ए	लशाले के गLरन भनेर ए	लया चाह�थ?े 

______________________________________________________________________________ 

नोट: "भ?व^यवmताह7को समहू" वा "भ?व^यवmताका छोराह7" मा ?वDवानह7 @थए र यी महान 

भ?व^यवmताह7सँग घ=न^ठ र घ=न^ठ सYब8 }यिmतह7 @थए। =तनीह7का  कूलह7 उPतर" 

राlयको शहरह7मा पनf शहरह7मा अवि थत @थए। 

3. ए	लशाले के भ�छ जसले हामीलाई यो जा�न _द�छ �क ती 6बदाइह7 उसको ला@ग गा�ो @थयो?  

______________________________________________________________________________ 

4. अगमवmताह7को दलका पचास मा=नसह7 आए र धेरै टाढा उ	भए। पद 8 मा उनीह7ले के देख?े 

_____________________________________________________________________________ 

5. उनीह7ले पार गरेप=छ ए	लयाले एल"शालाई के भने (पद 9)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. एल"शाको जवाफ के @थयो? _______________________________________________________ 
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7. र ए	लयाले कसर" जवाफ _द�छन ्(पद 10)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. यी दईु }यिmतह7 सँग ैसमय 6बताउँदै छन ्र अचानक के हु�छ (पद 11)? __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. एल"शालाई आफूले देखेको कुराले परा त पाय�। ऊ @चMयायो, “बबुा! मेरा बबुा! यसकारण 

इ2ाएलको रथह7 र घोडसवारह7! ” रथह7 देखा पनf 6बिPतकै उनीह7 फेLर ए	लया	सत फक� �छन।्  

उसको सरंGक, साथी, उनको सेवकाई साथी गयो। एल"शाले के गछf? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. पदह7मा के हु�छ 13-14? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. हेनfह7ले क तो =न^कष�मा पगेु (पद 15)? ____________________________________________ 

 

Cवचार: यो पmकै प=न कुन ैदै=नक घटना @थएन र यो पmकै प=न Pय तो @थएन जुन हेLररहेका 

}यिmतह7ले कुन ैप=न समयमा चाँड ै6बस�नेछ। ए	लया आrनो लगुाले यद�न नद"मा _हका�उँछन ्र यो 

छु_��छन।् Pयसप=छ =तनीह7 स�ुखा जमीनमा पार गरे। अक� कुरा उनी जाने �क =तनी ए	लयाबाट रथ र 

घोडाह7बाट छु_�ए। यो स�कयो। एल"शाले उनलाई फेLर देखेनन।् 

 

एल"शाले ए	लयालाई उनको आPमाको दोहोरो भाग मागेका @थए तर उनले मागे जुन परमे3वरले माC _दन 

सmनहुु�.यो। सGंेप मा, एल"शा एक साहसी अनरुोध गदO @थए। उसले ए	लयालाई 	लन भ�यो। आज यो 

ए	लयाको ज तो �भावकार" सेवाको ला@ग अनरुोध हुन सmछ। तर ए	लयाले उनलाई यो आशा _दए �क 

य_द एल"शाले ए	लयालाई उनीसगं भेट भएको @थयो जब उनी उनलाई मानf आZह गरे। एकचो_ट उसले 

ए	लयाको लगुा उठायो र पानीमा _हका�यो भ?व^यवmताह7ले हेLररहेका @थए �क ए	लयाको आPमा अ_हले 

एल"शामा छ। =तनीह7ले उहाँलाई सYमान @थयो �क सYमान गदO उहाँको अ=घ झकेु। नेतPृव र 

उPतरदा=यPवको आवरण पाLरत भइसकेको @थयो। 

 

आवेदन: यी दईु भ?व^यवmताह7 बीच छु_�न ुभ�दा प_हलेको कुराकानी महPPवपणू� छ। ए	लयाले उनलाई 

सोधे, "मलाई भन, म =तमीबाट 	लन ुअ=घ म के गन� सmछु?" जब तपा` यसको बारेमा सोMनहुु�छ हामी 

सहयोग गन� सmदैन< तर यो छ �क ए	लयाले सोचे �क ए	लशाको ला@ग केह" गन� सGम हुन के_ह समय 

बाँकa छ। जे भए प=न, ती दईु जना मा=नस माC कुरा गLररहेका छन।् उसले सYभवतः के गन� सm.यो? 

ए	लयाले एल"शाको �=त�Bया क तो हुने आशा गरे? 
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अक�=तर, ए	लशा जवाफ _द�छन,् "मलाई तपाईको आPमाको एक दोvबर अशं 	लन _दनहुोस।्" यो कुरा 

ए	लशाले मागेको कुरा @थयो जुन परमे3वरले माC _दन सmनहुु�.यो। य तो देWख�छ �क �Pयेकले सोधेका 

�3नह7 जुन परमे3वरले माC उPतर _दन सmनहुु�छ। 

 

तपाइँलाई �ेम गनf र तपाइँलाई �ेम गनfह7देWख अलग हुने समयलाई ?वचार गनु�होस।् तपा` =तनीह7लाई 

के सोVन सmनहुु�छ? के तपा` ए	लयाले सोधेको �3न सोVने झुकाव हु�छ? “म तपा`को ला@ग के गन� 

सmछु?” एक आ	शष Bम मा हुनेछ? के �ोPसाहन र सशिmतकरणका शvदह7 उपयmुत हु�छन?् य तो 

समयको ला@ग तयार"का ला@ग के भ�न स�क�छ ?वचार गनु�होस?् _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

वा हुन सmछ पLरि थ=त एल"शाको ज तो छ जब कसलेै तपाईलाई 	लएर जादैँछ। के तपा` सोVदै 

हुनहुु�छ �क "कृपया मलाई तपाईको आPमाको एक दोहोरो भाग 	लन _दनहुोस?्" इनहेLरट भनेको पछाTड 

छोडकेो कुरा �ाKत गनु� हो। के यो उPतरा@धकार हो तपा`ले कसबैाट सोVन?ु य_द �3न सो@धएको छ भने, 

तपा` क तो �=त�Bया साझेदार" गन� तयार हुन चाहनहुु�छ? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1ाथ7ना: हे भगवान, तपाईले हामीलाई हरेक आ	शषले आ	शष ् _दनभुएको छ। तपा`ले हामीलाई मा@थका 

चीजह7मा धनी बनाउन ुभयो। तपा`ले आrनो आPमा हामीमा@थ ख�याउन ुभयो। हामी अ7लाई तपा`को 

आशीवा�द ख�याउन उदार हुन सmछ< �क यो अ थायी 7पमा छु_�ँदै छ वा मPृयमुा। अ7लाई तपा`को 

आशीवा�दले तपा`लाई उनीह7ले _दएको िजYमेवार" र अवसरह7को ला@ग उनीह7लाई सशmत बनाऊन ्र 

उनीह7ले तपा`को आPमाको दोvबर भागका साथ अ7लाई आ	शष ्_दन सकून ्�क सबलेै तपा`को छोरा 

येश ूyी^ट माफ� त अन�त जीवन पाउन सmदछन ्जो हाiो दोहोरो भाग हो। 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

भाग 4 

 

प;रचय: अक� कथा अक� ?वधवा हो जसमा परमे3वरले ?वधवा र उनको छोराह7लाई �दान गनु�हु�छ। 

मोशाको }यव थामा (}यव था 14:29) हामी 	सmछ< �क मा=नसह�को दशांश र भेट"ले पया�Kत खाना 

उपलvध गराउँ.यो जसले गदा� ?वधवा र टुहुराटुहुर" स�तु̂ ट हु�छन।् परम�भ ुपरमे3वरले आrना 

मा=नसह7लाई उनीह7का हातका सब ैकाममा आ	शष ्_दन �=तzा गनु�भयो। 
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असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 राजा 4:1-7। 

• यो म_हला को हुन?् 

• सम या के हो? 

• परमे3वरले उनको र उनका दईु छोराह7को ला@ग के गनु�भयो? 

 

अ>यास गनु7होस:् 
1. तपा`को आrन ैशvदमा कथा पनु: वण�न गनु�होस:् ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म_हलालाई अव था असYभव देWख�.यो। पद 2 मा एल"शाले उनलाई के �3नह7 सो@धन?् 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 

1. पLरि थ=तलाई भmुतानी गन� पया�Kत माCामा तले _दनको ला@ग परमे3वरले Pयो सानो तलेमा 

आ	शष ् _दनभुयो। 

यस कथामा आफ~ को ला@ग अन�ुयोग खोlनहुोस:् ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अ7को जीवनमा �श त माCामा ख�याउन चाहने �भकुो चाहना के छ? अ7लाई उहाँको भलाइको 

ला@ग आशीवा�द _दन उसले �योग गन� चाहेको थोरै कुरा के छ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

याद गनु�होस,् तपा`को वचनले तपा`को हातका सब ैकामह7लाई आशीवा�द _दने �=तzा गनु�भएको 

छ! 

 

असाइनमे8ट: राजाह7 पeनहुोस ्4:8-17. 

अ>यास गनु7होस:्   
1. पद 8-10 मा एल"शालाई यस शनुYमेनी म_हला र उनको लोxनेले के �दान गरे? 

______________________________________________________________________________ 

2. एल"शा =तनीह�लाई शनेुम आइपगेुको समयमा उदारताका ला@ग ध�यवाद _दन चाह�थे। उनले 

आrनो नोकर गेहजीलाई आइमाईलाई बोलाउन भने र एल"शाले उनलाई के � ताव गरे (पद 13)?  

______________________________________________________________________________ 

3. उनले के जवाफ _दइन?् __________________________________________________________ 
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4. ए	लशा अझै स�तु̂ ट छैनन ्Pयसलेै उनी गेहजीलाई सोVयो उनी के गन� सिmछन ्(पद 14)। 

उसको उPतर के हो? _____________________________________________________________ 

5. एल"शाले आइमाईलाई के भने (पद 16)? ______________________________________________ 

6.  प^ट 7पमा, यस म_हलाले क_हgय ैआमा ब�ने आशा Pयागेकa @थइन र फेLर आशामा =नराश हुन 

चाहनहुु�न। तर पद 17  अनसुार भ?व^यवाणी वा त?वकतामा पLरणत भयो। _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे8ट: पद 18:37 पeनहुोस।् कथा जार" छ। 

अ>यास गनु7होस:्  

1. अचानक केटा 6बरामी हु�छ। नोकरह7ले उसलाई आrनी आमा समG रा�छन ्जसले उनलाई 

समातरे _दउँसो उसको मPृय ुहु�छ (पद 18-20)। यस आमाले के गछf (पद 21:25  क)? 

______________________________________________________________________________ 

2. उनले आrनो प=तलाई सब ैकुरा ठ¢कठाक छ भनेर बताइन।् अब उनले गेहजीलाई भ=नन ्�क सब ै

ठ¢कठाक छ। तर उनी एल"शालाई के भ�छे (पद 28)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. @गहजीलाई उनको आदेश के छ (पद 29)? ____________________________________________ 

4. केटाकa आमाले एल"शालाई छो�न इ�कार गरे जसले गदा� उनी उनको घरमा पसे। बाटोमा गेहजीले 

एल"शा र आइमाईलाई भेटे। उनले के Lरपोट� गछ�न ्(पद 31)? _____________________________ 

5. एल"शा घरमा जब उनी आइपगेु (पदह7 32-35)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. मतृ बMचालाई जीवन _दइयो। पद36-37 ए	लशाले यो बMचा उनको आमालाई � ततु गद�छन.्  

 प^टतः उनले केह" भनेनन ्__________________________________, 

__________________________________, _______________________________ र बा_हर गए. 

 

@सकाउने: यो चाखलाxदो कुरा हो �क इ2ाएलको इ=तहासको यस समयमा परमे3वरले आrना 

अगमवmताह7 माफ� त मा=नसह7सँग बोgने छनौट गनु�भयो। उनी नातान अगमवmता, अगमवा_दनीको एक 

हजारको माVयमबाट राजाह7 कहाँ आए र उनी ए	लया र एल"शा ज ता अगमवmताह7 माफ� त 

मा=नसह7समG आए। अगमवmताह7ले जीवन र आशा gयाएका @थए जसले उहाकँो वचन पालन गन� 

खोlछन ्र केवल उहाँको माC उपासना गद�छन।् 
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2 राजाह7मा टाढा हामी भगवानको कृपाको यो कथा पeछ< जुन यस म_हला र उनको प=तलाई देखाइएको 

@थयो। टाढा टाढा हामी एउट" आइमाई भेuछ< जसलाई थाहा छ �क उनको सहायता �भ ुउनको दास, 

एल"शा माफ� त आउँदछ। टाढा टाढा हामी दे�छ< �क परमे3वरको मिुmत यस छोरामा gयाइएको छ जसलाई 

उहाँ मPृयबुाट िजउँदो पानु�हु�छ! इ2ाएल र यहूदाका राजाह7को सब ैअ वीकार र अवzाको बीचमा 

परमे3वरले यस पLरवारलाई उनको घ=न^ठ �ेम र अनकुYपा gयाउनहुु�छ। उहाँको कृपाले =तनीह7लाई 

उ8ार गद�छ र छुटकारा _द�छ। 
 

यो कथा इ2ाएलको कथा हो। परमे3वर आrना जनह7मा@थ आउनभुयो र उनीह7ले उनीह7लाई 

उनीह7लाई उ8ारकको 7पमा Zहण गरे। �=तzा गLरएको देशमा �वेश गनfछु भनी आशा राखेर उहाँले 

=तनीह7को �दयको चाहनाह7 परूा गनु�भयो। धेरै वष� प=छ उनीह7ले आrनो आशा परूा गरे �कन�क 

=तनीह7 सरुFGत @थए। तर, मPृय ुआयो। =तनीह7ले परमे3वरलाई इ�कार गरे र एउटा राजाको माग गरे 

ता�क =तनीह7 अ7 रा^]ह7 ज तो हुन सकून।् अ�तमा ती राजाह7ले उनीह7लाई टाढा र टाढासYम प ु

याए। अ�तमा, उहाँले आrनो उपि थ=तबाट आrना मा=नसह7लाई हKनभुयो। }यव था, अगमवmताका 

कम�चार"ह�, उनीह�लाई बचाउन सकेनन ्�कनभने कम�चार"ले जीवन _दन सकेनन।् }यव थाले =तनीह7को 

भPस�ना बाहेक केह" गरेन। कम�चार"ले केटाह7को मPृयकुो पिु^ट बाहेक केह" गरेन ... न आवाज र न 

�=त�Bया। जसर" अगमवmताले आएर बालकको मखुमा मखु, आँखा, आँखा र हातह7 हातमा रा�नपु.य� र 

यस =नजpव शर"रमा �वेश गनु�प.य�, Pय_ह ई3वर जसले सिृ^टमा मा=नसलाई जीवनको सास फु�क_दनभुयो, 

येशलूाई पठाउनभुयो जो आउनभुयो एक मा=नसको 7पमा र हाiो द:ु ख, मPृयु, र पनु�Pथान माफ� त 

हामीलाई जीवन _दनको ला@ग हाiो ससंारमा �वेश गनु�भयो। 

 

2 कोLर�थी 5:21  ले परमे3वरले के गनु�भयो ठ¢क बताउँछ। "परमे3वरले उहाँलाई (येश)ू बनाउनभुएको 

@थयो जसमा कुन ैपाप @थएन, जो हाiा ला@ग पाप हो, ता�क उहाँमा हामी परमे3वरको धा	म�कता ब�न 

सक<।" येश,ू परमे3वरका पCु, पापर_हत हुनहुु�.यो। उहाँ धमp हुनहुु�.यो। उहाँ माC एक }यिmत हुनहुु�.यो 

जसले हामीलाई परमे3वरसँग धमp तgुयाउन सmनहुु�.यो तर Pयसो गन� उहाँ हामीमVये एक हुनपुद�छ। 

उहाँ हाiो पापको ससंारमा �वेश गनु�पq यो।  प�जले झ~ उसले हामीलाई हाiा सब ैगgतीह7 आफ~ मा 	लन 

थाgयो र यसको कारणले मनु�पq यो। परमे3वरले हामीलाई उहाँको कृपामा यस काय�मा हाiो मिुmत 

_दनभुयो �कन�क येशलेू हामीलाई धमp बनाउन ुभयो र हामीलाई जीवन _दनभुयो! यो अनBुमWणका 

काड�ह7को तपा`को लाइ�ेर"मा थKन एक ठूलो क?वता हो। 

 

�मरणशि]त: इ2ायल र यहूदाका राlयह7 आrन ैतLरकाले काम गLररहँदा भजन 130 मटुुको पकुार 

ज तो देWख�छ। के तपा`ले उनीह7को ?वलाप स�ुनहुु�छ जसले आrनो �दय परमे3वर=तर फका�एनन?् के 

तपा` सारपतकa ?वधवा र शनुYमेनी आइमाई र उनको लोxनेको पकुार स�ुन सmनहुु�छ? के तपाई 
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स�ुनहुु�छ? “हे �भ,ु ग_हराइबाट म तपा`लाई पकुाछु�; हे परम�भ,ु मेरो सोर स�ुनहुोस।् दया गरेर मेरो 6ब�ती 

स�ुन ुहोस।् ” 

 

हुनसmछ यो तपाईको �वाइ हो। हुनसmछ तपा` =नराशाको ग_हराइमा हुनहुु�छ �क कहाँ जा�छु थाहा छैन, 

भगवानको कृपा र उहाँको Gमा कहाँ पाउने भनेर थाहा पाउँनहुु�न। हुनसmछ तपाईको जीवन एक य तो 

छ �क तपाईलाई सब ैपापह�बाट उ8ार गनु� पद�छ र बचाउन ुपछ�। �भकुो =निYत पख�नहुोस ्र तपा`को 

वचनमा आशा रा�नहुोस।् �भमुा भरोसा रा�नहुोस ्�कन�क उहाँसँग अटल �ेम छ, उहाँसँग पणू� छुटकारा 

छ।   

 

यस भजनका पदह7 ले�न समय =नकाgनहुोस।् =तनीह7लाई मेमोर"मा रा�नहुोस ्र तपा`को इ�डmेस 

काड�को पछाTड ले�नहुोस ्जनु तपा` ग_हराईमा गनु�हु�छ। जार" गन�, ?वतLरत, र ग_हराईबाट उ8ार गन� 

सोVनहुोस।् �भ ु=नर�तर तपा`लाई उहाँको अटुट �ेम र दया को सYझना गराउन सmनहुु�छ। उहाँमा र 

उहाँको वचनमा तपाईको आशा रा�नहुोस।् उहाँ तपा`को मिुmत हुनहुु�छ, तपा`को मिुmत। 

 

1ाथ7ना: हे भगवान, ग_हराइबाट प=न म तपा`लाई बोलाउँदछु। मेरो आPमा तपा`को �ेम र Gमा को 

लागी =नराश छ। म दयाको =निYत तपा`लाई पकुाछु� । तल पxुनहुोस ्र मलाई समाPनहुोस।् मलाई ती 

सबबैाट छुटकारा _दनहुोस ्जुन मलाई जीवनको लात र दलदल"मा पB�छ। मेरा पापह7 मसँग सध~ छन।् 

येशकूो, मेरो मिुmतदाता, मेरो च�ान र मेरो उ8ारको खा=तर मलाई =तनीह7को दासPवबाट मmुत गनु�होस।् 

मलाई बा_हर =नकाgनहुोस,् तपा`को रगत र धा	म�कतामा मलाई पखाgनहुोस,् र फेLर एकपटक ध�यवादको 

�शसंा गाउन मलाई सGम गनु�होस।् जसर" Pयस म_हलाको छोरो मरेकa @थई र तपा`ले उसलाई फेLर 

जीवन _दनभुयो, तपा`को पनु�Pथान शिmतले मलाई फेLर जीवन _दनहुोस ्जुन म तपा`को प?वC नामको 

�शसंा गन� सmछु। _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

@शAण: एक }यिmतले य तो महससु गछ� �क परमे3वरले आफूलाई आफ~ बाट =नकाgदै हुनहुु�छ। जसलाई 

उहाँले बोलाउनभुएको छ, जसलाई उहाँले आrना स�तान हुन रोlनभुयो =तनीह7 अब उहाँको छ?व 

�=त6बिYबत गदOनन ्तर आक�  शCकुो छ?व �=त6बिYबत गद�छन।् =तनीह7 भगवानको ?व�8मा =घनलाxदा 

कामह7 गछ�न,् दु̂ कम� र कुकम�ह7 गछ�न।् =तनीह7 काठ र ढु गा, बाल र अशरेा देवताह7को पजूा गछ�न।् 

�भ ुवLरपLर रहन चाहँदैन ज तो देWख�छ। उहाँ अनाzाकार" र �^टसँग सगंत गन� चाहनहुु�न ज तो 
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देWख�छ। उहाँ ती मा=नसह7तफ�  फक� नभुयो ज तो देWख�छ जुन उनीह7को बाटोमा आउने सब ै?ववेकह7ले 

उडाए। =तनीह7 zानीको 7पमा काम गदOनन,् ब� मखू� मा=नसह7 ज तो। =तनीह7 उहाँलाई माया गदOनन ्

र उहाँमा@थ भरोसा रा�दैनन।् =तनीह7 आrनो सYपणू� �दय, आPमा र _दमागले �ेम गदOनन।् उहाँ के 

गनु�हु�छ जब उनीह7ले उहालँाई  प^ट 7पमा उनीह7को परमे3वर भनेर अ वीकार गरे। के तपा`लाई 

लाxछ �क उसले बेxलाबेxल ैढ गले काम गनु�पq यो? तपा`ले उसलाई के आशा गनु�हु�छ? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

क_ठन �ेम क_हलेकाँह" आफूलाई �ेम गनfह7बाट आफूलाई हटाउने माग गद�छ। य तो �ेमले �ेमलाई 

अ वीकार गनfलाई पापको भाँडामा र डुvनलाई छो�छ। यो दखुद _दन हो जब एक आमा र बबुाले ?व�ोह" 

बMचासँग पBाउ गन� आउँदछ र बMचालाई उनीह7बाट पछाTड जान _दयो। 

 

प;रचय: यस पाठमा हामीले अVययन गनf अि�तम कथा भनेको नामान नाम गरेको मा�छेको कथा हो 

जुन भ?व^यवmता एल"शासँग उनको रोगबाट =नको हुन आएका @थए। 

 

असाइनमे8ट: पeनहुोस ्2 राजा 5:1-19  

• नामान को @थए? 

• नोकनp केट"ले आrनो माल�कनलाई के भ=नन?् 

• एल"शाले नामानलाई क तो =नदfशन _दए? 

• नामानको �=त�Bया क तो @थयो? 

• कथा कसर" अ�Pय हु�छ? 

 

अ>यास गनु7होस:्  

1. पद 1 मा नामानको बारेमा हामीलाई के भ=नएको छ? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तपा`को नmशामा अवि थत गन� स�क�छ। यो 	सLरयाको देश हो जुन इजरायलको उPतरपवूp 

भागमा पाइ�छ।  दमा कस अराममा एउटा शहर हो। 

2. एउट" जवान यवुतीलाई पBेर नामानको पPनीको सेवा _दइयो। यस केट"ले आrनो केट"लाई के भने 

(पदह7) 3-4)? ________________________________________________________________ 

3. यसकारण नामान आrना मा	लक राजा कहाँ गए। उनले उनलाई केट"ले भनेको कुरा सनुाए र 

जानका ला@ग अनमु=त मागे। राजाको �=त�Bया क तो @थयो र राजाले उनको ला@ग के गरे?  

______________________________________________________________________________ 
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4. नामानले उपहार र @च¥ी प=न लगे। @चठ¢ले के भ�यो (पद 6)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. इ2ाएलका राजाले अरामको पC  को राजालाई क तो जवाफ _दए (पद)7)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. राजाले गरेको कुरा सनेुप=छ एल"शाले के स�देश पठाए? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. यसकारण नामान र उनका नोकरह7 एल"शाको घरमा आइपगेु र उनी एल"शाको घरमा  वागत 

जनाए। नामानलाई के गन� भ=नयो (पद 10)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. एल"शाले भनेका कुरा गनु� भ�दा उनी Bो@धत भए। नामानले के आशा गरे होलान ्(पदह7 11-12)? 

______________________________________________________________________________ 

9. तपा`को आrन ैशvदमा नामानले के भनेको @थयो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

उनी राजाको सेनाका कमाSडर @थए। कमाSडरको 7पमा अ	भनय गदO अब ऊ आrनो च गाइ 

सYब�धी आदेशह7 _दन चाह�छ। उनले सोचे �क उनी एकजना महPवपणू� }यिmत हुन ्जसले 

अगमवmतालाई कYतीमा प=न "मकहाँ आएर परम�भ ुमेरो परमे3वरको नाम पकुानf, ठाउँ=तर हात 

उठाउने र कु^ठरोग =नको पानf" शाल"नता हुनेछ। नामानलाई यो सब ैथाहा @थयो। यसको स�ा, 

उनलाई इ2ाएलको एउटा नद", यद�न नद"मा पठाइ�छ र जान र सात पटक नहुाउन भ=नयो। 

10. 12 पदमा नामानले के मागे?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

सारमा उनले भ�दै @थए, “यद�न नद"मा नहुाउन र धुन ुभन भनेर म यस ठाउँमा आएँ। मलेै 

घर फ�क� न सिmदन र? " 

11. पदह7मा के हु�छ 13-14? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. नामान अगमवmताको घर फक� �छन।् उसले एल"शालाई के भनी दाबी गq यो? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. उनले ए	लशालाई उपहारह7 _दए (पद15) जुन भ?व^यवmताले इ�कार गरे (पद 16)। घर फकf र 

आrनो काममा फकU दा नामानलाई @च�ता लागेको @थयो। पद 18 मा उसले के माxदछ?  

______________________________________________________________________________ 

14. ए	लशाको 6बदाइ गनf शvदह7 के @थए? ______________________________________________ 
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आवेदन:  
1. एक समय सYझनहुोस ्जब तपाइँ �भलुाई कुन ैपLरि थ=तलाई कसर" सYहाgने बताउन 

चाहानहुु�छ: ____________________________________________________________________ 

2. के तपा`ले �भलुाई �ाथ�नामा के_ह सोVनभुएको छ र तपा`को _दमागमा यो सबलेै  वीकाय� जवाफ 

के हु�छ भनेर पPता लगाउनभुएको @थयो? ____________________________________________ 

 

@शAण: यो सYपणू� उपचार ��Bया कसर" काम गLररहेको छ भ�ने कुराको पवू� धारणा 	लएर नामान 

एल"शा कहाँ आए। यो भ}य र नाटकaय हुन गइरहेको @थयो। उनी राiो देWखन लागेका @थए जब 

अगमवmताले �भलुाई बोलाए र उनीमा@थ आrनो हात हgलाए। तर ए	लशाको "उपचार" भ}य बाहेक के_ह 

प=न @थयो। उसको आदेश @थयो: जाऊ र नहुाई र यसलाई सात पटक गनु�होस।् यो उपचारले नामान 

फोहोर छ �क यो छाला रोग घातक हुन सmछ। ऊ आफूलाई 6बरामी दे�यो, फोहोर होइन। उनका नोकरह7 

र चाकरह7ले उनलाई के हुने हो भ�ने बारेमा उनको धारणा राखेका ?वचारह7लाई प�छाउन र 

अगमवmताले भनेका कुरा गन� �ोPसा_हत गरे, “नहुाई सफा हो!” 

 

नामानलाई छालाका रोगह7 भ�दा बढ" Vयान चा_हएको @थयो। उसको सYब�धमा सम या @थयो। उसलाई 

पापको रोग लागेको @थयो। दबु ैउसको छाला र पाप रोगका ला@ग औष@ध पानी @थयो। हामी उहाँलाई 

कgपना गन� सmछ< �क उसलाई पानीमा तल जाँदै छ र आफैमा सफाका ला@ग को 2O समाधानमा 

डुबाइ�छ। तर एउटा ग_हरो सफा भइरहेको @थयो। यो हामी सबलैाई के हु�छ जब हामी पानी र वचनबाट 

बिKत मा 	ल�छ<। बिKत माको पानी भएर जाने साधारण काय�मा हामी Gमा पाउँछ< र हाiो पाप रोगबाट 

सँधै =नको हु�छ<। बिKत मामा पापले गदा� भएको 6बZेको सYब�ध पनु था�?पत हु�छ। पाप रोगले 

हामीलाई परमे3वरबाट अलग रा�दैन। कु^ठरोगी हुनकुो सब भ�दा गा�ो कुरा भनेको Pयो रोगको कारण 

अ�बाट अलग हुन ु@थयो। Pय त ै�कारले, हाiो पापले हामीलाई अश8ु ?वzापनले हामीलाई  वगpय 

?पताबाट अलग रा�छ। तर येशकूो कारणले गदा� हामी Gमा पाउँछ< र सफा हु�छ<। जसर" पानीले 

नामानलाई छालाको रोगबाट =नको पारेझ~ बिKत माको पानीले प=न हामीलाई हाiो पाप रोगबाट =नको 

पाछ�। हामीलाई माफ गLरयो र येश ूyी^टमाफ� त एक जी?वत सYब�धमा gयाइयो। 

 

1ाथ7ना: हे �भलुाई ध�यबाद _दनहुोस ्�कनभने उहाँ भलो हुनहुु�छ। ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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एकाइ समीGा 
 

 

भगवान कृपा, 

 हा�ो उ�ार 
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भगवान कृपा, हा�ो उ�ार 

 
 

समीAा  
 

बधाई छ! तपा`ले ई3वरको कृपा, हाiो उ8ारको अVययन परूा गनु�भयो। तपाई धेरै नयाँ बाइबल कथाह7 र 

पाCह7सँग पLर@चत हुनभुएको छ। अब समीGा गनf समय आएको छ। याद रा�नहुोस,् यो पLरGण होइन, 

केवल तपा`को अवसर र तपा`को �ग=त पिु^ट गनf अवसर हो �कन�क तपा`ले यस रोमा�चकार" याCालाई 

=नर�तरता _दनहुु�छ जुन तपा`को जीवनलाई आकार _द�छ। जब तपा` अVययन गनु�हु�छ तपा` 

कथाह7को त.यह7 र परमे3वर र मानवजा=तको बारेमा सPयह7 	सmदै हुनहुु�छ। तपाईले यो पPता लगाई 

रहन ुभएको छ �क यस २१ औ ंशताvद"मा तपाईको जीवनमा त.य र सPयलाई कसर" �योग गनf। 

 

समीAा 1Dनह�: 

1. परमे3वरको आrन ै�दय प=छ मा=नस को 7पमा वण�न गLरएको मा=नस को @थयो? __________ 

काय� हेनु�होस ्13:22. 

2. दाऊद र गोgयतको कथा कहाँ पाइ�छ? _____________________________________________ 

3. शाऊलको दाऊदसँगको सYब�ध वण�न गनु�होस:् _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. शाऊलको ला@ग ड	ेभडको सYमानको वण�न गनु�होस:् ___________________________________ 

2 शमएूल हेनु�होस ्26:9-11. 

5. दाऊदले परम�भकुो मि�दर =नमा�ण गन� भने। तर �भलेु उनको अनरुोध अ वीकार गनु�भयो। 

उनलाई के गनf �=तzा परमे3वरले गनु�भएको @थयो? 2 शमएूल 7:12-13 हेनु�होस।् ___________ 

______________________________________________________________________________ 

6. दाऊद र बतशबेाको कथा कहाँ पाइ�छ? ______________________________________________ 

7. दाऊदको पापका तीन पLरणाम के @थए? 

2 शमएूल 12:10 __________________________________________________________ 

2 शमएूल 12:11-12 ________________________________________________________ 

2 शमएूल 12:14 __________________________________________________________ 

8. सFंGKतमा अvशालोमको कहानी सारांश (2 शमएूल) 13:20-18:33): _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. राजा सलेुमानले परमे3वरसँग के मागे (1 राजा 3:9)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. दईु वे3याह�को कथा कहाँ पाइ�छ? _______________________________________ 

11. सलेुमानले कुन दईु ठूला =नमा�ण पLरयोजना श7ु गरे? 

1 राजा 6 _______________________________________________________________ 

1 राजा 7 _______________________________________________________________ 

12. सलेुमानको शासनको पLरणाम के @थयो (1 राजा 11:1-13)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. राजा आहाबको शासनकालमा अगमवmता को @थए (1 राजा 17:1)? _______________________ 

14. सारपतकa  Cीको कथा सारांश (1 राजा 17:7-24): _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. माटोमा ए	लया र बाल भ?व^यवmताह7को भेटको वण�न गनु�होस।् कामfल (1 राजा 18:16-40):  

______________________________________________________________________________ 

16. ए	लयाको उPतरा@धकार" को @थए (2 राजा) 2:1-12): ____________________________________ 

17. एल"शाको बारेमा कुन दईु अ?व मरणीय कथाह7 बताइएको छ? 

2 राजा 4:1-7 ____________________________________________________________ 

2 राजा 5 _______________________________________________________________ 

18. �भकुो Bोधको पLरणाम क तो @थयो 2 राजामा 24:20? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

19. बे6बलोनका राजा को @थए (2 राजा) 25:1)? ____________________________________________ 

20. राजाह7का कथाह7बाट तपा`ले परमे3वर र उहाँको कृपाको बारेमा के 	सmनहुु�छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

eच8तन 1Dन: य_द कसलेै तपा`लाई सोVयो �क भगवानको कृपाले तपा`को जीवनमा क तो फरक 

पाछ� भने, तपा` कसर" �=त�Bया _दनहुु�छ? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1ाथ7ना: हे �भ,ु म तपा`को �8ाले खYबामा उ	भरहेको छु �कन�क मलेै ?वचार गरे �क तपा`को कृपाले 

मेरो जीवनलाई य=त ?व¨न छोयो। तपा`को दयाले मलाई जीवन र मिुmत _दएको छ। तपा`को कृपा �ेम 

हो जुन मलेै क_हgय ैआज�न गरेको छैन वा योxयको छैन। म, येश ूप?वC छु र मेरो ला@ग पाप बन©, जसले 

मेरो ददु�शापणू� अव था आफ~ मा 	लएको छ र मेरो ठाउँमा मेरो मPृय ुभयो। ध�यवाद। तपा`को सब ैअनZुह 

र म�=त कृपाको ला@ग म सँधै तपा`को प?वC नामको �शसंा गद�छु। _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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अ=तLरmत Bस कनेmट बाइबल अVययन डाउनलोडह7 कुन ैशgुक 6बना उपलvध छन.्  

म�Cालयको वेब साइट �मण गनु�होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपा`बाट स�ुनहुोस!् 

_टफनीलाई सYपक�  गनु�होस:्:  admin@crosscm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


