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सFु गदG 
 

तपाP एक साह�सक मा श�ु गद8 हुनहुु�छ /क तपाPको बाँकR जीवन आकार हुनेछ. तपाPको या�ा 

तपाPको ला�ग अन�ठो हुनेछ र प�व� बाइबल भ�ने प$ुतकको तपाPको बझुाइमा बWनको ला�ग तपाPको 

उ:सकु र उ:साह= चाहनाले केह= अशंमा 
नधा,3रत ग3रनेछ. अDययन गन, तपाईको 	
तब6ताले तपाइँको 

जीवनलाई सम6ृ पानY वाचा गद,छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ, त बोZनहुु�छ. 

जब तपाP अDययन गनु,हु�छ तपाPलाई हातमा केह= �सफा3रस ग3रएको आप
ूत ,ह� हुन 	ो:साOहत 

ग3र�छ: 

1. यो बाइबल अDययन एकाई: “भगवानको धा�म,कता, हा]ो छुटकारा”  

2. प�व� बाइबलको नयाँ अ�तरा,िNMय स$ंकरण (एन I �भ�). नोट: यOद तपाP नयाँ खर=द 

गद8 हुनुहु�छ भने, बाइबल खो`नुहोस,् यOद सGभव छ भने, :योसँग छ:  

. 	:येक पNृठको बीचमा �स-सदंभ, $तGभ 	ाथ�मकताका साथ. 

. एक सम�वय सामा�यतया बाइबलको पछाBड भेOट�छ, र 

. केह= आधारभतू नbशा प
न पछाBड भेOटए. 

3. पेन वा पेि�सल 

4. 3x5 वा 4x6 अन�ुमEणका काड,ह� 

मा सचूीब6 तीन # 2  स�ुवधाह�सँग तपाPलाई पया,2त तपाPको अDययनको ला�ग आप
ूत , ग3रनेछ र यी 

पाठह� माफ, त सफलतापवू,क ने�भगेट गन, तयार हुनहुुनेछ. य�य�प, बाइबलमा यो तपाPको पOहलो 	दश,न 

हो भने, तपाPले बाइबल ने�भगेट शीष,कको अDययनबाटै �वचार गन, सbनहुु�छ. यस अDययनले तपाPलाई 

कौशल �वकास गन, र तपाPलाई अ�धक �वfव$त बाइबल �व�याथg बनाउन सहयोग पhु याएको ने�भगेसनल 

उपकरणह� 	दान गद,छ. बाइबल ने�भगेट कुन ैप
न शZुक वा दा
य:व *बना डाउनलोड गन, स/क�छ �स 

कनेbट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. य�य�प यो अDययन �सफा3रस ग3रएको छ, यो परमेfवरको 

योजना, हा]ो �वकZपको अDययनमा “भगवान कृपा, हा]ो उ6ार”. 
तपाPको बाइबल माक,  गन, नOहच/कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पWन हो. यसलाई तपाPको 

नोटह�, तपाPको रेखांकन, हाइलाइOटगं, सक, ल र एरोको साथ तपाPको आiन ैबनाउनहुोस!् तपाP �वचार, 

	fन, र अDययन को माDयम बाट आiनो या�ा kया/कंग रेकBडCग को लागी एक नोटबकु वा lयाmलेट को 

उपयोग गन, को लागी चु�न सbनहुु�छ “भगवानको धा�म,कता, हा]ो छुटकारा”.   
अDययन सामIी लेEखएको छ ता/क तपाP आफैले �सbन सbनहुुनेछ. आ:म-अनशुासन को एक 

BडIी सगं तपाP थोरै वा कुन ैकOठनाई को साथ सामIी कभर हुनेछ. एकै साथ तपाP नयाँ जानकार= 

	ा2त गनु,हुनेछ, नयाँ अ�तरnिNट साझा गनु,होस,् र केOह चुनौतीपणू, 	fनह� सोDनहुोस ्जुन उ:तरह�को 

ला�ग माoनेछ. यो 	
त/�याको पवूा,नमुान गद8 तपाईलाई अDययन गन, केह= साथीह�लाई आमि��त गन, 

गGभीरतासाथ �वचार गन, 	ो:साहन Oदनहुु�छ.   
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तपाईलाई आiनो अDययनमा रमाइलो लाoन सbछ. तपाईको pदय Iहणयोoय होस ्जसर= भगवानले 

तपाईको वचन माफ, त बोZनहुु�छ. यी बाइबल कथाह�ले तपाPको छोरा येश ूqीNट, हा]ा 	भ ुर मिुbतदाता 

माफ, त तपाPलाई Oदएका महान ्	ेमको आfवासन Oदनहुोस.् 
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       भगवानको अ
धकार, हा�ो छुटकारा 

 

प(रचय प(रचय 

 

भगवानको धा�म,कता अDययनको यस इकाई, हा]ो छुटकारा हामीलाई बाइबलको ओZड टे$टामे�ट भागमा 

रेकड, ग3रएको अनसुार इsायलको इ
तहासको अ�तमा पhु याउँछ। हामी भ�वNयवbता योना र दा
नयलको 

प$ुतकमा �ल�पब6 तीनवटा कथा �वचार गनYछ�। यी कथाह�ले हामीलाई नयाँ पा�ह�, जोनास, ड
ेनयल, 

शtक, मेशक र अबे�नेगोसगँ प3रचय गराउँदछन।् साथ,ै हामी ए$तर, एuा र नहेGयाहका तीन प$ुतकह�को 

अDययन प
न गनYछ�। फे3र, हामी आiना जनह�	
त ईमा�दा3रता देvनेछ� जुन उसले आiना उwेfयह� 

परूा गन, �व�भ�न xयिbतह�को जीवनमा काम गरेको �थयो। 

पाठ 1 मा सामIी अगमवbताह�को बारेमा केOह समी"ा सामIीको साथ स�ु हु�छन,् 
तनीह� को हुन ्र 

उनीह�को उwेfय अगमवbताह� हुन।् :यसो भए हामी ती ऐ
तहा�सक 	सगंमा हेनYछ� जहाँ ती पा�ह� 

ब$थे र जसमा उनीह�का कथाह� भएका �थए। हामी यो कुरा �सbनेछ�: क) 
नवा,सनको पवू,वतg वष,ह�मा 

इsाएल (उ:तर) र यहूदा (द!"ण) को रा`यह� अfशरू र बे*बलोनी सेनाले िजतकेा �थए। ख) 
नवा,सनको 

वष,को शासनकालमा बे*बलोनी र फारसी राजाह� र ग) 
नवा,सन प
छका वष,ह�मा जब राजा कोरेस र 

दाराले इsाएल=ह�लाई य�शलेम फक, न अनमु
त Oदए। 

एक "ण �लनहुोस ्र सामIी ता�लकामा जानहुोस ्जहाँ बाइबलका प$ुतकह� सचूीब6 छन।् अDययनको 

	ग
त हँुदै जादँा हामीलाई यो याद गराइनेछ /क बाइबलका प$ुतकह� काल�म अनसुार छैनन ्तर उनीह� 

समहूमा सचूीब6 छन।् उदाहरणका ला�ग, मोशाका प$ुतकह�, वा पे�टाचुक, पOहलो पाँच प$ुतकह� हुन।् 

अक| बा} प$ुतकह~ जोशआुदेEख ए$तर सGमका �थए इsाएलका इ
तहासको �ववरण। भ�वNयवbताह�को 

लेखन यशयैाको प$ुतकबाट श�ु हु�छ र मलाकRको अि�तम परुानो 
नयम प$ुतकमा जार= रह�छ। 

भ�वNयवbताह�ले �वशषे xयिbतह� र प3रि$थ
तह� इsाएलको इ
तहासका यी वष,ह�मा बोले, �वशषे गर= 

पOहलो र दोsो राजा तथा इ
तहास, ए$तर, एuा र नहेGयाहको प$ुतकमा �ल�पब6 वष,ह�मा। 

तपाPले केह= नbसाको कामबाट लाभ उठाउनहुुनेछ /कन/क तपाPले वचनब6 देशबाट 
नवा,�सत भएका र 


तनीह�को ब�द= बनाएको भ�ूममा Zयाइएका xयिbतको आ�दोलन अवलोकन गनु,हुनेछ। यो या�ा अझ 

मह::वपणू, हुनेछ /कन/क हामी उनीह�को पार गन, आवfयक पनY महान दरू= र सbुखा Zया?डमास �वचार 

गद,छ�। र हामी यो *बस,दैन� /क इ
तहासमा यस पटक 21 औ ंशताmद=का सब ैया�ा साधनह� र शार=3रक 

आरामह� श�ूय �थए। 
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:यसो भए, स~ु गर�! अDययनको आन�द �लनहुोस।् नयाँ �वचारह� र अ�तn,िNटह� बटुZन कडा प3र�म 

गनु,होस ्जब तपाP यी बाइबल �श"ा, कथाह�, र तपाPको आiन ैजीवनमा च3र�ह�को 	योगको खोजी 

गनु,हु�छ। ती $थानह� खो`नहुोस ्जहाँ परम	भलेु तपाPको मनको कुरा गद8 हुनहुु�छ। योनाले ठूलो 

माछाको पेट�भ� 	ाथ,ना गरे र दा
नयल �सहंको खोरमा 	ाथ,ना गरे। शtक, मेशक र अबे�नगो आगोको 

भ�ीमा 
न$के र ए$तर साहसी भई राजाको साम ुउ�भए। हुनसbछ तपाई आफ� लाई पदया�ीको भीडको 

बीचमा पाउनहुुनेछ जब 	
त�ा र भ�ूममा ब�धन र ब�धनमा *बताएको समय प
छ र अब तपाई 

प3र�चतमा फकY र नयाँ जीवन स~ु गन, तयार हुनहुु�छ। हुनसbछ तपाई �च�ता गद8 हुनहुु�छ र भ�वNयमा 

के हु�छ भ�ने अ
निfचतताबाट चुनौती Oदनहुु�छ। यOद तपाP यस सडकमा कOहZय ैOह�न ुभएको छैन 

भने तपाPको व3रप3र हेन, न*बस,नहुोस।् तपाP अ� धेरैसँग या�ा गद8 हुनहुु�छ। हामी हा]ो प�व� 

परमेfवरसँग ैOहBंडरहेका छ� जो हा]ा साथमा जा�छन,् हा]ो �वगतलाई उ6ार गद8 भ�वNयको ला�ग आशा 

Oदनहुु�छ, उहाँको धा�म,कताको मकुुट! 

हामीले स~ु गनु, अ
घ एउटा स!ं"2त नोट ... छुटकारा भनेको केOह वा कसलैाई /फता, /क�दाको काय, हो। 

यो जार= वा जार= भरैहेको काय, हो /कनभने भbुतानी ग3रएको छ। एकलाई उ6ार ग3रएको छ वा ड�ेलभर 

ग3रएको छ वा 
न: शZुक सेट ग3रएको छ। यस अDययनले परमेfवरले आiना मा
नसह�लाई छुटकारा 

Oदनहुुने कथालाई 
नर�तरता Oदनहुु�छ। सय� वष, अ
घ �म�ले उनीह�लाई दास:वबाट छुटकारा Oदलायो 

(	$थान 1-14) अब हामी हेनYछ� /क उनको छुटकाराको काम झिZकरहेको छ जब इsायल 
नवा,सनबाट 

फ/क, ए र परमेfवरले उनीह�लाई 	
त�ा ग3रएको देशमा फे3र $थापना गनु,भयो। बाइबलले बताउँदछ /क 

परमेfवरले हामीलाई छुटकारा Oदनहुु�छ र हामीलाई उहाँसाम ुधमg ब�न Oदनहुु�छ - "मा, 	ेम, र अन�त 

जीवनका हकदारह�! यस अDययनमा 	कट भएका आiना जनह�, इsाएल=ह�का ला�ग ईfवरको उ6ार 

काय, हेनु,होस।् 
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पाठ एक 
 

जब भगवान सC ... भगवानले 

छोHनुभयो 
 
 

जोनाह 1--4 - जोनाहको कथा 
 

 
 

अवलोकन को पाठ 1 

 

 अवलोकन         7  

प3रचय          8 

 पाठ 1: योना 1--4            

• पगैGबरको काम       9 

• ऐ
तहा�सक सेOटगं                   9 

• भगवानको आदेश                 12 

• योनाको 	
त/�या                 13 

• अक| बेल= �भ�                 14 

• 
ननवेको ला�ग ब�द                 16 

• भगवानको अनकुGपा र दया                19 

• तर                   20 
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जब भगवान सC ... भगवानले छोHनुभयो 

 
 

प3रचय 

भगवानका 
नदYशनह�	
त हा]ो 	
त/�याह� सध� आ�ाका3रताको 	
त/�या हँुदैन। योनाले परमेfवरलाई 

“हो” भनेन। यस पाठमा परमेfवरले योनालाई के गन, सोDनभुयो र योनाको 	
त/�या प:ता लगाउनहुोस।् 

कसर= योनाको द$ुसाहसी अना�ाका3रतालाई परमेfवरले 	ब�ध गनु,भयो? कसर= योनाको अना�ाका3रताले 

उनको वरपरका मा
नसह�लाई असर गय|? के परमेfवरले योनालाई :याoनभुयो? के भगवानले हामीलाई 

:याoनहुु�छ? 

 

जब तपाP योनाको प$ुतक पWनहुु�छ, सानो शmद "तर" को लागी हेनु,होस।् सक, ल गनु,होस ्वा हाइलाइट 

गनु,होस ्यो एक शmद जुन सजीलो पार गन, स/क�छ। जब तपाईले पWन ुभएको छ भने यस शmदको 

बारGबार 	योग नोट गनु,होस।् योनाको जीवनमा बनेको "तर" �भ�नतालाई 	
त*बिGबत गन, समय 

�लनहुोस।् तपाP प
न आiनो जीवनमा ती समयह� �वचार गन, रो`न सbनहुु�छ जब “तर” सब ै�भ�नता 

देEख��यो। 

 

योना 2:9 भ�छ, “तर म ध�यवादको आवाजले तपाPलाई ब�लदान चढाउँछु; मलेै ज ेभाकल गरेको छु म 


तनYछु। मिुbत 	भकुो हो! " परमेfवरको 	ेम योनाको अना�ाका3रता र �वtोह भ�दा ठूलो छ। परमेf वरले 

योनालाई पfचाताप गनY pदय Oदनहुु�छ, एक pदय जसले 	शसंा र जवाफका साथ 	भलुाई आशा, आशा 

Oदनहुु�छ जुन उसको अटल 	ेममा ि$थर छ। 
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 जब भगवान सC ... भगवानले छोHनुभयो 
 

 

भाग 1 

 

प(रचय: यशयैादेEख मलाकRसGमको परुानो 
नयमका प$ुतकह� भ�वNयवbताह�ले लेखेका �थए। यी 

मा
नसह�ले परमेfवरको आ:माले भ3रपणू, भएका �थए। मा
नसह�लाई मा
नसह�, 
तनीह�मा�थ राज गनY 

राजाह� अ
न 
तनीह�का 
निGत परमेfवरसगं बोZने पजूाहार=ह� �सत परमेfवरको वचन बोले। अ
घZलो 

अDययन, ईfवरको दया, हा]ो उ6ारले पOहलो र दोsो राजा र पOहलो र दोsो इ
तहासमा राजाह� र केह= 

भ�वNयवbताह�को प3रचय गरायो। यस अDययनमा ए�लया र ए�लशा दईु 	vयात भ�वNयवbताह� �थए 

जो यशयैा र य�म,याज$ता साOहि:यक भ�वNयवbता �थएनन।् 

 

�शIण: भ�वNयवbताह� को �थए र 
तनीह�को उwेfय भ�वNयवbताह�को �पमा के �थयो भनेर समी"ा 

गन, यो रा]ो समय हो। यो कुरा मनमा राvनहुोस ्/क मा
नसह�ले अ� देवीदेवताह�को सामने वेfयाविृ:त 

गरे र उहाँको शासनलाई :यागे र 
तनीह�को जीवनमा दNुट काम गन, छनौट गरेर शासन गरे, य�य�प 

परमेfवरले उनीह�को कठोर 	ेमको साथ 
तनीह�लाई अथक 	यास गनु,भयो। उनको अि�तम चाOहँ उहाँ 

चु
नएका मा
नसह~ सगं घ
नNठ, मायाल ुसGब�ध �थयो। अगमवbताह� परमेf वरको आवाजले आiना 

जनह�लाई उहाँ
तर फ/क, रहेका �थए। 

 

ती स�देशवाहकह�लाई परमेfवरले चु�नभुयो र उनीह�लाई आiनो जीवन िजउनका ला�ग खराब 

छनौटह�को ला�ग �यायकता,को वचन घोषणा गनY काम Oदइयो। 
तनीह�ले बाल देवता र 	जनन देवी 

अNटारोथको पजूा गरे। 
तनीह�को अf ल=ल उपासनामा जाद-ूटोना र बोbसी�व�याको अ�यास गनY 

माDयमह� र 	ेतवादह�को सZलाह �लन ुर मा
नसह�लाई आगोमा ब�लदान Oदन ुप
न समावेश �थयो। 

 

भ�वNयवbताह�को आवाजको माDयमबाट परमेfवरले मा
नसह�लाई उनीह�का दNुकम,बाट फक, न आ�वान 

गनु,भयो र उहाँतफ,  फकY का सबसँैगको सGब�ध पनु$था,�पत गरेर उहाँको कृपाको 	
त�ा 	दान गनु,भयो। 

अ�तमा, भ�वNयवbताह�ले परमेfवरका जनह�लाई पनुः 
नदY�शत गरे र उनीह�लाई उ6ार गनY र 

मिुbतदाता, येश ूqीNट, धमg xयिbतको �पमा आउने एकलाई औZंयाए (य�म,या 23:5-6)। 

 

यस अDययनमा भ�वNयवbताह�का काय,का यी तीन प"ह� हेनु,होस:् 1) परमेfवरको इ�साफको घोषणा, 

2) पf चा:तापको आ�वान उनीह�को दNुकम,बाट फकY र परमेfवरतफ,  फक, न,ु र 3) उहाँको कृपाको 	
त�ा 

यसले उसका मा
नसह�सँगको सGब�ध पनु$था,�पत गय|। 
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ऐ4तहा�सक सेEट।: हा]ो अक| चुनौती भनेको यी राजाह�का ला�ग परमेfवरको वचनको घोषणा गनY 

राजाह� र भ�वNयवbताह�को शासनकालमा काल�ममा के भइरहेको छ भ�ने कुराको समझ 	ा2त गनु, 

हो। 2 इ
तहास: 36:15-21 मा हामीले सनेुका �थए /क बे*बलोनका राजा नबकूदनेसरले य�शलेमलाई 

कmजा गरे र य�शलेमको �वनाशको �ममा म:ृयबुाट बचेका बाँकR रहेका बे*बलोनमा बाबेल लगे। ती 

बाँचेकाह� स:तर= वष,सGम बे*बलोनमा दास र नोकरको �पमा ब$थे। यस समयमा फारसका राजा 

स:तामा आए र बे*बलोनलाई िजत।े  

 

पवू<-4नवा<सन - यी बष,ह�मा इsाएल=ह� इsाएल र यहूदामा ब$थे। यशयैा र य�म,या धेरै ती दईु 

भ�वNयवbताह� �थए जसले 
नवा,सन हुन ुअ
घ इsाएल र यहूदाका रा`यह�मा ब$ने भ�वNयवाणी गरेका 

�थए। 

1. यशयैा 5:4-6 मा यशयैाको चेतावनीका शmदह� पWनहुोस।् जब तपाP पद 8-23 पWनहुु�छ, यस 

अDयायभ3र “�धbकार” भ�ने शmदलाई अधोरेEखत गनु,होस।् यशयैा 5 इsाएल=ह�लाई अगमवbताको 

चेतावनीको उदाहरण हो। यो शोक र �यायको अDयाय हो। पद 7 मा यशयैा कसले दाखबार=को 

�पमा उZलेख गरेको छ? 

______________________________________________________________________ 

	भकुो कामलाई वा$त ैनगनYह�लाई के हु�छ (पद 11-15)? 

___________________________________________________________________ 

पाप, छल, र दNुटतामा आफूलाई बाँDने, आiन ैआखँामा ब�ु6मानी भएकाह�लाई, र 

दाखम�य �पएर नायकलाई अपराधीलाई 
नद|ष पानYलाई चेतावनी के हो? र 
नद|षलाई 

इ�कार गनु,हु�छ (पद 18-25)? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. य�म,या 3:6-14  पWनहुोस ्र तपाPले पWनहँुुदा "अ�वfवासी" (इsाएलको रा`य) र "धोकेबाज" 

(यहूदाको रा`य) भ�ने शmदह� रेखां/कत गनु,होस।् य�म,याले उनीसँग परमेfवरका जनह�को 

अ�वfवासको कुरा ग3ररहेछन।् उहाँ	
त वफादार रहनकुो स�ा 
तनीह�ले अ� देवताह�लाई अप,ण 

गरेर, कुकम, र कुकम, गरेर xय�भचार गन, रोजे। 

य�म,याले पदह�मा वण,न गरेको त$वीर के हो 6-10? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

पदमा परमेfवर आफ� को बारेमा भ�नहुु�छ  के 12? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

मा अ�वfवासी इsाएललाई अगमवbता माफ, त परमेfवरको स�देश के हो पद 12-14? 

बारGबार परमेfवरले उनीह�लाई बोलाउनभुयो ______________________( पदह� 12, 14) 
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पद 13 मा परमेfवरले उनीह�लाई बोलाउनभुयो ___________________ 
तनीह�को दोषी 

र उनीह�ले के गरे (पद 13)? 

i. _________________________ 
तमीले परम	भ ु
त]ो परमेfवरको �व�6मा छौ 

ii. _________________________ �वदेशी देवताह�को बीचमा तपाईको प"पात, र 

iii. छैन _______________________ म. 

यशयैा र य�म,या दईु अगमवbताह�को उदाहरण हुन ्जसले इsाएल र यहूदा दबु ैरा`यका राजाको 

शासनकालमा परमेfवरका मा
नसह�लाई परमेfवरका चेताउनीह� Oदए। इजरायलको उ:तर= रा`य 

�वनाश हुने पOहलो रा`य �थयो। अfशरूह�ले यसलाई राजा शालमेनेसरको नेत:ृवमा �लएका �थए। 

इsाएलको रा`यको �वनाश हुन ुअ
घ योनाको प$ुतक लेEखएको �थयो। 

 

4नवा<सनमा – यी ती वष,ह� �थए जब इsाएलका राजा नबकूदने$सरको अधीनमा बाबेलमा ब$थे। 

दा
नयलको प$ुतकले इsाएलका बे*बलोनको इ
तहासलाई रेकड, गद,छ जब मा�छेह� बे*बलोनमा ब$थे र 

नबकूदनेसर राजा �थए। यस अDययनमा इजरायल 
नवा,सनमा हँुदा कथाह�मा दा
नयल र ए$तरको 

प$ुतकह� समावेश हु�छन।् प�स,नका राजा कोरेसले बे*बलोनलाई हराएप
छ यो 
नवा,सन 539 मा समा2त 

भयो। ये~शलमको /फतg, य�य�प, धेरै समय प
छ फ/क, एकाह�का छालह�ले घटे। 

 

पो�ट-ए�सइ्ल – यो ती वष,ह� हो जब इजरायलले फारसी राजाह� कोरेस, डा3रयस र जारसेजको 

अधीनमा य�शलेम फक, ने काम श�ु गरे जसलाई आट,-जारसेज प
न भ
न�छ। एuा र नहेGयाहका 

प$ुतकह� ब�द= बनाएर स:तर= वष,प
छका बष,ह�मा भयो जब इsाएल=ह�लाई फक, ने अवसर Oदइयो र 

	
त�ा ग3रएको देशमा फे3र आफूलाई $था�पत गरे। 

 

प$ुतकह�, जुनसकैु कारणको ला�ग, काल�म अनसुार छैन। अDययन, भगवानको धा�म,कता, हा]ो छुटकारा, 


नGन कथाह� माफ, त केह= इजरायलको इ
तहास बताउनेछ: 

1. योना र 
ननवेलाई कल 

2. दा
नयल र �सहंह�को खोर 

3. शtक, मेfयाक, अबे�नेगो, र आगोको भ�ी 

4. ए$तर, फारसकR रानी 

5. नेता, र एuा, काननू Oदने 

6. नहेGयाह, 
नमा,णकता, 
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	ो:साहनको एक शmद ... सब ैफरक अ"रह�को नाम, प$ुतकह�को स ,◌्vया, वा समयरेखाको साथ 

अ�भभतू नहुनहुोस।् भाग 1 मा तपाPलाई अगमवbताह�सँग प3रचय गराइएको छ र यशयैा र य�म,या 

माफ, त 
तनीह�का कामह�। तपाPलाई 
नवा,सन हुनअु
घका वष,ह�, बे*बलोन र फारसी शासनको अव�धमा 


नवा,सनको वष,ह�, र प$ुतकह� जसले �वदेश-पछाBडको अव�ध समेटेको छोटो स!ं"2त ऐ
तहा�सक �परेखा 

Oदइएको छ। थप �पमा, तपाPसँग यस अDययनमा समावेश ग3रएका कथाह�को एक सचूी छ। :यसोभए 

हामी 	ेस गर� र योनाको प$ुतकमा प3रवत,न गरेर स~ु गर�। 

 

भाग 2 

असाइनमे/ट: योनाको प$ुतक छोटो छ, चार छोटो अDयाय ठ�क हुन। तपाइँ एकै बठैकमा यी 

अDयायह� पWन 	ो:साOहत हुनहुु�छ। तपाPको ला�ग योना र ठूलो माछाको कथा पWन रमाईलो गनु,होस!् 

जब तपाP पWनहुु�छ, तपाPको Dयान आक�ष,त गनY शmदह� र वाbयाशंह�लाई रेखां/कत गनु,होस।् 

अ�यास गनु,होस:्  

1. योना 1: 1 मा हामीलाई बताइएको छ 	भकुो वचन आयो _______________________ को छोरा 

_____________.  यOद तपाPसँग �स-स�दभ,को साथ बाइबल छ भने, 2 राजा 14:23-25 हेनु,होस.् 

पद 23  मा हामी �सbछ� /क यारोबाम दोsो इsाएलका राजा �थए। पद 24 मा हामीलाई 

यस राजाको बारेमा के भ
नएको छ? __________________________________________ 

उहाँ को एकजना 	भ ुहुनहुु�छ जसले उसलाई 	भकुो वचन बोZनभुयो (पद 25)? ________ 

अगमवbता गात हेपेरबाट, जबलूनूको उ:तरमा पनY शहरमा आए। 

2. योनाको 1:2 मा योनाको जीवनमा 	भकुो वचन के �थयो? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तपाPको बाइबलको पछाBडको पOहलो नbसा मDये एउटामा 
ननवेको यो महान शहर प:ता 

लगाउनहुोस।् शहर कहाँ अवि$थत छ? _______________________________________________ 

3. पद 3 क मा योनाले क$तो 	
त/�या देखाए? __________________________________________ 

 

�शIण: योनालाई परमेfवरले 
ननवे जान 
नदYशन Oदनभुयो। ब~, उनी 	भबुाट भागे। परमेf वरको 


नदYशन	
त योनाको 	
त/�या ब�ुनको ला�ग हामीले 
ननवेको बारेमा जा�न ुआवfयक छ। 
ननवे 

अfशरूको राजधानी �थयो र शZमनेसर राजा �थए। होश ेअब इsाएलका राजा �थयो। राजा शालमनेसरले 

इsाएललाई कmजा गन8 लागेका �थए र इsाएल=ह�लाई अfशरूमा पठाइए (2 राजा 17)। राजा 

शालमनेसरले इsाएलको रा`यलाई आiनो जहाज बनाउँथे जसको अथ, �थयो /क इsाएलले उसलाई कर 


तनY �थयो। 
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अfशरूको आ�मण $पNट �थयो र 	भलेु योनालाई भ�नभुयो, “
ननवेको ठूलो शहरमा जाऊ र यसको 

*ब�6 आवाज उठाओ ...” परमेfवरले योनालाई देशको मDय भागमा पठाउँदै हुनहुु��यो, :यो रा`यलाई 

कmजा गन, लागेका �थए। इजरायलको! भ�वNयवbताले के गनY �थयो? "... यसको *ब~w बोलाउनहुोस।्" 

भगवान के सो�चरहनभुएको �थयो? परमेfवरले योनालाई के गन, भ
नरहनभुएको �थयो - मनु,होस!् कैद= 

बनाउन ुपनY हो? दास बनाउने हो? एक मखू, मा? 

 


ननवेले /कन पf चा:ताप गनY मौका पाउन ुपछ,? के अfशरू=ह� (
ननवेवासीह�) लाई बेoल ैजातीय समहूको 

�पमा घणृा गनY भएकोले योनाले �वपर=त Oदशामा दौड?े �ूर श�कुो �पमा? 

 

यो पNृठभ�ूम 
ननवे मा योनाको प$ुतकको बाँकRको ला�ग मचं सेट गद,छ। र यो सब ै	भकुो वचन योना 

अगमवbता आउँदै सगं ैस~ु हु�छ ... 

 

(रPले�शन A3न: एकले सहयोग गन, सbदैन तर 	fन सोDनहुोस:्   

1. यOद भगवानले मलाई कत ैजान भ�यो भने, म जा�छु? यOद भगवानले मलाई मेरो जीवन 

जोEखममा पान, आIह गनु,भयो भने, म जा�छु? 

मेरो जाने 
नण,यलाई के असर गछ,? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म योना सगं पOहचान हुन सbछ। ती कुन चीजह� हुन ्जसले मलाई भाoयो? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. तर जोनाथन भागे र भाoन थाले __________________________ (पद 3).  कसलैाई पbका छैन /क 

तशgश कहाँ �थयो, सGभवतः पिfचमी यरूोपमा, तर उनको माग, पिfचम �थयो र 
ननवे पवू,मा 

�थयो। $पNट �पमा, उहाँ एक *बZकुल ैफरक Oदशातफ,  बढेको �थयो। 

2. नbशामा जबलुनु प:ता लगाउनहुोस ्र :यसप
छ समtु= तटमा जो2पाको शहर प:ता लगाउनहुोस।् 

:यहाँ उसले तशgशको ला�ग बाDय भएको जहाज भे�ायो। पद ख अनसुार उनी जहाज चWनकुो 

कारण के �थयो? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाPको आiन ैशmदमा जहाजमा 
नराश अव$था वण,न गनु,होस:् _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. तर योना कहाँ गयो र उसले के गद8 �थयो? __________________________________________ 

5. क2तान छbक परे। उनी योनालाई के गन, चाहा�थे (पद 6)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ना�वकह�को समाधान के �थयो (पद 7)? ____________________________________________ 

7. यसको न
तजा क$तो भयो? _______________________________________________________ 

8. ना�वकह� 
छ�ै आiनो या�सँुग प3र�चत भए। 
तनीह�ले योनालाई सोधेका सब ै	fनह� �वचार 

गनु,होस।् उनको 	fनह�को उ:तर के �थयो (पद 8-9)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ती ना�वकह�लाई उनी 	भबुाट भा�गरहेको कुरा सGभवतः थाहा �थयो तर अब उनीह�ले /कन 

जा�न चाह�थे! आफू $वग,, समtु र ज�मनका सिृNटकता,को पजूा गद,छु भनेर दाबी गरेप
छ, 


तनीह� �थए ______________________________.  उनीह� के जा�न चाह�थे (पद 10)? _____ 

______________________________________________________________________________ 

10. अब ना�वकह� यो �ो�धत भगवानलाई खुशी पान, के �लने हो भनेर जा�न चाह�थ।े :यसोभए 


तनीह�ले योनालाई सोधे (पद 11), “_______________________________________________” 

11. योनाको जवाफ के �थयो (पद 12)? _________________________________________________ 

12. उसलाई थाहा �थयो /क ऊ गZती �थयो। उनी आँधीबेहर=का ला�ग िजGमेवार �थए तर उसलाई 

समtुमा iयाbँनकुो स�ा, ना�वकह�ले के गरे? _________________________________________ 

13. तर ठूलो आँधीबेहर= ती� भयो। ना�वकह� भ�ूममा पछाBड सन, सकेनन।् पद 14  मा उनीह�ले 

	भलुाई पकुारे। उनीह�को 	ाथ,नाको सार के �थयो? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. पद 15 र 16  मा के भयो? 

a. योनालाई? _______________________________________________________________ 

b. समtुमा? ________________________________________________________________ 

c. ना�वकह�लाई? ___________________________________________________________ 

15. तर पद17 मा 	भलेु के 	दान गनु,भयो? ______________________________________________ 

“र योना �थयो ________________________________________________________________.” 

 

�वचार: यस अDयायमा फकY र हेनY केह= समय �लनहुोस ्र केOह चीजह� �वचार गनु,होस ्... 

1. के तपाPलाई यो कुरा चाखलाoदो छ /क योनाले जसबाट भा�गरहेका �थए ऊ न ैजसको उसले 

उपासना गछ, (पद))? तपाईको Oदमागमा के �वचारह~ आउँछन?् जब तपाइँ आफैले आफूलाई कसले 

बनाएकोबाट भागेको पाउनहुु�छ? ____________________________________________________ 
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2. 	भकुो पजूा गनY योनाले उनी	
त अना�ाकार= हँुदछन ्र मZलाहह� जसका आiन ैदेवताह� �थए 

उनीह�ले उहाँको आ�ा मा�ने सब ैगरे। योनाको अना�ाका3रताले गदा, भएको परमेfवरको 

�ोधलाई शा�त पान, 
तनीह�को ना�वकह�ले ना�वकह�ले के भने र के गरे समी"ा गनु,होस:् 

______________________________________________________________________________ 

3. योना परमेfवरबाट टाढा भाoन ज
त न ैकOठन भए प
न परमेfवर उनीबाट कि:त टाढा हुनहुु��यो?  

पद 4 मा कसले एक ठूलो बतास पठायो जसले Oहसंा:मक आधँीबेहर= Zयायो? __________ 

पद 17  मा कसले ठूलो माछा 	दान गरे? ______________________________________ 

4. योनाले आफूलाई अक| पेटमा भे�ाए। 

पद 5  ख ले बताउँछ /क ऊ उसको पेटमा �थयो _________________________________ 

पद 15 ले बताउँछ /क ऊ उसको पेटमा �थयो __________________________________ 

पद 17 ले बताउँछ /क ऊ उसको पेटमा �थयो __________________________________ 

5. योनाको ला�ग यी “पेट” ठाउँह� के हुन?् यी $थानह� सब ैउहाँलाई समायोिजत गन, ठुलो 

देEख��यो, उहाँलाई लकुाउन पया,2त ठूलो। 
तमीलाई लाoछ ऊ के खो`दै �थयो? लकुाउने ठाउँ? के 

उसले आफू लbुन सbछु ज$तो लाoयो? ______________________________________________ 

6. आफूले माया गरेको अ� थोरैलाई परमेfवर कहाँ भे�ाउनभुयो? 

उ:पि:त मा आदम र हxवाले पाप गरे र परमेfवर उनीह�लाई खो`नभुयो। उनीह� कहाँ 

भे�ाए याद गनु,होस ्(उ:पि:त 3:8-9): __________________________________________ 

उ:पि:त 4  मा, परमेfवरले क
यनलाई कहाँ भे�ाउनभुयो? ___________________________ 

उ:पि:त 19  मा, परमेfवरले लतू कहाँ भे�ाउनभुयो? ______________________________ 

	$थान 3  मा, परमेfवरले मोशा कहाँ भे�ाउनभुयो? _______________________________ 

�थ 1 मा, परमेfवरले �थ कहाँ भे�ाउनभुयो? ___________________________________ 

1 शमएूल 3 मा, परमेfवरले शमएूल कहाँ पाउनभुयो? _____________________________ 

1 शमएूल 16 मा, परमेfवरले दाऊदलाई कहाँ भे�ाउनभुयो? _________________________ 

7. योनालाई थाहा �थयो /क परम	भलेु उनलाई बचाउन ुहु�छ। उसले योना 2:6  मा के घोषणा 

गद,छ? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:   

1. ती समयह� कOहले लकुाउनहुु�छ र फेला पान, चाहँदैन? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. तपाP कहाँ लbुन जानहुु�छ? तपाईका "पेट" ठाउँह� कहाँ छन?् ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. य�म,या पWनहुोस ्23:23-24. 

भगवानले सोधेको पOहलो 	fन के हो? ________________________________________ 

उनको अक| 	fन के हो? _________________________________________________ 

अ�तमा, उहाँ के सोDनहुु�छ? _________________________________________________ 

4. यी 	fनह�ले कसर= भगवान, मेरो व3रप3र उपि$थत परमेfवर को बारेमा मेरो समझलाई चुनौती 

Oद�छ? ___________________________________________________________________ 

 

चनुौती: म मेरो प3रवार र साथीह� र मेरो काय,$थलमा ती �वचार गद,छु ... 

1. म उनीह�को लbुने ठाउँह�मा प
न परमेfवरको उपि$थ
तबारे चेतना जगाउने मनसायले काय, गन, 

सbछु /क 
तनीह�ले उहाँको शाि�तमय, चासो राvने उपि$थ
त फेला पान, सbछन?् ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म के भ�न सbछु? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: मेरो 	ाथ,नाले म कसलैाई उहाँसँग सGपक,  गन, को लागी काम गन,को ला�ग परमेfवरलाई 

अनरुोध ग3ररहेको छ। ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ<: यो थाहा पाउँदा ठूलो सा�:वना पाएँ /क म कOहZय ैलbुदै परमेfवरबाट अलग हुन सbदैन। 

भगवानले आफूलाई लकुाउनहुु�न र हामी उहाँबाट लbुन सbदैन�। उहाँले $वग, र प�ृवी बनाउन ुभयो। र, 

उसले मलाई बनायो। /कन/क म उहाँ हँु र उहाँ न ैमेरो हुनहुु�छ, भजन 139:7-10 मेरो सGझनामा सध� 

हुन सbछ /क म उहाकँो उपि$थ
तबाट भाoन सिbदन। :यहाँ जाने कुन ैठाउँ छैन म उहाँलाई भेlन 

सिbतन। उहाँ मसँग हुनहुु�छ। अन�ुमEणका काड,मा यी पदह� लेvनहुोस ्र यसलाई तपाPको लाइ�ेर=मा 

पदह� थ2नहुोस।् उहाकँो उपि$थ
तमा आराम गदा, सा�:वना पाउनहुोस।् सब ैसिृNटमा कुन ैकुराले 

तपाPलाई उहाँ र उहाँको 	ेमबाट अलग गन, सbदैन भ�ने कुरा थाहा पाउँदै शाि�त खो`नहुोस ्(रोमी:8:38-

39 )! 
त]ो �वचार: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

आवेदन:   

1. योना 2:8 ले बेकार म
ूत ,ह�सँग टाँ�सएकाह�को बारेमा बोZदछ। यस पदले 	fन खडा गछ, : म 

बेवा$ता गनY केOह बेकारका चीजह� के हुन?् _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यस पदले हामी के बेवा$ता गछ� भनेर प
न घोषणा गद,छ जब हामी अ�य xयिbतह� र 

चीजह�मा �वfवास र �वfवास राvछ�। हामी के खोZछ� जुन हा]ो हुन सbछ? _______________ 

हामीसँग छनौट गन, �वकZप छ, तर हामी दवु ैपाउँदैन�। हामी बेकारका चीजह� (म
ूत ,ह�) मा 

�चप�न र अनIुह गमुाउन वा हामी बेकारका चीजह� खोZन र अनIुहमा टाँ�सरहन सbछ�, 

भगवान ्को महान ्	ेम। 

3. हामी कुन कुरालाई 	ो:साOहत गछ� जसले हामीलाई अनIुहमा टाँ�सएको छ भ�ने कुराको 	माण 

Oद�छ (पद 9)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ध�यवादका गीतह� गाउँदै, हा]ा ब�लदानह� र 	शसंाका ब�लदानह� यहोवालाई अप,ण गद8 र 


नNठाको साथ जीवन *बताउँदा सबलेै हा]ो �वfवासको 	माण Oद�छ: “उ6ार 	भबुाट आउँदछ।” 

4. योनासँग 	
त*बिGबत गनY र पfचा:ताप गनY समय भएको छ र अब उनको जीवन ठूलो माछाको 

पेटमा स/कयो.  

पद 10 मा हामीलाई के भ
नएको छ? _______________________________________________ 

 

असाइनमे/ट: योना  पनु पWनहुोस ्3.  

 

अQयास: पbकै प
न, हामी जा�दैन� तर हामी योनाको समtु= /कनारमा फै�लएको प:ता लगाउन सbछ�। 

यो वा$तवम ैरा]ो nfय होईन; जे भए प
न, उहाँ तीन Oदनको ला�ग माछा �भ� हुनहुु��यो। के तपाP 

उनलाई देvन सbनहुु�छ /क अझ ैसब ै�चि2लएका छन ्र समtु= �व�दकुो बगमा जOटल छन?् 

 

1. मा के हु�छ पद 1? _____________________________________________________________ 

2. परमेfवरको योनालाई लेEखएको दोsो शmदको सार के �थयो (पद 2)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के मा परमेfवरले भ�नभुएको कुराबाट सार प3रवत,न भएको �थयो योनाले 1: 2? ____________ 
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4. पद 3  अनसुार योनाको 	
त/�या क$तो �थयो? योना 1:3 मा उनको 	
त/�याबाट यो कसर= 

प3रवत,न भएको �थयो? __________________________________________________________ 

5. पद 3-5 मा परमेfवरले योनालाई कसर= 	योग गनु,भयो? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. परमेfवरको स�देश 
ननवेवासीह�को pदयसGम पoुयो। यो स�देश राजाको pदयसGम प
न पoुयो 

(पद 6)। उसले के ग यो भने उसले पf चा:ताप गरेको देखाउनभुयो? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

7. :यसप
छ उसले एउटा घोषणा जार= गh यो। उसले 
ननवेवासीह�लाई पfचाताप र 	ाथ,नाको 

समयमा डो led◌्यायो। पfचा:तापमा आफूलाई भाIा लगाउने काम प
न समावेश छ जसले 

उनीह�ले गरेको Oहसंा र खराबीको ला�ग शोक र न]ताको गवाह= Oद�छ। पfचाताप प
न हार 

मा�न ुर 
तनीह�ले ग3ररहेको �थयो बाट फक, न ुकल लाई जवाफ Oदए। यो 
तनीह�को त3रका 

प3रवत,न गन, कल �थयो। उनीह�को काम	
त परमेfवरको 	
त/�या क$तो �थयो (पद 10)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

भगवानको अनIुहले उनीह�को पfचा:ताप pदय 	ा2त गh यो र उहाँको अनकुGपालाई छोBडOदयो 

जसले उसलाई धGकR Oदएको �वनाश Zयाउनबाट जोगायो। 

 

�वचार: के छोटो अDयाय परमेfवरको अनIुह भ3रएको! 

1. उनी जोनाथान	
त कृपाल ु�थए। योनाको अना�ाका3रताको बाबजुद प
न, उनको �वtोह, ल/ुकरहेको, 

र परमेfवरबाट भाoने �ममा, परमेfवरले योनालाई आiनो उwेfयको ला�ग बचाउनभुयो र फे3र 

शmदह� �लएर आउन ुभयो, “______________________________________________________.” 

2. योना आ�ाकार= भई गए र परमेfवरको वचनको घोषणा गरे: "_________________ Oदन र 
ननवे 

_________________________ हुनेछन!्" भगवानको अनIुहले, उहाँको असीम 	ेमले, 
ननवेवासीह� 

_____________ भगवान, _____________ को ला�ग बोलाए, र राख े_____________________. 

3. राजाले :यो स�देश सनेु अ
न मा
नसह�ले के गद8छन ्देखे। उसले एउटा घोषणा जार= गh यो /क 

मा
नस र जनावरह� सब ै
छटो छ, भा Iा लगाउँछन,् र परमेfवरलाई जोडतोडले कराउँछन।् 

सबजैना उसको ________ बाटोबाट र _______ बाट जो उहाँमा �थए _______________________. 

4. र 	भकुो अनIुहमा अनकुGपापणू, �थयो। उहाँले _________________________ लाई उहाँ आफ� लाई 

बताउनभुएको �थएन। 
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(रPले�शन A3न: 

1. ईfवरको सब ैअनIुहलाई झZकाउँदै, म परमेfवर र उहाकँो 	ेमको बारेमा के �सbदै छु जसलाई 

उहाँले सिृNट गनु,भयो जसलाई मलेै जोना वा 
ननवेवासीह�सँग प3रचय Oदए? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हा]ो अना�ाका3रता, हा]ो �वtोह, हा]ो कठोर pदय, र हा]ो छनौट 	ायः बेकGमा म
ूत ,ह�सँग 

टाँ�सएर सGबोधन गदा, भगवानले हामीलाई के शभु समाचार Oदनहुु�छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के मलेै कOहZय ैभगवानलाई दोsो मौकाको परमेfवर मानेको छु? के म एक हँु जसले दोsो 

मौकाको ला�ग सोDदै छ? _________________________________________________________ 

आवेदन: हामी "य
त के हो" 	fन सोधे सGम हामी अगाBड बWने Dयान Oददैन�। :यसोभए यस कथाले 

मेरो जीवनमा क$तो फरक पाछ,? म कसर= आफ� मा अनIुह लाग ूगछु,? म कसर= अ�लाई अनIुह �व$तार 

गन, सbछु? अनIुह मा� 	ेम गद,छ। 

1. :य$तो समय कOहले आउँछ जब मलेै अनIुहको 	योग मेरो आiन ैजीवनमा गनु,पद,छ, आफैलाई 

कृपालपुवू,क xयवहार गनY, माया गनY, र आफ� लाई "मा गनY र आरोप लगाउने र 
न�दा गनY आ:म-

दोषी �वचार र काय,ह�बाट टाढा रहन ुहो? _____________________________________________ 

2. आज केOह :य$तो चीज छ जसको ला�ग मलेै आफ� लाई माफ गनु, पछ, , केOह मलेै भन� वा गरेको 

छु, ममा गव, छैनँ, केOह मलेै भनेको छु वा गरेको छ जसले अ�लाई चोट पयुा,एको छ? _________ 

______________________________________________________________________________ 

भगवानले तपाईलाई माफ गनु,होला जसर= उसले तपाईलाई माफR Oदएको छ। 

3. ती मा
नसह~ को हुन ्जुन मलाई माया गन, गा}ो लाoछ? ______________________________ I 

ब~ ती xयिbतह�लाई दोषी ठहराउने र उनीह�	
त दयाल ुर अनकुGपापणू, xयवहार गनु, भ�दा 

उनीह�को ला�ग पसैा 
तन, लगाउनेछ। ब~ म 
तनीह�लाई सजाय Oदनेछु र �वनाशमा Zयाउनेछु।  

यो गन, गा}ो भए प
न म आज कसलैाई अनIुहको साथ कसर= 	ेम गन, सbछु? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

भगवानले अ~लाई माफ गन, शिbत Oदनहुु�छ जसर= उसले तपाईलाई माफR Oदएको छ। 

 

भाग 5 

 

िजVमेवार#: योनालाई फे3र 4 पWनहुोस।् योनाको च3र� को हो भनेर अझ अ�तn,िNट खो`नहुोस।् 

 



 - 20 -  

 

प(रचय: यो अDयाय पढेप
छ हामीलाई योनालाई माया गन, गा}ो लाoन सbछ। हामीलाई थाहा छ उहाँ 

अ�ेर= र �वtोह= हुनहुु��यो, आiन ैसोचको मा
नस। उनी 
ननवे जानको ला�ग परमेfवरबाट आएको 

आ�वान	
त मा� अना�ाकार= �थए तर सह= काम गन, र आ�ा पालन गनु,को स�ा समtुमा डुबाउन तयार 

�थए। यस अDयायले हामीलाई /कन उनी पOहले 
ननवे जान चाहँदैनथ ेभ�ने कुराको अ�तn,िNट Oद�छ। 

जार= राvनहुोस ्... 

 

अQयास गनु<होस:्   

1. योना 3:10 मा हामी 
ननवे	
त 	भकुो अनकुGपाको बारेमा पWछ� र योना 4:1 मा योनाले क$तो 

	
त/�या देखाउँछन?् __________________________________________________________ 

2. मा योनालाई कुन कुरा साचँो हो भनेर थाहा �थयो पद 2? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. उनलाई आफूले जानेको कुराको बारेमा स:य कुरा थाहा �थयो (योना 1:9)। यसलेै ऊ भाoयो। ऊ 

भाoयो भ�ने त�यले हामीलाई 
ननवेवासीह�	
त उनको आदरको बारेमा के बताउँछ? __________ 

______________________________________________________________________________ 

4. परमेf वरले 
ननवेवासीह�सँग गरेको xयवहार योनाले कसर= गरे?  __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. 	भलेु क$तो 	
त/�या देखाउनभुयो (पद 4)? __________________________________________ 

6. योनाले 
ननवेलाई के हु�छ भनेर “पख, र हेन,” गए। एक लगभग उसले  गन, लाoयो /क भावना 

हु�छ। उसको जीवन उसको बारेमा �थयो। फे3र, परमेfवर योनाको अनIुहको साथ आउनभुयो र 

एक बोट बढाउनभुयो जसले उसलाई छाया 	दान गh यो। योनाको दाखको बोटमा क$तो 	
त/�या 

�थयो (पद  6)? __________________________________________________________________ 

7. भो�लपZट पद 7 र 8  अनसुार के भयो? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. फे3र, योनाले मनY इ4छा xयbत गरे। 
ननवेवासीह�	
त ईfवरको अनIुह	
त उनको �ोधले उसलाई 

भ$म गय|। ऊ छायाको बोटको बारेमा 3रसायो जुन मछ, र फे3र मन, चाह�छ। मा 	भलेु उनलाई 

क$तो जवाफ Oदनभुयो पद 10-11? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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�शIा: सारांशमा भ�ने हो भने योना 
ननवेका 120,000 भ�दा बढ= बा�स�दाह�को स�ामा मरेका 

दाखको बोटको बारेमा बढ= �चि�तत �थए जसले 
तनीह�लाई कसले बनायो, 
तनीह�लाई माया गथY र 

आ�शष ्Oदन चाहेका �थए। 
तनीह� परमेfवरलाई अनIुह=, कोमल र दयाल,ु र=स गन,मा Oढलो, ि$थर 	ेममा 

	श$त, र 	कोप पठाउनबुाट प
छ हlने परमेfवर भनेर �च�दैनन।् योनाको nिNटकोणबाट परमेfवर केवल 

इsायल=ह�का परमेfवर हुनपुद,छ। य�य�प परमेfवरले 
ननवेवासीह�मा�थ आiनो अनIुह फैलाउने छनौट 

गनु,भयो, जो �थएनन,् जो परमेfवरका �थएनन।् यस 	कार, परमेfवर आफूलाई सब ैमा
नसका परमेfवर 

हुनहुु�छ भनेर देखाउँदै हुनहुु��यो। 

 

�वचार: यो कथा अचानक समा2त हु�छ। यो सब ै	fनह�को उ:तर नभएको ज$तो छ। परमेf वरको 

अि�तम 	fनलाई योनाले कसर= जवाफ Oदए? परमेfवरसँगको भेटप
छ योनालाई के भयो? के परमेfवरले 

योनासँग धैय,ता गमुाउन ुभयो र आiनो 	ाण Oदनभुयो? तर, के यी मह::वपणू, 	fनह� छन?् यस कथाको 

समसाम
यक जीवनलाई 	योग गदा, हामीले अझ केOह मह:वपणू, 	fनह� के गन, सbदछ�? 

1. म कसर= अ�लाई फरक परGपरा र जातीय पNृठभ�ूम को साथ 	
त/�या Oदन सbछु? 

2. *ब�भ�न देवता (ह�) मा �वfवास गनYह�लाई म कसर= सGमान गनY? 

3. जब म मेरो 
छमेकमा 	भकुो वचन साझा गन, भ
न�छ भनेर म कसर= जवाफ Oदने? 

4. के मेरो 	
त/�याले उहाँलाई न�च�नेह�मा�थ परमेfवरको 	ेम र कृपा 	कट गद,छ? 

 

आवेदन: परमेfवरले हामीलाई ससंारमा आiनो छ�व 	
त*बिGबत गन, बोलाउनहुु�छ (उ:पि:त1:27)। यस 

कथामा हामी �सbछ� /क अनIुह, अनकुGपा, दया, 	ेम, र 3रस गन,मा Oढलोपन सब ैशmदह� हुन ्जसले 

वण,न गद,छ /क उहाँ को हुनहुु�छ। भगवानले कुन ैप"पात गनु,हु�न। जोनाहलाई माया र "माको साथ 

xयवहार गनY जि:तकै उनले 
ननवेवासीह�सँग xयवहार गरे। म:ती: 5:43-48  पWनहुोस।् येश ूभीडसँग कुरा 

गद8 हुनहुु��यो जो उहाँको �श"ा स�ुन भेला भएको �थयो। यी पदह�ले हामीलाई अ�लाई कसर= उहाँ 

	
त*बिGबत गद,छन ्भनेर xयवहार गनY चुनौती Oद�छ। उनले पOहलो 	ेम र घणृा को कुरा। तब उहाँ पाप 

र वषा,को कुरा गनु,हु�छ, दवु ैअसल र खराब दवुलैाई आशीवा,द Oद�छ, दवु ैधमg र अधमg। येशलेू 

मा
नसह�लाई उ�न आ�वान गद8 हुनहुु�छ। उसले बोलाईरहेको छ जसलाई उसले काय, गद,छ। उहाँ 

उनीह~लाई बोलाउनहुु�छ उहाँ 	
त*बिGबत गन,। जब परमेfवर सयू, र वषा,को साथ सिृNटलाई आ�शष ्

Oदनहुु�छ तब उहाँ च
ुननहुु�न। उनले हामीलाई प
न :य$त ैचुनौती Oदए। छनौट 	ेम नगनु,होस ्ब~ ती जो 

तपाPलाई /फता, 	ेम गद8न 	ेम गनु,होस।् हामीलाई उहाँको प�व�ता 	
त*बिGबत गन, भ
नएको छ, हा]ा 
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�पता, जसले हामीलाई उहाँको प�ु येश ूqीNटमा प�व� बनाउनभुएको छ। /कन/क हामी �स6 हुन सbदैन�, 

हामीलाई उ6ारक चाOह�छ जो को हो! 

 

सVझना: म:ती 5:44-45 र 48 यी Oदनह� याद राvनहुोस।् 
तनीह�लाई अक| अन�ुमEणका काड,मा 

लेvनहुोस ्र तपाPको 	ाथ,नाको पछाBड समावेश गनु,होस ्	भलुाई भ�नहुोस ्उहाँलाई माया गन, तपाPले 

स"म पानु,होस ्ज$तो उहालेँ पOहले तपाPलाई 	ेम गनु,हु�छ। 

 

समापन EटXपणीह : हामी योनाको प$ुतकको हा]ो अDययनको 
नNकष,मा पhु याएझ� तपाPलाई अक| 

अDयायमा फे3र $bयान गन, 	ो:साOहत ग3र�छ। यस पटक, कलम वा हाइलाइटर �लनहुोस ्र "तर" 	:येक 

शmद 	योग गदा, रेखां/कत गनु,होस।् 

1. तपाइँ प$ुतक भर अधोरेEखत परूा गरेप
छ, तपाइँ याद गन, सbनहुुनेछ /क किGतमा but पटक 

"तर" शmद 	योग भएको छ। नयाँ अ�तरा,िNMय स$ंकरण  ले13 पटक 	योग गद,छ। 

पOहलो अDयायमा 	भलेु केOह बताउनहुु�छ र त~ु�त योनाले यसलाई अनसुरण गद,छ 

तर… (योना 1:3) 

डु गा तशgशको माग,मा छ तर 	भ ु... (योना 1: 4 मा�) 

सबजैना आधँीबेहर=को �व�6 ल�ने डकेमा छन ्तर योना ... (योना 1:5) 

जहाजमा ती xयिbतह�ले अवतरण गन,का ला�ग सbदो 	यास गरे तर ... (योना 1:13) 

ती मा
नसह�ले योनालाई डुबाए र मरे तर 	भकुो �पमा Oदए (योना 1:17) 

	ाथ,नामा योनाले सोचे /क उनी मद8छन ्तर ... (योना 2:6) 

योनाले ती मा
नसह~को बारेमा बोZछन ्जसले अनIुह छो�छन ्र आफैले उनी भ�छन,् 

तर ... (योना 2:9) 

ती उपवास ब$नेह�लाई राजाले हुकुम Oद�छ र थ2दछ ... (योना 3:8) 

परमेfवर 
ननवेवासीलाई भाडँामा �लनहुु�छ र सजाय Oदनहुु�न तर योना… (योना 4:1) 

योना मन, चाह�छ तर 	भ ु... (योना 4:4)  

दाखको बोट बWछ र छायाँ 	दान गद,छ तर भगवान ... (योना 4:7) 

फे3र, योनाले मन, चाह�छ तर परमेfवर ... (योना 4:9) 

योना मन, एकदम �ो�धत �थए, तर 	भ ु... (योना 4:10) 

योना दाखको बोटको बारेमा �चि�तत छन ्तर 
ननवे… (योना 4:11) 

2. 	ाय: जसो “बlुस” भनेको योना र 	भकुो *बचमा भएको य6ु हो। योनाले आiनो जीवन चाहा�छन ्

तर परमेfवर *ब�भ�न �वचारह� राvनहुु�छ। योना 3 मा योनाले परमेfवरको आ�ा पालन 
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गद,छन।् 
ननवेका मा
नसह�लाई परमेfवरले आiनो सेवकाईमा आ�शष ् Oदनहुु�छ। मा
नसह�ले 

जवाफ Oदए। र :यसप
छ पद 10 आउँछ: “जब उनीह�ले के गरे परमेfवरले देvनभुयो…” :यहाँ 

“तर” छैन! परमेfवर र योनाको बीचमा, मा
नस र 	कृ
तको बीचमा, दाख र कRराको बीचमा कुन ै

सघंष, छैन। हो, योना 
ननवे पoुदा ऊ कसर= पसे भ�ने कुरा बताउन उनीसँग पया,2त कथा �थयो। 

कथा धेरै छोटो हुन सbछ। सरल शmदमा भ�नपुदा,, योनाले यो भ�न सbथे /क उनले परमेfवरको 

बोलावटको पालन गरे, 
ननवेका मा
नसह�ले परमेfवरमा �वfवास गरे र पf चा:ताप गरे, र 

परमेfवरले उनीह�लाई अनकुGपा देखाउनभुयो (योना 3)। कुन ैबlस छैन! 

 

Aाथ<ना: 	भ ुपरमेfवर सव,शिbतमान,् सब ैपटक म आफूलाई योनासँग �च�न खो`छु। तपाP कल गनु,होस ्

र म अ�य त3रकाले चलाउँछु। म तपाPबाट लbुन चाह�छु। म आ�ाकार= हुन चाह�न। म आiनो 

अना�ाका3रता र �वtोह को पाप $वीकार गद,छु। धेरै पटक म आiन ैत3रकाले चाह�छु। म िजwी र बाधा 

छु। म तपाPको अनIुह र अनकुGपाको योoय छैन। तर, मेरो पापको बाबजुद, तपाP मसँग माया गरेर 

फ/क, र आउनहुु�छ। मेरो आखँा खोZनहुोस ्तपाईले के देvन ुभएको छ। मेरा सब ैतक, ह�का ला�ग चुप 

लाoनहुोस ्र तपाPको प�व� इ4छा पालन गन, चाँडो दगनु, मलाई अनIुह Oदनहुोस।् अ�लाई माया गरे 

ज$तो गर= तपाPलाई सेवा गनY अवसरह� 	दान गरेकोमा ध�यवाद। _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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धेरै उ2च ई3वरका सेवाह  

 
 

प(रचय 

यी जवान मा�छे को �थए जसले आफ� लाई राजाको टेबलुबाट खाना �लन अ$वीकार गरे, सपनाह�को अथ, 

खो�लOदए, र �वfवास गरे /क उनीह�ले सेवा गरेको ईfवरले उनीह�लाई द�केको आगोको भ�ीबाट बचाउन 

सbनहुु�छ? राजाको हुकुमको अव�ा गनY र मनY भ�दा उनीह�ले के सेवा पाएका �थए जसको सेवा 

उनीह�ले गरेका �थए? यी मा
नसह� राजाको �ोधको �व�6 खडा भए। 

 

:य$तो कOठन प3रि$थ
तमा यी मा
नसह�लाई राvने अव$था क$तो �थयो? उनीह�ले परमेfवरमा �वfवास 

गन, खडा हुन के च3र� Oदए? 
तनीह�मा काम ग3ररहेको परमेfवरको शिbतलाई उनीह�ले Oदएको सा"ीको 

न
तजा? जब तपाP शtक, मेशाक र अबे�नेगोको बारेमा �सbनहुु�छ, जीवनको गा}ो प3रि$थ
तह�को ला�ग 

तपाPको आiन ै	
त/�यालाई �वचार गनु,होस।् तपाP कसको सेवा गनु,हु�छ? हा]ो सबभै�दा कOठन 

समयमा परमेfवर हामीसँग हुन 	
त�ा गनु,हु�छ। रोमी  8:28 ले हामीलाई परमेfवरको वचन Oद�छ 

जसले हामीलाई यी शmदह�ले हामीलाई आfव$त पाद,छ, "र हामी जा�दछ� /क परमेfवरलाई 	ेम गनY 

सबकैा 
निGत भलाइको ला�ग काम गद,छन,् जसलाई उहाँको उwेfय अनसुार बोलाइ�छ।" र उहाँले हामीलाई 

आiनो उपि$थ
तलाई "यी यगुको अ�तसGम म सँधै साथ रहनेछु" भ�ने शmदले आfव$त पानु,हु�छ (म:ती 

28:20)। 
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धेरै उ2च ई3वरका सेवाह  

 

पाठ 2 

भाग 1 

प(रचय: भ�वNयवbता योनाले इsाएलका राजाह�, उ:तर= रा`यको शासनकालमा अगमवाणी गरेका �थए 

(2 राजा 14:25)। 2 राजा  17:6 मा हामीलाई भ
नएको छ /क अfशरूह�ले देशमा आ�मण गरे र उ:तर= 

रा`यका राजाह�ले शासन गरेको $थान साम3रयाको राजधानी शहर कmजा गरे। उ:तरका बा�स�दाह� 

ईfवर=य 
नवा,सनमा पठाइए। 

 

2 राजा 25 मा हामी यहूदाको राजधानी य�शलेमको पतनको बारेमा पWछ�, द!"णी रा`य। बे*बलोनका 

राजा नबकूदनेसरले आiना सेनाको साथमा य�शलेमको �व~6मा आ�मण गरे र मि�दर र राजदरबारमा 

आगो लगाइOदए र मा
नसह�लाई बे*बलोनमा 
नवा,�सत बनाए। अब हामी पाठ 2 मा भ�वNयवbता 

दा
नयलको कथा पWछ� जो कैद= बनाएर बाबेलमा ब$नेह� मDये एक �थए। 

 

असाइनमे/ट: दा
नयल पWनहुोस ्1:1-21. 

अQयास गनु<होस:्  

1. के इ
तहास दा
नयल मा रेकड, छ 1:1-2? 

यहूदाका राजा को �थए? ________________________________________________ 

बाबेलका राजा को �थए? ______________________________________________ 

	भलेु के गनु,भयो? _____________________________________________________ 

मा�छेह� बोकेका �थए। के प
न �लएको �थयो? ______________________________ 

यी लेखह� कहाँ राEखएको �थयो? ____________________________________________ 

2. राजा नबकूदनेसरले अfपेनाजलाई के गन, आदेश Oदए (दा
नयल 1:3-5)? 

अfपेनाज कसलाई खो`न �वशषे गर= �थयो? ____________________________________ 

यी जवान मा
नसह�का �वशषेता र �वशषेताह� वण,न गनु,होस?् 

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 

iv. _________________________________________________________________ 

v. _________________________________________________________________ 
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vi. _________________________________________________________________ 

अfपेनाजले 
तनीह�लाई के �सकाउन ु�थयो? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

राजाले के 	दान गरे? _________________________________________________ 

तीन वष,को 	�श"ण प
छ के हुने �थयो? _____________________________ 

3. यहूदाका चार xयिbतह� (पदह� 6-7)? 

 

                                           नामह                    नया ँनामह  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

4. तर दा
नयललाई राजाको आदेश  को सम$या �थयो (पद 8). 

सम$या: ________________________________________________________________ 

अनरुोध: ________________________________________________________________ 

5. दा
नयलको तफ, बाट परमेfवरको ह$त"ेप के �थयो (पद 9)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. आ�धका3रक सम$या के �थयो (पद 10)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. दा
नयलले आ�धका3रकसँग ैबागYन भनेको के �थयो (पदह� 11-14)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. पर="ाको प3रणाम के �थयो (पदह� 15-16)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. अनसुार यी चार जना यवुाह�लाई परमेfवरले के Oदनभुयो पद 17? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
परमेfवरले �वशषे गर= दा
नयललाई के Oदनभुयो? ______________________________________ 

10. ती मा
नसह�लाई राजा नबकूदने$सरलाई सGुपने समय भयो। 
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राजाले के 
नधा,रण गरे (पद 19)? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उनीह�लाई सोधपछु गरेप
छ उनले के प:ता लगाए (पद 20)? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

11. दा
नयल राजाको सेवामा क
त�जेल बसे? _____________________________________________ 

 

भाग 2 

 

परावत<न:  

1. यOद तपाP जवान हुनहुु��यो, /कशोराव$थामा वा तपाPको श~ुका बीस वष,को उमेरमा, डा
नयल र 

उसका तीन साथीह�को बारेमा पWदै हुनहुु�छ भने तपाPको केह= सोचाइ के होला? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कसर= 
तनीह�को च3र�को वण,नले तपाPलाई चुनौती Oद�छ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 9  मा हामीले �सbय� /क परमेfवरले अ�धकार=ले दा
नयललाई अनIुह र सहानभु
ूत 

दशा,उनहुु�छ। तपाईको सGब�धह~मा तपाईले अ~लाई माया गनु,हु�छ भनेर तपाईले देvन ुभएको 

कुरा के हो? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 17  मा हामी पWछ� /क परमेfवरले ती जवान मा
नसह�लाई _________________________ 

र ______________ सब ै____________ र ______________________ मा Oदनभुयो। दा
नयलसँग 

____________ सब ै____________ र _____________ मा �थए। परमेfवरले तपाPलाई के क$ता 

उपहारह� 	दान गनु,भयो जनु तपाPले $वीकानु,पद,छ? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ<: दा
नयल 2 मा राजा नबकूदनेसरले एउटा सपना देखे र उनका `यो
तषीह�ले सपनाको 

xयाvया मा� गरेन तर उनको सपना के हो भनेर बताउन भने। उनीह�ले यो असGभव भएको दाबी गरे। 

दा
नयलले राजालाई उनको सपनाको xयाvया गन, स"म हुन समयको ला�ग आIह गरे (पद 16)। 

दा
नयल र उनका तीन साथीह�ले परमेfवरलाई दयाको ला�ग *ब�ती गरे /क सपना �ात होस ्र :यसको 

xयाvया होस ्र यी सब ैxयिbतह� काया,�वयन नहोस।् रातमा परमेfवरले दा
नयललाई दश,नमा रह$य 

	कट गनु,भयो। उनको त:काल जवाफ के �थयो (पद20-23)? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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तपाPको अन�ुमEणका काड,मा यी चार पदह� लेvन र 
तनीह�लाई सGझनको ला�ग समय �लनहुोस!् 

1. �ान र शिbत कसले हो भनेर �च�नहुोस।् ___________________________________________ 

2. उहाँले कसलाई ब�ु6 र �ान Oदनहुु�छ? ______________________________________________ 

3. कसले चीजह�लाई गOहरो र अDँयारोमा उ`यालोमा Zयाउँछ? _____________________________ 

4. पद 23 मा दा
नयलले के $वीकार गद,छन?् 

तपाPले मलाई Oदनभुयो ______________________ र ____________________________. 

तपाPले मलाई �च�न ुभयो _________________________________________________ 

तपाPले हामीलाई �च�न ुभयो ________________________________________________ 

 

प(रचय: भ�वNयवbता दा
नयलको प$ुतकको अक| कथा जुन हामी पWनेछ�, दा
नयल 3 मा लेEखएको छ। 

यो xयिbत राजाको सेवामा छन ्भनेर न*बस,नहुोस।् 
तनीह� अन�ठो र �वदेशी भ�ूममा ब�सरहेका छन ्र 

बे*बलोनीह�ले 
तनीह�लाई ब�द= बनाएका छन।् अब दा
नयलका तीन साथीह� अि�तम पर="ामा परेका 

छन।् 

 

अDयाय दईु (पद 48-49) को अ�तमा हामी �सbछ� /क दा
नयललाई उ4च ओहदामा राEखएको �थयो र 

राजा नबकूदनेसरले धेरै उपहारह� Oदएका �थए। उनी बे*बलोनको सGपणू, 	ा�तमा शासक ब�छन ्र 

उनलाई राजाका सब ै�ानी प~ुषह�को िजGमामा राEख�छन।् ड
ेनयलको अनरुोधमा उनका तीन साथी 

शtक, मेfयाक र अबे�नगोलाई 	ा�तको 	शासकको �पमा 
नयbुत ग3रएको छ। दा
नयल शाह= दरबारमा 

रहे। 

 

असाइनमे/ट: दा
नयल पWनहुोस ्3:1-18. 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. राजा नबकूदनेसरले बनाएको छ�वको बारेमा हामी के �सbछ� (पद 1)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. :यसोभए राजासँग �च�को समप,ण छ। कसलाई आउन बोलाइयो (पद 2)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

यसमा शtक, मेशक, र अबे�नगो 	ा�त अ�धकार=ह� छन।् 

3. पदह�मा आ�ा के �थयो 4-5? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. यस आदेशको कुन ैप
न अना�ाका3रताको न
तजा के भयो (पद 6)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. :यसो भए, सगंीत ब`यो र सबलेै के गरे? _____________________________________________ 

6. नबकूदने$सरको `यो
तषीह�ले के 3रपोट, गरे (पदह� 8-12)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

एक आfचय, हो /क यOद ती उह= xयिbतह� �थए जसलाई राजाले उनको सपना र यसको xयाvया 

बताउनको ला�ग आIह गरे। के 
तनीह� सGभवत ती न ैप~ुषह� �थए जसलाई डा
नयलको 

xयाvया काया,�वयनबाट अलग राEखएको �थयो? 

7. यस 3रपोट,मा नबकूदने$सरको 	
त/�या के �थयो (पदह� 13-15)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ती मा
नसह�लाई बोलाइयो। 

ती मा
नसह�लाई केरकार ग3रयो। 

ती मा
नसह�लाई दोsो मौका Oदइयो। 

8. शtक, मेfयाक र अबे�नगोको जवाफ के �थयो (पदह� 16-18)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

यी मा
नसह�ले लाइनमा चीजह� राखे। 
तनीह�ले आi ना परमेf वरलाई उनीह�को पजूा गनY र 

सेवा गनY एकमा� ईfवर हुन घोषणा गरे। 
तनीह�ले अ� देवताह�लाई ढोoथे। 

 

भाग 3 

 

�वचार: कसलेै मदत गन, सbदैन तर यी मा�छेको साहसको बारेमा अचGम मा�न सbदैनन ्/कनभने 

राजाको आदेशको �वप3रत जानको ला�ग एउटा द�केको आगोको भ�ीमा मा3रन ुपनY जोEखममा �थयो। 

य�य�प, उनीह�ले �वfवास गरे /क 
तनीह�का भगवानले बचाउनहुुनेछ तर य
तसGम /क उनीह�ले भने, '' 

होइन, राजा, तपाPलाई यो कुरा थाहा छ /क हामी तपाPको देवताह�को सेवा गद8न� वा तपाPले $था�पत 

गनु,भएको सनुको म
ूत ,को पजूा गद8न� ( पद 18)   

 

हामी मDये क
तपयले यो पाठ पWदा एक जना साँचो परमेfवरमा�थको हा]ो �वfवासको घोषणा गदा, 

जीवन वा म:ृयकुो सामना गनु,पद8न। हामी मDये केह= छ। हामी मDये कसलैाई भीडको *ब�6 खडा हुन वा 

साहस थाहा छ /क अ�धकार=ह~का *ब�6 खडा हुन कि:त साहसी छ भनेर थाहा पाउँदा हा]ो रोजगारको 

पदो�नती गमुाउन,ु साथी र प3रवारसँगको सGब�ध *बगानु,, ि$थ
त गमुाउन,ु मा�यता, अनमुोदन र अन�ग�ती 
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हुन सbछ। अ~ कुराह~। साहस को ला�ग कल हाबी हु�छ। के हामी भ�न सbदछ�, "तर यOद होईन ... 

हामी 
त]ा देवताह�को पजूा गद8न� वा सनुको छ�व पजूा गद8न� ...?" 

 

यी xयिbतह�को उह= �वशषेताह� जसले उनीह�लाई राजाको सेवामा एक $थान Oदए अब च3र� ल"णह� 

�थए जसले उनीह�को जीवनलाई जोEखममा राखकेा �थए। उनीह�लाई रा]ोसँग स�ूचत ग3रएको �थयो र 

उनीह�को काय,ह�को नतीजा के हुनेछ भनेर ब�ुन tतु �थयो। य�य�प उनीह�ले 
तनीह�का देवताह�को 

सेवा गन, अ$वीकार गरे जसले अब आiना परमेfवरका मा
नसह�लाई ब�द= बनाएका �थए। :य$तो साहस 

र �वfवासको sोत के �थयो? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

तपाPको आiन ै	
त*बGबह� साझा गनु,होस:् ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे/ट: दा
नयल पWनहुोस ्3:19-30. 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. शtक, मेशक र अबे�नगोले आiना देवताह�को पजूा गनु, वा म
ूत , पजूा गनु, भ�दा मनु,पनYछ भ�ने 

भनाइ	
त नबकूदनेसरको 	
त/�या क$तो �थयो? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. नबकूदनेसरले के आदेश Oदए (पद) 19)? ______________________________________________ 

3. राजाको आदेश के �थयो (पद 20)? ___________________________________________________ 

4. हामीलाई बताइएको छ /क ती मा�छेह�ले के लगाएका �थए जब उनीह� बा�ँधएका �थए र भ�ीमा 

iयाँ/कए। 

5. तपाPले के याद गनु,हु�छ (पद 21)? __________________________________________________ 

�सपाह=ह�लाई के भयो? ____________________________________________________ 

परमेfवरका मा
नसह�लाई के भयो? ___________________________________________ 

6. मा नबकूदनेसरको 	fन के �थयो पद 24? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

a. र यसको जवाफ के �थयो? __________________________________________________ 

b. नबकूदनेसरले के देख?े के असामा�य �थयो (पद 25)? 

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 
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iii. __________________________________________________________ 

iv. __________________________________________________________ 

7. ती मा
नसह� राजाका सेवकह� �थए। पद 26 मा राजाले उनीह�लाई के भ�छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. राजाले उनीह�लाई भ�ीबाट बाOहर बोलाए। सब ैजना उनीह�को व3रप3र जGमा भए। उनीह�ले ती 

सब ैमा
नसह�का बारे के याद गरे? 

a. ______________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________ 

9. नबकूदने$सरले यी तीन यवुकह�लाई राजाको सेवकको �पमा देखेनन।् उहाँ 
तनीह�लाई 


तनीह�का परमेfवरका सेवकह� ठा�नहुु��यो। यसको मतलब (पद 28 ख) उनीह�ले उहाँमा 

_____________________ गरे र राजाको आ�ामा _____________ र उनीह� उनीह�को जीवन 

बाहेक अ� _______ _______________ भ�दा ____________ गन, राजी भए। ____________. 

10. मा राजाको उद� के �थयो पद 29? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. राजाले शtक, मेशक र अबे�नगोलाई के गरे? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

�वचार: फे3र, यOद यी तीन जना जवान मा
नसह� �थए, /कशोर प
न, यOद तपाP र मेरो ला�ग भगवानको 

�वfवासयोoयताको 
तनीह�को शिbतशाल= गवाह= के हो? ______________________________________ 

 

आवेदन: 

1. मेरो जीवनमा भ�ी कOहZय ैबZदैन आगो हुन सbछ। ती मेरो �वfवास, मेरो �वfवास, वा मेरो 

जीवन अनभुव को लागी चनुौ
त हुन सbछ। म कसर= बाँ4न सbछु? के म आiनो जीवन सरु!"त 

राvछु /क म य$तो गवाह= Oदने पर="ाको सामना कOहले गOद,न? :यसो भए मेरो जीवनले के 

सा"ी Oद�छ? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मलेै सेवा गनY xयिbतको ला�ग सा"ी Oदन �मश: मलेै गनु,पनY प3रवत,नह�बारे �वचार गनु,पला,? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Aाथ<ना: हे भगवान ्सव,शिbतमान परमेfवर, तपाP मेरो परमेfवर हुनहुु�छ, म तपाPकै परमेfवर हुनहुु�छ। 

मलाई तपाईमा�थ �वfवास गन, स"म गनु,होस ्जब समय आउँदछ मलाई �वfवासयोoयताको शिbतशाल= 

सा"ीको ला�ग। जहाँसGम म म:ृयकुो सामना गद,छु, मलाई कOहले झbुन ुहँुदैन र अ� देवताह�को पजूा 

गन, तथा मानव हातले बनाएको म
ूत ,को पजूा गन, नOदनहुोस।् ब~ मलाई साहस Oदनहुोस ्/क तपाPले 

मलाई बचाउन ुभएन भने प
न म तपाPको दास हँु। यी यवुा प~ुषह�को ला�ग ध�यबाद र 
तनीह�को 

जीवनको उमेरका मा
नसह�का ला�ग गवाह=। मेरो जीवन तपाPको गवाह= अ�लाई Oदऊन ्/कन/क तपाP 

परमेfवर हुनहुु�छ जसको म सेवा गद,छु। ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

अवलोकन: हामीलाई दा
नयल 1:17 मा बताइएको छ /क दा
नयलले सब ै	कारका दश,नह� र सपनाह� 

ब�ुन सbदछन।् दईु अDयायमा राजाको सपना छ र आiना `यो
तषीह�ले उनलाई सपना बताउन र 

:यसको अथ, खुलाउन भने। अDयायको अ�तमा डा
नयलले सपनाको अथ, खो�लOदए। राजा दा
नयलको 

साम ुघो2टो परेर उनलाई इ`जत चढाए र उनलाई भेट= र धूप Oदए। यस पाठमा अगाBड उZलेख ग3रएझ� 

राजा नबकूदनेसरले दा
नयललाई उ4च ओहदामा राvछन ्र उनलाई धेरै उपहार Oद�छन।् उसलाई सGपणू, 

बे*बलोन 	ा�तको शासक बनाइ�छ र यसका सब ै�ानी प~ुषह�को िजGमामा राEख�छ. 

 

अDयाय 4 अDयायमा राजाको अक| सपना छ /क उसको रा`यका कुन ैप
न �ानी मा
नसले xयाvया गन, 

सbतनै। फे3र, उनी दा
नयलकहाँ आउँछन ्र डा
नयललाई सपनाको अथ, बताउन भ�छन।् दा
नयलले 

सपनाको अथ, खुलाए तर यसपटक उसले राजालाई उनको सZलाह $वीकान, र “
त]ो पापलाई तोडरे 

धा�म,कता र अ:याचारमा परेकाह�लाई दया देखाउँदै पाप गन, ब�द गर, ता/क 
त]ो सम�ृ6 लGबाइ होस।्” 

4:27)।” 

 

:यसप
छ अDयाय in मा, नबकूदनेसरका छोरा, राजा बेलसजरले उनका �पताले य�शलेममा रहेको 

परमेfवरको मि�दरबाट बोकेका गZल=ह�मा दाखम�य �पउँदै गदा, �भ:तामा मानव हातका औलंाह� 

लेEखएका �थए। बेलसजरकR प: नीले राजालाई दा
नयलको बारेमा बताउँ
छन ्जुन उनको साम ुZयाइयो। 

दा
नयलले राजालाई :यो लेख पढे जसले बे*बलोनी सा]ा`यको अ�तलाई स indicates◌्केत गद,छ। 

बेलसजरले आदेश Oदए /क दा
नयल बजैनी रंगको पोशाक लगाई�छ, उनको घाँट=मा सनुको �स�R 

लगाई�छ र उनलाई रा`यको तsेो सव|4च शासकको �पमा घोषणा गh यो। :यस रात बेलसजरको ह:या 

ग3रयो र माद= दाराले रा`यलाई कmजा गh यो। 
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जी�वत परमे3वरको सेवा गनु<होस ्

 
 

प(रचय 

 

शtक, मेशक र अबे�नगोको �वfवासको जाँच मा� भएन र यो योoय सा*बत भए प
न उनीह�को साथी 

दा
नयलको �वfवास प
न �थयो। फे3र, �वेषपणू, xयिbतह�ले जी�वत परमेfवरको सेवकको जीवनलाई 

पर="ामा पानY छनौट गद,छन।् के कारण ती मा
नसह�ले य
त नरा]ो काम गरे? उनीह�को दा
नयल को 

उपचार को पNृठभ�ूम के हो?   

 

एक पटक कुन ैBड�R वा काननूमा ह$ता"र भएप
छ यसलाई खारेज गन, स/कदैन, :यसलेै यी मा
नस 

जसले दा
नयलको �व~6 आरोप लगाउन खोजेका �थए उनीह�ले राजाको कमजोर=, सबमैा ईfवर ब�न 

चाहने कुराको ला�ग अपील गरे र राजालाई एउटा फरमानले मोOहत गरे। यो काननू के हो जुन राजाले 

दा
नयलले लेvन मा लगाएनन ्र पालन गन, सकेनन?् के सम$या �थयो?  

 

तर दा
नयलले आiनो 	भलुाई अ$वीकार गरे। उनले राजाको अव�ा गरे र सजाय म:ृय ुभयो। जब तपाP 

यो पर="ाको माDयमबाट डा
नयलको xयवहार र च3र� अDययन गनु,हु�छ, इsाएलको परमेfवरसँग उनको 

सGब�धलाई �वचार गनु,होस।् उसलाई परमेfवरबारे स:य कुरा के हो भनेर थाहा �थयो? ऊ परमेfवर�सतको 

सGब�ध रा]ो बनाउन उनले क$तो अनशुासन पाए? अनशुा�सत जीवन *बताउँदा पाइने आ�शष ्ह�मDये 

एउटा के हो?  

 

दा
नयलले उनीमा�थ परमेfवरको राजाको �वfवास छ। दा
नयलले ती गर=बह~लाई �Nट सZलाह Oदए 

जसले राजालाई सZलाह र सZलाह Oदएका �थए। Dयानपवू,क स�ुनहुोस ्जब �सहंह�का बीचमा रहदा प
न 

ड
ेनयलले परमेfवरको अनIुह 	कट गद,छ। 
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जी�वत परमे3वरको सेवा गनु<होस ्

 

प(रचय 

 

भाग 1 

प(रचय: सपना र दश,नह� डा
नयलको प$ुतकभ3र बताइ�छन।् ती सपनाह� र दश,नह�को भ�वNयसचूक 

xयाvया प
न भ
न�छ र अ�तमा उनीह�को प
ूत , वा$त�वकता हु�छ। डा
नयल 6  मा टेक टेक, तथा�प, 

हामीसँग बाइबलको एक क�थत कथाह� छन।् यो �सहंको खोरमा डा
नयलको कहानी हो। बे*बलोन 

सा]ा`यको अ�त भइसकेको �थयो र अब मेडीह� र फारसीह�ले :यस देशको शासन गथY। माद= राजा 

दाराले दा
नयललाई �चनेका �थएनन।् 

 

असाइनमे/ट: पWनहुोस ्दा
नयल 6. 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. एक �मनेट को लागी दारास (पदह~) �वारा $था�पत सगंठना:मक सरंचना �वचार गनु,होस ्1-2). 

_____________________________________________________ रा`य भ3र सेट ग3रयो. 

तीन _____________________ उनीह�मा�थ शासन गh यो भनेर ____________________ 

________________________________________________________________________ 

के दा
नयलको भ�ूमका  ब�ने �थयो (पद3)? _____________________________________ 

अ� कुनचाOहँ दा
नयलले अ� भ�दा ठुलो बनायो त? _____________________________ 

2. यस 	ब�धले ईNया, उ:प�न गh यो। सटरपह� र 	शासकह�ले के गन, खोजे (पद 4)? 

______________________________________________________________________________ 

3. 
तनीह�, तथा�प, डा
नयलको �व~6 आरोपको ला�ग आधारह� पाउन सकेन /कनभने ___________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ती प~ुषह�ले ड
ेनयलको सरकार= कामकाजको आचरणमा �Oुट फेला पान, खोजकेा �थए। उनीह�ले 

के गनु,पनY महससु गरे (पद 5 ख)? ________________________________________________ 

5. राजालाई उनीह�को 	$ताव के �थयो (पदह� 6-7)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. राजालाई आiनो Oदमाग बदZन र अड,र फेन,बाट जोगाउन समहूले राजालाई के गन, भ�यो (पद) 

8)? ________________________________________________________________________ 
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�वचार: राजाले हुकुम �लEखत �पमा राखे। यो माद= र फारसीह�को काननू �थयो /क कुन ैकागजात रw 

हुन सकेन।   

1. यOद तपाP राजा हुनभुएको भए, तपाPलाई य$तो आदेश बनाउन वा ह$ता"र गनY के कारण हुन 

सbछ? मानव 	कृ
तलाई अ�पल के हो? ______________________________________________ 

2. मा
नसह�ले आiना राजालाई आदर गनY त3रका के हो? _________________________________ 

3. राजाले :य$तो 
नण,य गनु,को कारण के हुन सbछ? कुन कारणले गदा, उसलाई यस कुOटल काय,को 

	भावह� ब�ुन असफल हुन सbछ? _______________________________________________ 

4. $पNट छ, 	शासकह� र सटर2सह� �वेषयbुत मनसायसOहत राजामा आए। के तपाPलाई लाoछ 

यो दा
नयलको असाधारण गणुह� (पद 3) को बारेमा �थयो जसले ईNया, जगायो र उनीह�लाई 

डा
नयल	
त :य$तो अ�यायी xयवहार गन, धGकR Oदयो? _______________________________ 

5. कुन च3र� (ह�) को साथ तपाइँ पOहचान गनु,हु�छ? राजा? 	शासकह~ र satraps? डा
नयल? 

तपाPको �वचार र परावत,न साझा गनु,होस:् __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: डा
नयलको जीवन धमg जीवन 	
त*बिGबत। पद 4 ले भ�छ /क "उनीह�ले ____________ वा 

कुन ै____________ को ____________ भेlन सकेनन,् /कन/क ऊ ____________________ �थयो र उहाँमा 

____________ वा ______________________________________________________________ भेOटएन।" 

1. के कुन ैरोजगारदाता चाहँदैनन ्दा
नयलले उनीका ला�ग काम ग3ररहेको हो? एक भbुतानी कम,चार= 

को �प मा काम गनY वा एक $वयGसेवक ि$थ
त मा सेवा /क तपाइँको आiनो काम न
ैतक 

�वचार गनु,होस।् के यो तपाPको भनाइ हो /क कसलेै प
न तपाPमा कुन ैगZती वा �Nटाचार 

भे�ाउन सbतनै, /कन/क तपाP �वfवासी र �वfवासयोoय हुनहुु�छ, न �Nट वा लापरवाह हुनहुु�छ? 

_____________________________________________________________________________ 

2. जब तपाP आiनो कामको बारेमा �वचार गनु,हु�छ, कुन "े�ह�मा तपाP ड
ेनयलको काय, न
ैतकता 

झZकाउनहुु�छ? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. कुन "े�मा तपाईले आiनो काम वातावरणमा xयिbतगत प3रवत,नको पनु: मZुया ? कन गन, र 

प3रचय Oदन रो`न सbनहुु�छ? ____________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: हे भगवान, म मwत गन, सिbदन तर मेरो आiन ैजीवनमा 	
त*बिGबत गद,छु ज$तो /क म 

डा
नयलको 	
त*बिGबत गद,छु। तपाPको वचनको माDयमबाट तपाPले मलाई एक ईfवर=य xयिbतको 

नमनूा बनाउनभुयो, जसको जीवन अ�ले चुनौती Oदएका छन, राजा र उहाँमा�थ अिvतयार भएकाह�ले 
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समेत। मलाई इमा�दार=साथ तपाPको सेवा गन, स"म गनु,होस ्र �वfव$त �पमा जा�नहुोस ्/क मेरो 

ि$थ
त ज$तोसकैु भए प
न मेरो जीवन एक सा"ी हो तपाP अ�लाई तपाPसँग सGब�ध बनाउनको ला�ग 

	योग गद8 हुनहुु�छ। म ज$तो 
तमी म	
त वफादार हुन सbछु। तपाPको उपि$थ
तमा मलाई भनु,होस ्

ता/क म मwत गन, सिbदन तर ती चीजह� गनु,होस ्जुन तपाPको जीवनका Oदनह� तपाPलाई र तपाPको 

इ4छालाई मन पराउँछन।् ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

प(रचय: चरण सेट ग3रएको छ। 	शासकह� र सटरपह�ले राजा दारालाई Bड�Rमा ह$ता"र गन, राजी 

गरे। अक| Oदनमा राजाको बाहेक अ� कसकैो पजूा गनYलाई �सहंको खोरमा iया/ँकन ुपछ,। राजाले आiनो 

सोचाइ बदलेन र ड
ेनयलको �व~6मा अ�भयोग लगाइ�छन ्भ�ने कुराको ला�ग उनीह�ले हुकुममा 

ह$ता"र हुन ुपछ, भ�ने कुरामा जोड Oदए। यसलेै माद= र फारसीह�को काननू 	भाव मा छ र Bड�R रw 

गन, स/कदैन। 

 

असाइनमे/ट: पWनहुोस ्�या
नयल 6. 
 

अQयास गनु<होस:् 

1. अनसुार दा
नयलको xयवहार क$तो �थयो पद 10? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दा
नयलको 	ाथ,ना जीवनमा यो आदेशले के फरक पा ? यो? ____________________________ 

 

परावत<न: 

1. राजाको आदेशले डा
नयलले अनशुास
नत 	ाथ,ना जीवनलाई कसर= कायम राvयो :यसमा कुन ै

फरक भएन। हामीलाई भ
नएको छ /क ऊ उसको मा�थZलो तलाको कोठामा गयो जहाँ �यालह� 

य�शलेम 
तर खो�लयो। के तपाPले यो असामा�य xयवहार पाउनहुु�छ? /कन? /कन छैन? 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाP कुन सशंोधनलाई जा�न चाहानहुु�छ /क यOद तपाPलाई �सहंह�मा iयाँ/कने भ
नयो भने? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. 	ाथ,ना उहाँले सध� गरेको �थयो ज$त ैआiनो परमेfवरको ध�यवाद Oदनभुयो। कुन ै	fन �थएन। 

उनले आiनो परमेfवरसँग एक ictण �लने समय पाउने छैनन।् मलेै आफैलाई सोDन ुपछ, , केOह 
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चीजह� छन ्जुन मेरो भगवान ्मेरा परमेfवरसँग मेरो शा�त समयको �पमा आउँछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 

1. मलेै गन, चाहेको प3रवत,न र �वकZप के हो? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 	ाथ,नाको अनशुासन $थापना गन, श�ु गदा, हामीलाई अलमZयाउने 	लोभनह�को ला�ग हामी 

अ:य�त कमजोर हु�छ�। 	ाथ,ना, सब ैप
छ, कडा प3र�म छ! 	ाथ,ना गन, आउँदा हामी कसलैाई 

जीवन र म:ृयकुो खतरामा पद8न तर 	ायः हा]ा 	ाथ,नाह� Mाइइट हु�छन ्र ऊजा, र जोशको कमी 

हु�छन।् तपाP दा
नयलको 	ाथ,ना अनशुासनको बारेमा के याद गनु,हु�छ? 

ऊ 	ाथ,ना गन, कहाँ गयो? __________________________________________________ 

उसले कुन समयमा 	ाथ,ना गय|? _____________________________________________ 

	ाथ,नाको आसन के �थयो? _________________________________________________ 

उसले के 	ाथ,ना गरे? _____________________________________________________ 

3. 	ाथ,ना गनY ठाउँ, 	ाथ,नाको आसन, 	ाथ,ना गनY समय, र ध�यवादको 	ाथ,ना 	ाथ,ना 	ाथ,नाको 

अनशुासन कायम राvन सहयोगी हु�छ। यी "े�ह�मा म के गन, सbदछु जसले मेरो 	ाथ,नाको 

जीवनलाई 	ो:साOहत र आशीवा,द Oद�छ? 

मेरो 	ाथ,ना गनY ठाउँ कहाँ छ? _______________________________________________ 

मेरो 	ाथ,नाको समय कOहले हो? _____________________________________________ 

मेरो 	ाथ,नाको आसन के हो? _______________________________________________ 

मेरो 	ाथ,नाको सामIी के हो? _______________________________________________ 

 

भाग 3 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. 	शासकह� र सटर2सह� समहूको �पमा जा�छन ्र उनीह�ले के पाउँछन ्(पद 11)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दा
नयल के 	ाथ,ना गद8छ (पद 11)? ________________________________________________ 

 

�मरणाथ<: पद 11 मा हामी �सbछ� /क दा
नयललाई आiनो अव$था कि:तको गGभीर छ भनेर थाहा 

छ। उसलाई थाहा छ /क स/�य जीवन *बताएर आiनो जीवन खतरामा छ भनेर। यी मा
नसह�ले 
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दा
नयललाई सहायताको ला�ग मागेको स�ुछ जसले राजाको आदेशलाई पणू,�पमा उZल .◌्घन गछ,। यOद 

तपाइँ �वfव "मwत" लाई प�याई �स-रेफरसन नोटेशनको साथ बाइबल 	योग गद8 हुनहुु�छ भने सझुाव 

ग3रएको सGबि�धत ख?डह� खो`न समय �लनहुोस।् पद ११ मा एउटा स�दभ,ले भजन 55:17 लाई सझुाव 

Oदन सbछ। भजन 55  लाई बदZनहुोस।् एउटा अन�ुमEणका काड,मा लेvनहुोस ्र पद 16-19 याद 

राvनहुोस।् तपाP ड�ेभडको भजन र ड
ेनयलको अव$थाबीच के समानताह� देvनहुु�छ? 

 

 भजन स/दभ<                         ड�ेभडको भजन                                          दा4नयलको Aाथ<ना 

 

पद 16 

 

  

 

पद 17 

 

  

 

पद 18 

 

  

 

पद 19 

 

  

 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. दा
नयलको 	ाथ,ना सनेुप
छ 	शासकह� र राजाले 
तनीसँग शाह= फरमानको बारेमा कुरा गन, 

Oहडं।े पद 12 मा Dयान Oदनहुोस ्/क यी राजाले यो 
निfचत गन, चाहेको छ /क राजाले उद�को 

अ�धकार �लए। राजाको जवाफ के छ? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. राजाले भनेका �थए /क यो फरमान खडा भयो तर यसलाई रw गन, स/कदैन। :यसोभए, अब यी 

मा
नसह�ले राजालाई (पद 13) यहूदाको 
नवा,�सत दा
नयलको बारेमा के खबर Oद�छन?् 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. राजा xयाकुल छन,् _________ xयाकुल छन ्(पद 14) उनी डा
नयल ______________ गन, 

कOटब6 छन ्र उनलाई ____________ सGम सयूा,$त नभएसGम हर 	यास गरे. 
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4. अब ती सब ैसमहूको �पमा राजाकहाँ फक, �छन।् 
तनीह�ले राजालाई के सGझाउँछन?्  

______________________________________________________________________________ 

5. काननू सेट ग3रएको छ। दा
नयललाई �सहंह�मा iया/ँकन ुपछ,। राजा फँ�सएको छ (पद 15): 

�वारा ___________________________________________________________ 

�वारा ___________________________________________________________ 

�वारा ___________________________________________________________ 

 

भाग 4 

�वचार: :यसो भए तपाई राजा दारा हुनहुु�छ। तपाइँको Oदमागमा के हँुदैछ? तपाP मा
नसह�, Bड�R, र 

माद= र फारसीह�को काननू �वारा फँसेको छ। तपाPको एक असाधारण गणु भएका मा
नस डा
नयललाई 

अब �सहंले म:ृयदु?ड Oदइ�छ। दा
नयल, तपाईले तपाईको सGपणू, रा`य हािजर गनY योजना गनु,भयो 

मा
नस मद8छ। तपाPको कमजोर च3र�को कारण तपाP आiनो अहंकार= सोच �वारा धोकामा परेको �थयो 

र अब ड
ेनयल एक मतृ मा
नस जि:तकै रा]ो छ। र, तपाP उसलाई देशको काननूबाट बचाउन असमथ, 

हुनहुु�छ। ऊ दोषी छ। तपाPले आफ� लाई देवता बनाउन ुभयो र उहाँलाई बचाउन सbनहुु�न। तपाP राजा 

हुन सbनहुु�छ तर तपाP केवल एक मा
नस हुनहुु�छ। :यसोभए, तपाईले अड,र Oदनहुोस।् तपाPको 

दा
नयललाई अि�तम शmदह� के होलान?् ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. राजा दाराले दा
नयललाई के भने (पद 16)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. राजाले $वीकार गरे /क दा
नयलको परमेfवर उ6ार (छुटकारा) को लागी एकमा� आशा 

हुनहुु��यो। भजन मा फक, नहुोस ् 37: 39--40. 

धमgजनको मिुbत कहाँबाट आउँदछ? ______________________________________ 

उहाँ समयमा उनीह�को _____________________ हुनहुु�छ _____________________ 

	भलेु उनीह�लाई ______________ र उनीह�लाई _____________________________. 

	भलेु उनीह�लाई केबाट छुटकारा Oदनहुु�छ (पद 40)? ____________________________ 

उहाँले 
तनीह�लाई बचाउनहुु�छ /कनभने _______________________________________ 

3. मा कुन 	/�या ग3रएको �थयो दा
नयल 6:17 ? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. राजा दरबारमा फ/क, ए र रात *बताए (पद 18)। उसको रातको वण,न गनु,होस.् ________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. उसले *बहान गरेको पOहलो काम के �थयो? ________________________________________ 

6. राजाको आशा �थयो भनेर कुन कुराले भ�छ? __________________________________________ 

7. स:यको समय आइसकेको �थयो। उसले दा
नयललाई �भ� बोलाए ________________________ 

(पद 20)। उसले के सोDयो? ______________________________________________________ 

8. दा
नयललाई लगाएको 	fनमा राजा दाराले कुन कुरा $वीकाय|?... 

दा
नयलले कसको सेवा गरे? _________________________________________________ 

दा
नयल को उ6ारको एक मा� आशा को �थयो? _________________________________ 

 

�वचार: के तपाPलाई यो कुरा चाखलाoदो छ /क यस पटक हामीले राजा र उनका मा
नसह�सँग सGपक,  

राvय� तर हामीलाई दा
नयल र �सहंका साथ म:ृयकुो ओडारमा राEखएको छैन? हामी डा
नयललाई के हँुदैछ 

भनेर सो4न डराउन सbछ� तर हुनसbछ /कन/क हामीलाई यो कथाको अ�:य थाहा छ /क हामीले 

डा
नयलको ला�ग भएको डर र �ासको भावना हराइसकेका छ�। राजालाई पbकै प
न डर र �ासको केह= 

अनभु
ूत �थयो। दा
नयललाई के हु�छ होला भ�ने डरले उनले आiनो जीवनको सबभै�दा लामो रात 

*बताए यOद उनका परमेfवरले ह$त"ेप गरेन र बचाउनभुएन भने। 

1. दा
नयलको बारेमा हामीले �सकेको कुराको आधारमा, जब दा
नयललाई प/�ए र भोक �सहंह�ले 

उनलाई म:ृयदु?ड Oदए तब उनको �भ� के च�लरहेको �थयो होला ज$तो तपाPलाई लाoछ? 

______________________________________________________________________________ 

2. उसका साथी शtक, मेशक र अबे�नगोको साहसले कसर= �सहंह�को सामना गन, बल Oदयो? 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपाPलाई लाoछ /क दाऊदले दाऊदका केह= भजनह� सGहालेको हुनपुछ, जसलाई आiन ै

श�हु�ले 
नर�तर प�याए? भजन: 55: 16-19 र भजन 37: 39-40 समी"ा गनु,होस।् तपाईलाई के 

शmदह� लाoछ आशा र आfवासनको ला�ग टाँ�सरह�छन?् _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

असाइनमे/ट: फे3र पWनहुोस ्डा
नयल 6:21-28 
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अQयास गनु<होस:् 

1. दा
नयलले राजा दारालाई के जवाफ Oदइरहेका �थए जब उनी �सहंको खोर (पद) को अनIुहबाट 

बोलाउँथ े21-22)? _________________________________________________________________ 

हे भगवान _______________________________________________________________ 

र उहा ँ__________________________________________________________________ 


तनीह�सँग छैन __________________________________________________________ 

/कनभने म भएको �थयो ___________________________________________________ 

मलेै गरे ________________________________________________________________ 

2. दा
नयलको आवाज स�ुदा राजाले के जवाफ Oदए (पद 23)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उसको आदेश के �थयो? ___________________________________________________________ 

4. उनीह�ले दा
नयललाई बाOहर 
नकालेप
छ के प:ता लगाए? _______________________________ 

5. को अ�तमा दा
नयलको बारेमा के भ
नएको �थयो पद 23? _______________________________ 

6. मा राजाको आदेश के �थयो पद 24? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. दा
नयलमा परमेfवरको सरु"ाको आfचय,कम, �सहंको भयकंर भोकले Gया
नस पाh यो जब 

उनीह�ले दा
नयललाई झूटो आरोप लगाएका मा
नसह�लाई खाए। पद 24 मा �सहंह�को बारेमा 

हामीलाई के भ
नएको छ? _________________________________________________________ 

8. राजा दाराले देशका सब ैमा
नसह�लाई प� लेखे। उनले नयाँ फरमान जार= गरे। पद 26 मा उसले 

के भनेको छ? ___________________________________________________________________ 

:यसो भए ऊ /कन जा�छ ... 

/कनभने उहाँ हुनहुु�छ ______________________________________________________ 

उहाँको रा`य _____________________________________________________________ 

उहाँको 	भ:ुव ____________________________________________________________ 

उहाँ __________________ र _______________________________________________ 

उसले काम गछ,  _______________ र _________________________________________ 

र मा ___________________________________________________________________ 

उहाँसँग ______________ दा
नयल छ _________________________________________ 

9. पद 28 मा दारास (मेदे) र साइरस (फारसी) को शासनकालमा दा
नयलको जीवनको बारेमा सारांश 

वbतxय Oद�छ। हामीलाई के भ
नएको छ? ___________________________________________ 
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�वचार: एक धेरै धेरै नाटकRय को माDयम बाट आउँदै गरेको महससु हु�छ। xयव$थाले म:ृयकुो माग 

गh यो तर खोरको �चहानमा परमेfवर अनIुह र कृपासOहत एक शिbतशाल= �वजयीको �पमा आउनहुु�छ र 

जीवन Oदनहुु�छ! परमेfवरबारे ज
त धेरै हामी �सbछ� उहाँलाई उहाँलाई 	ेम गनY र उहाँको नाममा पकुारा 

गनYह�	
त दया र अनकुGपा देखाउँदा हामी देvछ�। के परमेfवरले दा
नयललाई �सहंह�का मखु ब�द 

गर=Oदने 	
त�ा गनु,भयो? पbकै छैन! के परमेfवरले चम:कारपणू, ढ गले ह$त"पे गनु,भयो जसले गदा, 

राजा दा
नयललाई बचाउनको ला�ग रw हुन नस/कने काननूबाट छुटकारा पाउन सbथे? पbकै छैन! 

दा
नयल केवल उसको अ
घ आउन सbथे जसको ला�ग उनले 	ाथ,नाको ला�ग 	ाथ,ना गरे। भजन 50-15 

ले हामीलाई “सकंटको Oदनमा पकुारा गर” भनी सGझना गराउँछ; म 
तमीलाई उ6ार गनYछु र 
तमीले 

मलाई सGमान गनYछौ। ” के दा
नयलले �सहंह� खाएको �थयो /क शtक, मेशक र अबे�नगो भ�ीमा 

जलाइएको भए के ती शmदह� ठ�क हु��यो? 

 

के यी मा
नसह� �वfवास गद,छन ्ज$तो /क हामी मछ� भने हामी प
न $वग,मा ब$नहुुने हा]ो �पताको 

हातमा सिुGपनेछ�? येश ूप
न म:ृयकुो सामना गनु, पh यो /कनभने उहाँ जीवन वा म:ृयकुो शिbत भएको 

अ�धकारमा झुठो आरोप लगाइएको �थयो। उनले प
न उ6ारको ला�ग $वग,मा ब$नहुुने �पतालाई 	ाथ,ना 

गरे (म:ती 26-29), तर उनको उ6ार हुन सकेन। ऊ मय|। दा
नयल र येशबूीच ठूलो �भ�नता छ। 

दा
नयलको छुटकारा राजा र अ�ह�का ला�ग गवाह= �थयो तर येशकूो म:ृय ुसब ैमा
नसजा
तको उ6ारको 

काय, �थयो! उहाकँो �स6 आ�ाका3रता, म:ृयमुा प
न, सब ैमा
नसका सब ैगZतीह�मा�थ �वजय �थयो। 

म3रसकेप
छ र बबुाले उहाँलाई �चहानबाट mयूतँाउने काम�वारा, बबुाले घोषणा गनु,भयो /क :यसबेलादेEख 

येशमूा�थ �वfवास गनY सबमैा�थ, उहाँको प�ु नरकमा अन�त म:ृयबुाट छुटकारा पाउनहुुनेछ र उहाँसँग 

$वग,मा सदाका ला�ग ब$नहुुनेछ। 

 

Aाथ<ना: हे भगवान ्सव,शिbतमान परमेfवर, तपाPले शिbत र शिbत 	दश,न गनु,भयो दा
नयलको 

जीवनमा। तपाPको रातको समयमा �सहंको खोरमा खसेको तपाPको 	ेमको सGझना Oदलाइ�छ। मेरो आखँा 

खोZनहुोस ्र तपाPको जीवनमा मेरो भलाइ देEखयो। मलाई तपाईमा�थ भरोसा राvने अनIुह Oदनहुोस ्र 

मेरा जीवनमा तपाईलाई सा"ी Oदन मलेै तपाPको असाधारण गणुह� 	दश,न गरेको छु। ममा कुन ै

�Nटाचार वा लापरवाह= फेला नपन, सbछ। अ�लाई धोका Oदन र झटूो आरोप लगाउने दNुटको आ�यको 

�पमा मलाई भरोसा गन, अ�लाई स"म बनाउन म स"म छु। मेरो मटुु सबलैाई तपाPको भलोई घोषणा 

गन, चाह�छ। _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 य�तो समयको ला
ग 

 

प(रचय 

 

इsाएलका मा
नसह� 
नवा,सनमा �थए। अहासरुस (जारसेज - Iीक) फारसी सा]ा`यका राजा �थए। राजा 

एहासरूसले धेरै OदनसGम चलने चाड पाएप
छ ए$तरको कथा स~ु हु�छ। जा�नहुोस ्:यो चाडमा के भयो 

जसले एक जवान यहूद= बOहनी ए$तरलाई राजाको घरमा Zयायो? अ
न आiना मा
नसह�लाई धGकR Oददंा 

उनी ब�नभुयो भनेर ए$तरलाई कसले 	भा�वत गh यो? भगवानले छनौट गरेका मा
नसह�लाई नाश गन, 

जOटल योजना के �थयो? 

 

यी केOह छोटो अDयायह� एउटा रोचक कथानक र रोचक अ"रह�ले भ3रएका छन।् यी xयिbतह�को 

जीवनमा र काम माफ, त परमेfवरको हातलाई हेनु,होस।् मोद,कै, ए$तर, राजा अहासरुस, र खलनायक हामान 

ज$ता पा�ह� कसर= जोBडएका �थए? जो उहाँको हो उनको ला�ग भगवानको अटल 	ेम खो`नहुोस।् उसको 

च3र� धा�म,कता हो। उहाँको शिbतले अधमgह�को जीवनशलै= नNट गद,छ र उसको अटल 	ेमले 

धमgह�लाई खराबीबाट जोगाउँछ। 

 

�वजय 	भकुो हो। प3ुरम यहूद=ह�को *बदा हो जुन �वजय मनाउनका 
निGत $थापना ग3रएको �थयो, यहूद= 

इ
तहासमा यस Oदनलाई सGझना गनY Oदनह�। 	:येक शहरमा 	:येक 	ा�तमा 	:येक प3रवारले 	:येक 

प$ुतामा परम	भलेु के गनु, भएको �थयो सGझन ुपछ, ! 
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य�तो समयको ला
ग 

 

पाठ 4 

भाग 1 

 

\ाि/जसन: हामी ए$तर नामकR केट=को कथा अDययन गन, तयार छ�। उनको कथा ए$तरको परुानो 


नयम प$ुतकमा भ
नएको छ। दा
नयलको प$ुतकका च3र�ह� ज$त ैए$तर प
न इराकको ब�धनमा परेको 

समयमा फारसी सा]ा`यमा ब$थे। कहानी नाटक, रोमा�स, ष�य��ले भ3रएको छ ज$तो /क कहानीले एक 

सबभै�दा बे4ने उप�यासमा पWन सbछ। :यसो भए, स~ु गर�! 

 

प(रचय: कथा धेरै शmदह�को साथ स~ु हु�छ जुन तपाP अप3र�चत हुन सbछ। राजा जारसेज फारसी 

सा]ा`यका शासक �थए जसमा भारतदेEख कुशसGम 127 	ा�तह� सामेल �थए, जुन भ�ूम आज उ:तर= 

इ�थयो�पया वा मा�थZलो नील "े� भ
न�छ। धेरै जसो कथा सा]ा`यको राजधानी ससुाको शाह= दरवारमा 

हु�छन।् अब हामी तयार छ� र दौBडरहेका छ�, कथाको साथ स~ु गर�। 

 

असाइनमे/ट: ए$तर 1:1 22 पWनहुोस।् नोट: अहासरुस जसलाई जारसेज प
न भ
न�छ, दारास 

	थमका छोरा र साइरस महान ् ना
त हुन।् उनको छोरो आl,याbससYbस III. 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. राजा अहासरुसले एउटा भोज Oदए। उनीह~का आमि��त अ
त�थह~ को �थए (पद 2-3)?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. उसले छ मOहना (Oदन 180) सGम 	दश,नमा के राvयो? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. जब यी Oदनह� स/कयो तब उनले एउटा भोज आयोजना गरे. 

यो भोज क
त लामो भयो? _________________________________________________ 

भोजमा कसलाई आमि��त ग3रयो? __________________________________________ 

भोज कहाँ भयो? _________________________________________________________ 

4. पद 6-7  ले बग�चाको सजावटको सौ�दय, वण,न गद,छ। के राजाको उदारता वण,न (पदह� 7-8)? 

____________________________________________________________________________ 
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5. तपाईको आiन ैशmदमा वण,न गनु,होस ्तपाईले पाट� क
तको कZपना गनु,भयो: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

6. राजा अहासरूसकR प:नी रानी वfतीले प
न भोज Oदए (पद9 )। उनको भोजमा कसलाई आमि��त 

ग3रयो? _______________________________________________________________________ 

7. यो सात� Oदन हो (पद 10)। राजा क$तो अव$थामा छ? _________________________________ 

8. नपुसंकह~लाई उनको के आदेश छ? _________________________________________________ 

रानी वfती के लगाउन सिbछन?् ____________________________________________ 

उनी /कन आउने �थइन? ___________________________________________________ 

9. वfतीले उनको 
नGतो $वीकान, अ$वीकार गरे। राजाको 	
त/�या क$तो �थयो? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

10. पद 13-14  राजा अहासरूसले वfतीको आ�ा पालन गन, अ$वीकार गरेको कुरामा परामश, �लएका 

xयिbतह� को �थए? ____________________________________________________________ 

11. छलफल अ�तग,त के 	fन छ (पद 15)? _____________________________________________ 

12. मेमकुन, सात रईस मDये एक, सम$या सार (पद 16-18 )। वfतीले उनको अनसुार बनाएको 

सम$या के �थयो? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. मेमकुानले के 	$ताव गरे (पदह�  19-20)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. यसको जवाफ के �थयो (पद 21)? ___________________________________________________ 

15. शाह= उद� के �थयो? ______________________________________________________________ 

16. सबलेै बझुेको कुरा राजाले कसर= पbका गरे? __________________________________________ 

 

�वचार: मOहलाले आiना प
तह�लाई त4ुछ ठा�ने डर �थयो /क सा]ा`यमा अनादर र कलह xया2त 

हुनेछ। राजाको हुकुम यो �थयो /क सब ैमOहलाले आiना प
तलाई आदर गला,न ्र 	:येक प~ुष आiनो 

घरप3रवारमा अगवुा हुन ुपछ,। 
न$स�देह, मेमकुानको सZलाहले आजका स$ंकृ
तह�मा धेरैलाई भावना:मक 

	
त/�या Oद�छ। केह= स$ंकृ
तह�मा सGमान भनेको अिज,त हु�छ। अ�य स$ंकृ
तह�मा सGमानको माग 

ग3र�छ र अ�ले यसलाई राvछन।् 

1. के रानी वfतीले राजाको आदेशलाई अ$वीकार गनु, उ�चत �थयो? /कन वा /कन छैन? __________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के हा/कमह�का डर र �च�ताह� मा�य �थए? /कन वा /कन छैन? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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आवेदन: शmद आदर �वचार गनु,होस।् 

1. म आदर गनYह~ को हुन?् ________________________________________________________ 

2. मलाई सGमान गनY केOह xयिbतह� को हुन?् _________________________________________ 

3. म कसर= जा�दछु 
तनीह�ले मलाई आदर गछ,न?् 
तनीह�ले आदर भ�न को लागी के गछ,न ्वा 

गछ,न?् ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. कुन कुराले दईु xयिbतको बीचमा आदर उ:प�न गद,छ? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. केOह चीजह� छन ्जुन आदर हुनबाट रोbछ? केOह चीजह� छन ्जुन मा
नसह� बीचको आदर 

नNट गद,छ? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

प(रचय: ए$तरको कथा स~ु भयो। अDयाय १ ले सम$याको खुलासा गद,छ। राजा जारसेज (अहासरुस) 

सा]ा`यको धन 	दश,न र �व$ततृ बग�चा भोज आयोिजत। रानी वfतीले राजा र उनका भारदारह� बीच 

एक गडबडी पदैा गरे। वfतीले राजाको आदेशमा आउन मानेन र उनको �ीमान ्र उनको मादक 

पाहुनाह�को अगाBड देखा पन,। उनको राजाको अव�ालाई अनादर गनY काय, मा
न��यो र मलुकुभ3र 

मOहलाह�को मनोविृ:त देखरे कलह उ:प�न गनY सGभाxयता रहेको �थयो। 

 

राजाले एक शाह= उद� जार= गरे /क वfती फे3र उसको उपि$थ
तमा आउने छैन। शाह= उद� माद= र 

फारसीह�को काननूमा लेEखएको �थयो र कOहले रw हँुदैन। राजाले प
न वfतीको $थान अक  आइमाईलाई 

Oदन ुपनY �थयो, जो उनी भ�दा रा]ो �थयो। अब हा]ो कथा अDयाय २ लाई मा�थ उठाउँदछ 2. 

 

असाइनमे/ट: पWनहुोस ्ए$तर 2:1-18.  

अQयास गनु<होस:्  

1. राजाका xयिbतगत सेवादारह�को योजना के �थयो (पदह� 1-4) __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 5-7 मा कथामा 	$ततु भएका दईु नयाँ पा�ह� को हुन।् 
तनीह� को हुन ्र उनीह�को 

सGब�ध के हो? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. मा ए$तरको उपि$थ
तको बारेमा हामीलाई के भ
नएको छ पद 7? _________________________ 

4. राजदरबार र राजाको महलमा Zयाइएको केट=ह�मDये ए$तर एक �थइन। उनले नपुसंक हेगकैो 

प"मा िज
तन ्जो /क हारमको ला�ग िजGमेवार �थयो। ए$तरको �वशषे उपचार के �थयो (पद 9)? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. ए$तरले एउटा कुराको खुलासा गरेनन।् यो के �थयो (पद 10)? ___________________________ 

6. पbकै प
न मोद,कै ए$तरलाई भइरहेको �च�तामा फसेका �थए, तर उनले उनलाई आiनी छोर= 

भएको ज$तो गर= हुका,इन।् मोद,कैले कसर= आiनो �च�ता xयbत गरे (पद 11)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

�वfवास गन, सbने :यहाँ कारण छ /क उनी हेरेमको आँगनबाट उनीसँग कुराकानी गन, स"म 

�थए। 

7. राजा जारसेज (पद) मा जानको ला�ग आiनो पालो आउन ुभ�दा पOहले जवान क�याह�को 

उपचारह� के �थए? 12)? __________________________________________________________ 

8. तयार= प
छ उनी अ�य रखौट=ह�सँग रहे जबसGम उनलाई नामले बोलाइएन (पद 14)। उपचार र 

पEख,ने समयमा ए$तरको बारेमा हामी के �सbछ� (पद 15)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ए$तरलाई राजा जारसेजमा ल�गयो (पद 16)। राजाको 	
त/�या ए$तरलाई के �थयो (पदह� 17-

18)? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत<न:   

1. दोsो अDयायमा तीन पटक ए$तरले मन पराएको कुरा बताइ�छ। 

पद 9 ले बताउँछ /क ए$तर ____________________ र उनी�सत खुशी �थए __________ 

________________________________________________________________________ 

पद 15 ले ए$तरलाई भ�छ _________________________________________________ 

पद 17 मा हामीलाई बताइएको छ /क राजा ____________________ ए$तरमा… र उनी 

______________________________________ र ________________________ अ�य 

कुमार=ह~ भ�दा धेरै �थए। 

2. जब तपाP यी शmदह� 	
त*बिGबत गनु,हु�छ, तपाPलाई यो केट=को सार के हो ज$तो लाoछ? 

उनको �भ�ी च3र�को बारेमा हामी के �सbछ�? ________________________________________ 
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3. जारसेज र उनका xयिbतगत प3रचारकह� स�ुदर केट=ह� चाह�थे। पद 7 ए$तरलाई �प र 

स�ुवधाह�मा रा]ो वण,न ग3रएको छ। धेरै जवान कुमार=ह� भेला भएका �थए। 
न$स�देह, 


तनीह� सब ैस�ुदर र स�ुदर र फारामह�मा �थए। य�य�प राजा ए$तरमा अ�य आइमाईह� 

भ�दा बढ= आक�ष,त भए। के कुराले उसलाई भीडको भ�दा मा�थ उ�यायो? कुन कुराले उसलाई 

अझ आकष,क बनायो? 

_____________________________________________________________________ 

4. के तपाPलाई ए$तर ज$त ैxयिbतह� �च�नहुु�छ? हुनसbछ उनीह�सँग सब ैबाOहर= स�ुदरता छैन 

तर ती तपाPलाई अ� सब ैभ�दा आकष,क छन।् _______________________________________ 

 

�शIण: से�ट �पटर स�ुदर मOहला वण,न गद,छ। 

1. प�सु 3:1-6  पWनहुोस।् यी पदह� प:नीह�लाई सGबोधन ग3रएको छ। केह=को ला�ग "आ�ाकार=" 

वा "�वषय" शmदले सब ै	कारका भावनाह� र 	
त/�याह� उठाउन सbछ। तपाPलाई चार 

शmदह�मा Dयान Oदन आIह ग3रयो जुन प�सुले स�ुदर मOहलालाई वण,न गन, 	योग गद,छ: 

पद 2: ____________________________ र ________________________________ 

पद 4: ____________________________ र ________________________________ 

2. यOद तपाP यी पदह� पWने मा�छे हुनहुु�छ भने ती मOहलाह�को जीवनमा यी गणुह�को कसर= 

पिुNट हु�छ? ___________________________________________________________________ 

3. यOद तपाP बबुा हुनहुु�छ वा मोद,कै ज$ता अ�भभावक हुनहुु�छ भने, तपाP आiनी छोर= / जवान 

केट= / /कशोर /कशोर=मा यी गणुह� �च�न र पालनपोषण गन, के गन, सbनहुु�छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. यOद तपाP यी मOहलाह� पWने मOहला हुनहुु�छ भने, तपाPलाई यी शmदह�ले कसर= पिुNट र 

चुनौती Oदएको छ? 

______________________________________________________________________________ 

5. ती जवान केट=ह� / छोर=ह� / /कशोर/कशोर=ह� को हुन ्तपाP उनीह�को काय, र मनोविृ:त दबु ै

	
त*बिGबत �भ�ी स�ुदरतामा Dयान Oदन 	भाव पान, स"म हुनहुु�छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: यो हामी सबकैो ला�ग 	ायः गा}ो हु�छ /क प~ुष वा मOहलाले तपाईलाई हामीमा रहेको 

	
त*बिGबत गन,, हामी को ह� भ�ने सार, �भ�ी श6ुता र �6ा, वा कोमलता र शा�त आ:मा। शा�त हा]ो 

	
तरोध। हामीलाई सौ�दय,, धन, शिbत, र सGप:ती को बा�य सकेंतह~ मा Dयान केि�tत छ /क द
ुनया 
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मा आiनो 	काश हुन को लागी सशbत बनाउनहुोस।् "मा गनु,होस ्जब हामी यो त�यलाई *बस,�छ� /क 

अ�ह� हा]ा काय,ह� र हा]ो मनोविृ:तबाट 	भा�वत छन।् हामी सबलैाई तपाPको न]ता र 

आ�ाका3रताको मनोविृ:त Oदनहुोस ्ता/क तपाP हामी माफ, त एbल ैमOहमा पाउनहुुनेछ।  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमे/ट: ए$तर 2:19  लाई ए$तर माफ, त पWनहुोस ्4. 

अQयास गनु<होस:् यो कथा अOहले अस�ुवधाजनक लाoन सbछ तर :यसलाई न*बस,नहुोस।् 

1. ए$तर 2:19-23  मा भएको कथा के हो? 

मोद,कै कहाँ �थयो? ________________________________________________________ 

उसले क$तो कुराकानी सनेु? _________________________________________________ 

उसले कसलाई भ�यो? ______________________________________________________ 

ए$तरले राजालाई खबर गदा, के भयो? ________________________________________ 

2. अDयाय 2 अDयाय हामानको प3रचयबाट श�ु हु�छ जसलाई राजाले उ4च सGमानको $थानमा 

उ�याए। मा
नसह�ले हामानलाई द?डवत ्गनु, पनY �थयो। जे भए प
न, मोद,कैले राजाको आदेश	
त 

क$तो 	
त/�या देखाए (पद 2)? _________________________________________________ 

3. मोद,कैको xयवहारले धेरै हलचल खडा गयो। शाह= अ�धकार=ह�ले ब�ुन सकेनन /कन उनले 

राजाको आदेश पालन गद8नन।् उनीह�ले हामानलाई यो यहूद=को आचरण सहन नहुने भनेर सोधे 

(पद 4)। हामान मोद,कैको आचरणसँग �ो�धत �थए। हामानको योजना के �थयो (पद 6)? 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 7 मा यहूद=ह�ले नामेट पानY Oदन 
निfचत गन, उनीह�ले परु (�च£ा) हाले। धेरै पOहलो 

मOहनामा का$ट ग3रयो र परू वा ल£ी बा}� मOहनामा खसे। यसको मतलब केवल एक बष, भ�दा 

प
न कम समय मा हामानको योजना काया,�वयन हु�छ। योजनालाई मनाउन हामानले राजा 

जारसेजलाई के भ�छ (पद 8-10)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. हामान राजाको आदेश जार= गन, कोषको भbुतानी गन, इ4छुक �थए (पद 9).  

6. राजाले हामानलाई के भ�छ (पद 11)? ________________________________________________ 

7. पद 12-15  मा अड,रह� भाषामा लेEखएका �थए। 
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के आदेशह� �थए? _____________________________________________________ 

�म
त के �थयो? _________________________________________________________ 

:यो छाप के �थयो? ________________________________________________________ 

राजा र हामानको मडु क$तो �थयो? __________________________________________ 

ससुाका जनताको मडु क$तो �थयो? ___________________________________________ 

8. मोद,कैको आदेश क$तो �थयो (पद 1)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________, र ______________________। धेरै _______________ मा राEख�छन ्

र ______________. 

9. ए$तरको 	
त/�या के �थयो (पद 4)? _______________________________________________ 

10. हा:चको ला�ग उनको के आदेश �थयो (पद 5)? _________________________________________ 

11. हताकले मोद,कैबाट के प:ता लगाए (पद 6-8)? _________________________________________ 

12. मोद,कैले ए$तरलाई के गन, हथकलाई भनेको �थयो (पद 8)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. हताकले ए$तरलाई सब ैकुरा बताइOदए। 11 पद  मा ए$तरले साझा गरेको सम$या के हो? 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. उनी भि�छन ्अि�तम कुरा के हो? __________________________________________________ 

15. मोद,कैले ए$तरलाई कुन शmदह� पठाउँछन ्(पदह� 12-14)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. मोद,कैले $पNटै भने /क कसलेै प
न यो आदेशबाट उGकने छैन, रानी ए$तर समेत। कथा मो�ने 

मोद,कैले ए$तरलाई लेखेको कुरा 14  को अ�तमा छ: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. ए$तरले मोद,कैलाई के जवाफ पठाउँछन ्(पदह� 15-17)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: कथाको स$पे�स 
नमा,ण गद8छ। हामान शिbत र 	
तNठाको ला�ग भोकाएको छ। ऊ भगवानको 

�पमा xयवहार गन,, घुडँा टेbन र सGमान गन, माग गद,छ। मोद,कै, अक|तफ, , कसलैाई ढोoदैनन।् मोद,कै एक 

यहूद= हुन ्भनेर थाहा पाउँदा, हामानको र=सले उसको पवूा,Iह उजागर गद,छ र सGपणू, यहूद= जा
तलाई 
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नाश गनY उपाय खो`छ। राजाले लापरवाह=पवू,क हामानलाई आiनो �सनेटको औठ� औठं� Oदई�छ जसले 

हामानलाई उसले खुशी भए ज$तो उसले गन, खो`छ।  

 

आiनो प
त, राजा र हामानको बीचमा भएको लेनदेन ए$तरलाई थाहा छैन। मोद,कै *बरामी छ र आiनो 

लगुा 4यात ेर भाIा लगाउँछन ्र खरानी लगाउँछन ्र ठूलो $वरमा र जोडले कराउँदै शहर बाOहर 


नि$क�छन।् ए$तर के हँुदैछ जा�न चाहाि�छन।् अब हामी हामान यहूद= समदुायको �वनाशमा I$त 

भएको देvछ� र ए$तरलाई यो थाहा छ /क उसले जनताको प"मा काम नगरेसGम 
तनीह� सब ै

मा3रनेछन।् साथै उनलाई थाहा छ /क उनको जीवन रेखामा छ, जब सGम राजाले सनुको राजद?ड �व$तार 

गरेनन ्भने उनलाई मान, Oदइनेछ। यो कथा अझ 	गाढ बनाउन हामीलाई भ
नएको छ /क राजा जारसेजले 

thirty० OदनसGम ए$तरलाई बोलाएनन।् 

 

�मरणाथ<: याकूबको छोरो यसूफु र अब ए$तर दबुलैाई जी�वत बनाउने शिbत र 	भावको ठाउँमा 

ए$तरले Zयाएका �थए।  
 

1. उ:पि:त लेvनहुोस ्50:20 – “________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

2. ए$तर लेvनहुोस ्4:14 – “__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________?” 

यसूफु र ए$तर दबु ैठाउँमा Zयाइयो जहाँ उनीह� जान चाहँदैनथ,े �मश: इिज2ट र कैद। य�य�प दबु ै

	भाव र शिbत को मह:वपणू, पद मा उठे। दबुलेै अ~लाई मन पराउँछन।् यसूफुले जेलर पोतीफरसँग 

भे�ाए र अ�तमा /फरऊनसगँ।ै अक|तफ,  ए$तरले नपुसंक हेग,ै नोकनgह� र सबलैाई, �वशषे गर= राजालाई 

मन पराउँ
छन।् जसर= 	भ ुयसूफुको साथ �थए र उनलाई सफलता 	दान गरे :यसलेै उनी ए$तरको साथ 

�थए र उनलाई राजाको अनIुह 	दान गरे। 

 

आवेदन A3न: जसर= तपाईले ए$तर र मोद,कैको जीवनलाई �वचार गनु,हु�छ, तपाईले आiनो जीवनको 

ला�ग 	योग गन, सbने एउटा अन	ुयोग के हो? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

भाग 4 

 

असाइनमे�ट: ए$तर पWनहुोस ्5 र 6  
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अQयास गनु<होस:्   

1. उपवासको तsेो Oदनमा के भयो (ए$तर 5:1-2)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. सनुको राजद?ड ए$तरमा �थयो। ए$तरको अनरुोध के �थयो? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

रा�ीको खानाको 
नGतो अ�ल अन�ठो लाoदैन? के उनले राजा र उनको साथी हामानलाई बेलकुRको 

खानामा 
नGतो Oदनको ला�ग आiनो `यान जोEखममा पारेकR �थइन? 

3. राजा आ�ा पालन गन, उ:सकु �थए। र भोजमा उनले ए$तरलाई फे3र उसको *ब�ती मागे। यस 

पटक उनको जवाफ के �थयो (पद 7-8) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

:यसलेै उनले फे3र सँग ैभोजको अनुरोध गरे र यस पटक उनले राजाको 	fनको उ:तर Oदने वाचा गरे। 

4. पद 9  मा के भयो भने हामान उ:साOहत भए? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

य�य�प, हामानले आफूलाई सयं�मत गरे र आiनो प3रवार र साथीह�कहाँ घर गए। 

5. 10-14 पदह�ले हामानको मटुु 	कट गद,छ। पद ११ मा उनले केको बारेमा घम?ड गरे? ________ 

______________________________________________________________________________ 

6. मा हामानले अ� के कुरामा घम?ड गरे पद 12? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. य
त हँुदाहँुदै प
न उनले घम?ड गनु, पनY जुन जुन आशलै=करणले उसको �वनाश गद8 �थयो (पद 

13)? _________________________________________________________________________ 

8. उनको प:नी र साथीह�को अहंकार= सZलाह के �थयो (पद 14)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. :यसकारण हामानले सZलाहलाई खुशी तZुयायो र फासँी बनायो। तर ए$तर 6:1 अनसुार :यस 

रात दरबारमा के भइरहेको �थयो? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. राजाले के प:ता लगाए? ___________________________________________________________ 

उसले के सोDयो?_________________________________________________________________ 

11. हामान भख,रै अदालतमा 	वेश गरेको �थयो र राजाले उनलाई बोलाए। उनले हामानलाई के भने 

(पद 6)? _______________________________________________________________________ 

12. हामान को राजाको सGमान गन, चाह��यो? ___________________________________________ 

13. हामानले के जवाफ Oदयो (पद 7-9) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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14. हामानलाई राजाको आदेश के �थयो (पद 10)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. पदको �च� के हो 11? ___________________________________________________________ 

16. प
छ मोद,कै राजाको ढोकामा फ/क, ए र हामान घर फ/क, ए। अOहले उसको आसन के हो? उनले 

आiनी प:नी र साथीह�लाई के भने? ________________________________________________ 

17. ती xयिbत जसले उसलाई सZलाह Oदनभु�दा अ
घZलो Oदन हामानको �वनाशको भ�वNयवाणी 

गरेका �थए (पद 13)? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

18. नपुसंकह�ले हामानलाई फे3र कहाँ लगे (पद 14)? ______________________________________ 

 

�वचार: यहूद= नाग3रक मोद,कैलाई सGमान गन, राजाले गरेको आIहले हामानलाई परैू अपमान ग3रएको 

छ र हामानलाई घणृा गनY मा�छेलाई। मोद,कैलाई शहरका सडकह�मा शाह= पोशाक लगाईएको �थयो र 

राजाको भxय घोडामा सवार �थयो उसको टाउकोमा शाह= �े$ट राEखएको �थयो र सारा हामानले घोषणा 

ग3ररहेको �थयो, "राजाले सGमान गन, चाहान ुभएको मा�छेलाई प
न :य$त ैहुनेछ!" 

1. के यो कुन ैप
न मा
नसका ला�ग रा]ो ि$थ
त हो? 

के यो मोद,कै चाह�थ,े सGमान र मा�यता 	ा2त सडकह�मा लजैानहुोस?् मोद,कै के 

चाह�थ?े ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

के यो हामान चाहा��यो? उसले आiनो ला�ग वा$तवम ैके कZपना गh यो? ____________ 

________________________________________________________________________ 

2. ए$तर 5:9 मा मोद,कैले साम�य,को 	दश,न गरे जसले हामानमा �ोध जगायो। एक मा
नस �भ� 

तपाईले क$तो /क�समको शिbत बनाउन ुहु�छ? मोद,कैको साम�य, तलुना गनु,होस ्हामानले आiनो 

सGपि:त, आiना धेरै छोराह� र राजाले उनलाई सGमान गरेका सब ैत3रकाह� र उनले कसर= अ� 

भारतीह� र अ�धकार=ह�भ�दा उ4च बनाए भ�ने कुराको घम?ड गरे (जुन ए$तर 5:11).  

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: हामी यस कथा अDययन गदा, हामीलाई के लाoछ? 

1. गोZयतले आiनो शिbतमा घम?ड गरे। हामानले आiनो सGपि:तमा गव, गरे। हामी केमा घम?ड 

गछ�? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यी अशंह�बाट 	ो:साहनका शmदह�को मजा �लनहुोस:् 
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      स/दभ<      AोDसाहनका श]दह  

 

भजन 34:2 

 

 

 

भजन 44:8 

 

 

 

1 को3र�थी 1:31 

 

 

 

गलातीह� 6:14 

 

 

  

ए/फसस 2:8-9 

 

 

 

सVझना: य�म,या 9:23- 24 मा शिbतशाल= शmदह� पाइ�छन:् "भगवान यसो भ�नहुु�छ ..." यी दईु 

पदह� अन�ुमEणका काड,मा लेvनहुोस ्र फे3र ती सGझनको ला�ग आफैलाई चुनौती Oदनहुोस।् यी पदह�ले 

हामीलाई सGझाउँछन ्/क हामी आफ� मा घम?ड गन, सbदैन� तर 	भमुा हामी घम?ड गन, $वत�� छ�, 

जसलाई म हुनहुु�छ, उहाँ ि$थर रहन, �याय र धा�म,कतामा रहनहुु�छ। 

 

भाग 5 

 

असाइनमे/ट: ए$तर पWनहुोस ्7.  

 

अQयास गनु<होस:्  

1. हामी लगभग अनमुान लगाउन सbछ� /क कहानी कसर= अ�त हु�छ। अDयाय 7  मा हामी हामान, 

राजा जारसेज र ए$तर सँग ैभोजन ग3ररहेको भेlदछ�। फे3र राजाले ए$तरलाई उसको *ब�ती 

बाँ�न आIह गद,छन।् रानी ए$तरको उ:तर सारांश (पद  3-4)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. राजाले :यो मा�छे को हो भनेर जा�न चाह�छ /क उसले य$तो काम गछ, ! ए$तरले आiनो 

�चनार= 	कट गरे (पद 6). _________________________________________________________ 

3. हामान भयभीत छ। राजाले आiनो दाखम�य छोडरे बग�चामा गए। हामानको घातक चाल के हो 

(पदह�) 7-9)? ___________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

4. आफूले देखकेो कुरालाई राजाले कसर= xयाvया गरे (पद 8 )? ____________________________ 

5. हामानको भाoय के छ (पदह� 9-10)? _____________________________________________ 

खलनायक मरेको छ। �याय ग3रएको छ। उनको म:ृयलेु राजाको �ोध शा�त भयो (पद 10)। 

धा�म,कता xया2त छ! 

�सकाउने: धा�म,कताको सGब�धमा बाइबलले के �सकाउँछ भनेर हेन,को ला�ग यो उ:तम समय हो। 

हामीले �सकाइएको सब ैकुराको छान*बन गन, सbदैन� तर धा�म,कता हामीमा कसर= लाग ूहु�छ र हा]ा 

प�व� र धा�म,क परमेfवरसँगको सGब�धमा हामी यो �सbन सbछ�। 

 

                स/दभ<              A3न      �स�दै 

 

भजन 119:137 

 

 

धमg को हो? 

 

 

भजन 32:1-2; रोमीह� 4:6-8 

 

 

को धमg बनाइ�छ? 

 

 

2 को3र�थी 5:21 

 

 

कसले हामीलाई धमg बनाउँछ? 

 

 

रोमीह� 3:21-24; /फ�ल2पीह~ 3:9 

 

के हामी xयव$था�वारा (हामी के 

गछ�) वा �वfवास�वारा (जसमा 

हामी �वfवास गछ�) धमg 

बनाइएका छ�? 

 

 

रोमीह� 1:17 

 

 

हामी कसर= जा�दछ� /क 

परमेfवरले हामीलाई धमg बनाउन ु

भयो? 

 

 

भजन 9:4,8; 23:3; 34:15; 

37:25; हबbकुक 2:4 

 

 

धमgह�लाई परमेfवरले के 

	
त�ाह� गनु,भएको छ? 

 

 

Aाथ<ना: भजनस 143 Iह  मा मोद,कै र ए$तरले गरेको 	ाथ,नालाई उनीह�ले सामना गरेको अव$थाको 

साथ झगडा गरेको ज$तो लाoन सbछ। यहूद=ह�को �वनाशको ला�ग राजाले ह$ता"र गरेका �थए र सारा 

देशभ3र छ3रएका �थए। जनताको एक मा� आशा ए$तरको हातमा �थयो जसले उनको जीवनलाई 
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जोEखममा हाZने र राजाको निजक जाने छन। 	ाथ,नाको �ममा यस भजनका शmदह�लाई Dयान Oदनहुोस ्

र पदह� पOहचान गनु,होस:् 

1. 	भ,ु म दयाको 
निGत तपाPलाई पकुाछु, । तपाP मा� �वfवासी र धमg हुनहुु�छ। मेरो मZुयांकन 

नगर। दयाल ुहुनहुोस ्कुन ैमा
नस तपाP भ�दा धमg छैन। (पद: ____________________) 

2. दfुमन मलाई 
नर�तर प�याउँछ। मलाई चोट लागेको छ। म मरेका अ�धकारमा ब$छु। मेरो 

आशा कमजोर हँुदै गइरहेको छ। मेरो pदय डरले कmजा गरेको छ। (पद: ______________) 

3. म �वगतलाई सGझ�छु र तपाPको हातले गरेका सब ैचीजह�को बारेमा सो4दछु। अब मेरा हातह� 

तपाP कहाँ पoुन मेरो आ:मालाई फे3र स�तNुट पान,। (पद: ________________________) 

4. मलाई चाँडो जवाफ Oदनहुोस।् म हताश छु म आशाको शmद सगं जगाउन सbछ। तपाPको 	ेम 

कOहZय ै�वफल हँुदैन। म तपाPमा मा� �वfवास गछु,। (पद: _______________________) 

5. मलाई जान ुपनY बाटो देखाउनहुोस।् मलाई मेरो श�हु�बाट बचाउनहुोस।् मलाई तपाPको इ4छा गन, 

�सकाउनहुोस।् मलाई $तर मदैानमा लजैानहुोस।् (पद: ____________________________) 

6. तपाPको 	
तNठा खतरामा छ। मेरो जीवन बचाउनहुोस।् हे धा�म,क, मलाई बचाउनहुोस।् मेरा 

श�हु�लाई शा�त पानु,होस।्   

मेरा श�हु�लाई नNट गनु,होस।् म तपाPको दास हँु। (पद: __________________________) 

 

भाग 6 

 

असाइनमे/ट: पWनहुोस ्ए$तर 8-10. 
 

अQयास गनु<होस:् 

1. राजाले ए$तर र मोद,कैलाई के Oद�छन ्(ए$तर 8:1-2)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ए$तर फे3र राजाको सम" आउँ
छन।् उनी केका ला�ग सोDछे (पदह� 3-6)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. राजाले मोद,कैलाई के गनY आदेश Oदए (पदह� 7-8)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. मोद,कै एकैचोOट अ�भनय गरे! सबलैाई सGबोधन गन, उनको 
नदYशन के �थयो (पदह� 9-19)? ___ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 11-14  मा हामीलाई सा]ा`यका यहूद=ह�लाई आदेशमा के 	दान ग3रएको �थयो ठ�क 

भ
नएको छ। क$तो सरु"ा आदेश 	दान ग3रएको छ? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. के तपाP मोद,कैको 
नलो र सेतो व$�मा कZपना गन, सbनहुु�छ, ठूलो सनुको मकुुट लगाएर 

बजैनी र गको लगुा लगाईदारै हुनहुु�छ? क$तो साइट हुनपुद,छ! पद 15:17  मा उ:सवको 

वातावरण वण,न गनY सब ैशmदह�लाई रेखां/कत गद,छ। 

7. अDयाय 9  ले हामीलाई �वनाशको Oदनको Oदन tतु-फवा,ड, गद,छ। यसको स�ामा Oदन एकदम 

�भ�न त3रकाले वण,न ग3रएको छ। मा हामीलाई के भ
नएको छ पद 1-10? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

मोद,कैको बारेमा हामीलाई के भ
नएको छ Dयान Oदनहुोस।् उसको शिbत बWदै गयो र उनीसँग 

डराउनेले बडाहा/कमह�, सेनाप
तह�, रा`यपालह� र सब ैमा
नसह�लाई कmजामा �लए। उनको 

	भाव राजाको दरबारमा ठूलो �थयो। उनको 	
तNठा 	ा�तह�मा फै�लएको �थयो। 

8. राजाले प
न आदेश �लइरहेको देEख��यो। उसले 12 पदमा ए$तरलाई के सोDछ, Dयान Oदनहुोस।् 

“अब 
त]ो के इ4छा छ?” उनले के जवाफ Oदइन?् 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ र, हुकुम ग3रयो (पदह� 14-15). 

9. अ�तमा, _________ मा3रए प
छ (पद 16) उनीह�ले �व�ाम गरे र यसलाई भोज र रमणीय Oदन 

बनाए! राजा जारसेजको सा]ा`यमा यहूद=ह� बसोबास ग3ररहेका यहूद=ह�ले भोगेको 

आ�मणकार=को कुरा ब�ुन स/क�छ। 
तनीह�ले मOहनाको चौध� Oदनमा आराम गरे। ससुामा, 

तथा�प, उनीह�ले ________________________________________________ Oदनमा �व�ाम गरे। 

10. एक यहूद= *बदा $थापना भएको �थयो; ती Oदन परु=म (ए$तर �थए 9:26). 

Oदनह� कOहले मनाइ��यो (पद 21)? __________________________________________ 

मा
नसह�ले के सGझन ुपनY �थयो (पद 22)? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Oदनह� कसर= मनाइने �थए (पद 22)? 

i. ___________________________________________________________ 

ii. ___________________________________________________________ 

iii. ___________________________________________________________ 

11. पद 23:28  मा घटनाह�को इ
तहास दोहोया,इएको �थयो र Oदन $थापना ग3रयो र सध� 	:येक 

	ा�तमा र 	:येक प$ुताले 	:येक शहरमा 	:येक प3रवारले सGझना ग3र��यो। उbत प� ए$तर 
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र मोद,कैले पिुNट गरे र रा`यका सब ै	ा�तह�मा पठाए। चाखलाoदो कुरा के छ /क कसको 

अ�धकार �थयो र कसले फरमान बनायो (पद 29:32 )? हामी ए$तर १० मा �सbछ� /क राजा 

जारसेजले मोद,कैलाई दोsो दजा,मा राजा बनाए। मोद,कैलाई यहूद=ह�ले उ4च सGमान Oदएका �थए 

/कन/क… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

�वचार: एकले सहयोग गन, सbदैन तर मोद,कैको 	भावमा 	
त*बिGबत गन,। उनले पOहलो पटक 

ए$थरलाई ब4चाको �पमा 	भाव पारे। बदलेमा ए$तरले उनको वरपरका मा
नसह�लाई मन पराउनभुयो। 

मोद,कैको 	भाव शाह= महलमा Zयाइएको �थयो /कन/क उनले राजाको जीवनलाई बचाए (ए$तर2: 19-23) 

र दNुट हामानलाई घुडँा टेbन इ�कार गरे (ए$तर 3: 1-2)।  

1. जसर= कथा खुला हु�छन,् मोद,कैको 	भावले सGपणू, राNMमा कसर= 	भाव पारेको �वचार गनु,होस।् 

______________________________________________________________________________ 

2. हामी सब ैxयिbत ह� जसले अ�लाई 	भाव पाद,छ। तपाPको जीवनमा तपाPको उपि$थ
तबाट 

	भा�वत xयिbतह� को हुन?् ______________________________________________________ 

3. कुन त3रकाले तपाPको जीवनले उनीह�लाई 	भाव पाद8छ? यो तपाPको जीवन अ�लाई 	भाव पानY 

या नगनY भ�ने सवाल होइन तर उनीह�को जीवनमा तपाPको 	भाव के हो भ�ने 	fन हो। 

न
ैतकता ________________________________________________________________ 

मानह� _________________________________________________________________ 

च3र� __________________________________________________________________ 

अ�य __________________________________________________________________ 

अ�य __________________________________________________________________ 

4. सो4न को लागी अक| 	fन हुन सbछ: मेरो जीवन अ�लाई Oदन म के स�देश चाहा�छु? के मेरो 

जीवन, शmदह� प�मा बनेको ज$तो अ~ले पOढरहेको छ, म सचंार गन, चाहेको अन�ुप छ? 

__________________________________________________________________ 

5. के मेरो जीवन 	ामाEणक छ? म के स�देशह� Oदन सbछु जुन म को हँु? 

__________________________________________________________________________ 

6. म 	भावको xयिbत हँु भ�ने त�यलाई $वीकार गद8, कुन उwेfयले म बढ= इरादा र उwेfयका साथ 

मेरो जीवन *बताउन सbछु, स/�य �पमा ईfवर=य त3रकामा :यो 	भाव 	योग गनY त3रकाह� 

खो`दै? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Aाथ<ना: ए$तरको प$ुतक �भ� भइरहेका घटनाह�को समी"ा गन, समय �लनहुोस।् Dयान Oदनहुोस ्मोद,कै 

र ए$तरको जीवनमा परमेfवरको धा�म,कता झिZक�छ। तपाPको जीवनमा ईfवर=य 	भाव पारेकाह�लाई 

ध�यवाद Oदनहुोस।् तपाPको जीवनबाट 	भा�वत भएकाह�लाई उठाउनहुोस।् उसको च3र� खोजी गनु,होस ्

जब तपाP सिजल ैअ�लाई 	भाव पानु,हु�छ। 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 भगवानको रा�ो हात 

 

प(रचय 

 

यो समय �थयो। इजरायलको कैद समा2त भएको �थयो। 
नवा,�सतह�को आiनो मातभृ�ूम फक, ने समय 

�थयो। स:तर= वष, *ब
तसकेको �थयो। शNुक म~भ�ूम भ3रको या�ा कडा र लामो �थयो। :यसोभए, 
तनीह� 

फकY प
छ 
तनीह�ले के पाए? भवनह�, 
तनीह�का घरह� र ज�मनको अव$था क$तो �थयो? केOह बाँकR 

�थयो? स:तर= वष, *ब
तसकेको लामो समय �थयो। सब ैकुरा नNट गर=एको �थयो र यसलाई अप�व� 

ग3रयो। सब ैभoनावशषेमा �थयो। उनीह�ले य�शलेमको शहर पनु
न,मा,ण गन, कहा ँस~ु गनY �थए? 
तनीह� 

कहाँ �व:तीय sोत, जनशिbत, र सामIी पाउन? 

 

भौ
तक सरंचनाह�को पनु
न,मा,ण प3रयोजनाको भाग मा� �थयो। जीवनका अ�य प"ह�लाई प
न कामको 

आवfयक पh यो। पा3रवा3रक जीवन प3रवत,न भएको �थयो। 
नवा,सनमा परेका कोह=-कोह=ले इsाएलको 

भ�ूममा नफbनY 
नण,य गरे। प3रवार छ3रएका �थए। नाता सGब�धमा देEखयो र मि�दरको �वनाशले 

उनीह�लाई उनीह�को परमेfवरसँगको भाँ�चएको सGब�धको सGझना गरायो। 
तनीह�ले उहाँलाई *बसYका 

�थए र जीवनको दास:वमा *बताए। 

 

तपाई के गनु,हु�छ ज$तो लाoछ? के तपाP फक, नहुुनेछ, तपाP ज�मनभुएको �थयो भने प
न तपाPको आमा 

बबुा कैदमा �थयो? के 
तमीलाई इsाएलमा /फता, Zयाउन सbछ? परमेfवरसँगको तपाPको सGब�धलाई 

�वचार गनु,होस ्जसले तपाPको पखुा,ह�लाई इिज2टको दास:वबाट मbुत गनु,भयो र अब तपाPलाई फारसी 

ब�धनबाट छुटाउनभुयो। जब तपाइँ आiनो अDययन जार= राvनहुु�छ, �व�भ�न xयिbतको जीवनमा 	वेश 

गनY 	यास गनु,होस ्attempt नेताह�, जो अब एZडरह� �थए, कार=गरह�, र या�हु�। के तपाPलाई घर 

आउन बाDय पाछ,? 
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भगवानको रा�ो हात 

 

पाठ 5 

भाग 1 

प(रचय: एuाको प$ुतक इजरायलको इ
तहासको एक 
नर�तरता हो। कर=व 537 बीसी फारसका राजा 

कोरेसको शासनकालमा, परमेfवरले आiना जनह�लाई 
नवा,सनबाट 
नकालेर 	
त�ा ग3रएको भ�ूममा 

फका,उन थाZनभुयो जुन शताmद=य� अ
घ उनले अ�ाहाम र उनका स�तानह�लाई Oदने 	
त�ा गरेका �थए। 

एuा प$ुतकको स~ुका अDयायह�मा धेरै xयिbतह� उZलेEखत हुनेछन ्तर फे3र सब ैअप3र�चत नामह�को 

साथ 
नराश नहुनहुोस।् तपाPलाई याद छ /क नबकूदनेसरले बाबेलका राजा �थए जसले इsाएललाई ब�द= 

बनाएका �थए। केह= समयप
छ माद=-फारसीह�ले बे*बलोनीह�लाई कmजा गरे। कोरेस, दारास र जारसेज यी 

तीन राजाले इsाएलको इ
तहासमा शासन गरेका �थए। ज~mबाबेल र एuा दईु 	vयात यहूद= नेताह� 

�थए। 

 

एuाको यी दशवटा अDयायह�मा समेOटएका केह= सामIीह� सvंया, वशं र अ�य नामह�को सचूीमा छन।् 

अक| चुनौती भनेको राजा र घटनाह�को काल�म हो। नाम, सvंया र काल�म, हा]ो अDययनको ला�ग 

उ�चत जानकार= होईन। ब~, एuाको प$ुतकमा परमेfवर र राजाह� र 
तनका मा
नसह�का pदय र 

जीवनमा काम ग3ररहनभुएको छ जब उनले अ�ाहम र उनका स�तानह�लाई गरेको 	
त�ा परूा गद,छन।् 

 

असाइनमे/ट: 2 इ
तहास 36:22-23 पढेर यो अDययन स~ु गनु,होस।् कथा जार= गन, एuा 1 ले nfय 

सेट गद,छ। एuा 1 र यी चय
नत पदह� एuा पWनहुोस२् — पद 1,2-68-70  

 

अQयास गनु<होस:्  

1. त�ु�त हामीलाई बताइएको छ /क य�म,याको भ�वNयवाणी परूा हुन लागेको छ। यOद तपाPको 

बाइबलमा �स-रेफर�स छ भने, य�म,या शxद पछाBड Oदइएको स�दभ,लाई Dयान Oदनहुोस।् य�म,या 

25:11-12 लाई एक स�दभ,को �पमा सचूीब6 ग3रएको हुन सbछ। यी पदह�मा फक, नहुोस।् 

ब�धनको ______ वष, *ब:यो। 	भकुो वचन परूा हुन लागेको छ। 

फारसका राजा, ___________________ घोषणा गद8छ (एuा 1:1). 

यOद यो राजा कोरेस र उनको घोषणा होइन र यो य�म,या र उनको भ�वNयवाणी होइन, 

जो 	मखु च3र� हो र उसले के गछ, (पद 1)? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. बे*बलोनीह�मा�थ �वजय हा�सल गरेर र उनको रा`यलाई भ$म पानY एक राजा (कोरेस) को 

उ:सवको 	योग गद8 परमेfवर कदम चाZनहुुनेछ। राजाको घोषणा हेनु,होस ्(पदह� 2-4): 

राजा के गन, ला�गरहेको छ (पद 2)? ________________________________________ 

/कन उसले :यसो गनY छ? _________________________________________________ 

यो उप�म कहाँ हुने �थयो? _________________________________________________ 

काम को गनY �थयो (पद 3)? _________________________________________________ 

प3रयोजना कोष को लाoने �थयो (पद 4)? _____________________________________ 

 

�शIण: यो कुरा मनमा राvन ुपद,छ /क फारसी राजाका ला�ग इsाएलका इsाएलका परमेfवर एक अक| 

ईfवर हुनहुु��यो। उनको मि�दर 
नमा,ण गनY चाहना भनेको एक मा� साँचो परमेfवर, इsाएलका 

परमेfवरको 
निGत मि�दर 
नमा,ण गनु, �थएन। एउटा मि�दर बनाउन ुभनेको उनको �वfवासलाई $वीकार 

गनु, हो /क एक देवताले उसलाई "प�ृवीका सब ैरा`य" 	दान गनु,भयो। उनले बे*बलोन सा]ा`यलाई 

िजतकेा �थए। $वग,को देवतालाई एक 	कारको भbुतानी गन, मि�दर 
नमा,ण गनु, उसको कत,xय हो। 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. कुन ैप
न यहूद= मा
नसह�लाई य�शलेम जान र मि�दर बनाउन अनमु
त Oदइयो। क$ता शmदह� 

	योग गन, 	योग गनYह�लाई वण,न गन, 	योग ग3र�छ (पद5)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 
छमेकRह�ले भवन 
नमा,ण प3रयोजनालाई सब ै	कारका सामानह�, पशधुनह�, र $वत�� इ4छाको 

	$तावह�को ला�ग मwत गरे। राजा कोरेसले के योगदान Oदए (पद 7)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

समी"ा गन, राजा 2 पWनहुोस ्24:13 र  25:13-17. 

3. _________________________, यहूदाको राजकुमार, राजा कोरेसले रा`यपाल बनाए र कोषाDय"ले 

सब ै	यासको ला�ग 	दान ग3रएको �थयो। उनी राजा नबकूदने$सरले मि�दरबाट हटाइएको लेखह� 

फका,उन िजGमेवार �थए। नोट: शषेबाजार एक बे*बलोनी नाम �थयो र यो यो मा
न�छ /क उनी 

यहूदाका राजा, यहोया�चनका ना
त �थए, :यसलेै उनलाई राजकुमार भनेर �च
न��यो। यो �वfवास 

ग3र�छ /क ज~mबाबेल उसको Oह� ूनाम �थयो। (एuा हेनु,होस ्2:2) 

 

�वचार: सब ैगएनन।् के :यसले तपाPलाई च/कत तZुयाउँछ? के तपाP सो4नहुु�न /क 70  बष, ब�द= 

बनाइए प
छ सबजैना छा�न उ:सकु हुनेछन?् एक प$ुता मरेको �थयो। सबलैाई 	
त�ा ग3रएको भ�ूम थाहा 

�थएन वा याद �थएन। सब ैबे*बलोन छो�न उ:सकु �थएनन,् उनीह�ले जानेका एकमा� देश। परमेfवरले 
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अ�ाहमलाई प
न य$त ैअवसर Oदनभुयो जब ऊ कZद=ह�को ऊरको भ�ूमबाट उ*�यो। उनी हारानमा ब$न 

थाले जहाँ उनले सारालाई ब$थे जब परमेfवरले उसलाई बोलाउन ुभयो र कनानको भ�ूममा लजैान ुभयो। 

1. यो राजाले मा
नसह�लाई फक, न अनमु
त Oददंा यो अझ थोरै आfचय,जनक हुन सbछ। Oहतोपदेश 

21:1 लेvनहुोस—् _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यी शmदह�ले लाई कसर= देखाउँछन ्एuा 1:1? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद १ मा 	भलेु राजाको pदयलाई सानु,भयो। पद  1  मा हामीलाई भ
नएको छ /क उनले 

मा
नसह�का pदयह�लाई उचाले। आफूले चाहेको कुरा परूा गन, परमेfवरले 
तनीह�लाई उ:	े3रत 

गद8 हुनहुु�छ। एक समय सGझनहुोस ्जब तपाPलाई थाहा �थयो /क भगवानले तपाPको pदयलाई 

केOह गन, लगाउनभुएको छ वा केOह कुरा भ�न जुन तपाP �वfव$त हुनहुु�छ ठ�क र ईमा�दार 

�थयो। _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

�शIण: एuा 2:2 ले मा
नसह�लाई ब�द= बनाएर लगेर Zयाउनेह�को नाम Oद�छ। ज~mबाबेल :यो 

मा
नस हुन ्जसलाई 	भकुो मि�दरको सGपि:त /फता, गनY िजGमा Oदइएको �थयो। पद 2 मा नाम जुन 

तपाPलाई पOहले न ैप3र�चत लाoन सbछ मोद,कै हो। तपाP याद गनु,हुनेछ /क उहा ँरानी ए$तरको चचेरा 

भाई हुनहुु��यो र फारस सा]ा`यमा बसोबास ग3ररहेका यहूद=ह�को जीवन बचाएर ए$तरले राजाको 

अनIुह पाए। 

 

फकY र आएप
छ मा
नसह� य�शलेममा 	भकुो घरमा पगेु। राजा सलेुमानले अब भoनावशषेमा 
नमा,ण 

गरेको मि�दर देvदा उनीह�ले सो4न सके /क उनीह�ले छbक पन, सbदैन। क
तले देखेका छैन�न 

/कन/क 
तनीह� 
नवा,सनमा ज�मेका �थए। अ�ले भने पbकै प
न �वदेशी भ�ूममा ब�द= बनाउन ुभ�दा 

पOहलेको जीवन क$तो �थयो भनेर सGझे। ब�धनमा परेका वष,ह�मा के प3रवत,न भएको �थयो! मेरो, 

कसर= चीजह� प3रवत,न भएको �थयो! 

 

आiन ैघरह� बनाउन ुर आiन ैशहरह�मा आफैलाई $था�पत गनु, अ
घ प
न हामीलाई भ
नएको छ /क 

प3रवारका 	मखुह�ले 
न: शZुक ब�लदानह� Oदए। 
तनीह�ले यस कामको ला�ग कोषागारमा स"म भएको 

�पमा Oदए। 
तनीह�ले परमेfवरको मि�दरको पनु
न,मा,णको ला�ग 	ब�ध गरे अ
न 
तनीह�को शहरह�मा 

बसोबास गन, थाले। 
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असाइनमे/ट: पWनहुोस ्एuा 3.  

 

अQयास गनु<होस:्  

1. पOहलो पनु
न,मा,ण प3रयोजना के �थयो? _____________________________________________ 

2. प3रयोजना को नेत:ृव गनY (पद 2)? _________________________________ आiनो साथीको साथ 

______________ र ___________________ र उनको ___________________________________. 

3. जब वेद= परूा भयो तब उनीह�ले के गरे (पदह� 3-5)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 6 अनसुार के गन, बाँकR छ? ____________________________________________________ 

5. दोsो पनु
न,मा,ण प3रयोजना के �थयो? _______________________________________________ 

6. 
तनीह�ले �सकमg र �चनामीह�को ला�ग कसर= 	दान गरे? 
तनीह�ले कसर= लेबनानबाट 

देवदारका लगह� 	ा2त गरे (पद 7)? ________________________________________________ 

7. य�शलेममा उनीह�को आगमन भएको एक बष, प
छ परमेfवरको भवनमा काम स~ु भयो। फे3र 

य�बाबेल, येशअू, पजूाहार=ह�, लेवीह� सब ैजो कैदबाट फकY का �थए श�ु गरे। कसले कामको 


नर="ण गरे (पद 8-9)? ________________________________________________________ 

8. जग बसा�लएको �थयो। अब उ:सवको समय �थयो! मा
नसह�ले के गरे (पदह� 10-11)?  

पजुार=ह�:  _____________________________________________________________ 

लेवीह�: ________________________________________________________________ 

9. सब ैजना �मलेर 	भकुो 	शसंा गन,, 
तनीह�ले के गाउँथे? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. र, सब ैxयिbतह� (पद 11) _________________________________________________________ 

11. तर मा
नसह�का आवाज �म��त �थयो ___________________ र ___________________._____ 

12. पद 12 अनसुार आधार हेदा, कोह=-कोह= /कन रोए? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. तर मा
नसह�ले य
त ठूलो हZला गरे /क _____________________________________________ 

 

�वचार: "/कन/क उहाँ भलो हुनहुु�छ, /कन/क उसको ि$थर 	ेम सध� इsाएलमा रOहरह�छ।" तपाइँको 

बाइबलमा "सदाका ला�ग" भ�ने शmदले �स-रे¥े�स नोट गन, सbदछ। स�दभ, $तGभमा पद 11 को 

ख?डह�मा एउटा 2 इ
तहास 7:3 हुन सbछ। पद  पWनहुोस ्1-3 

1. :यो अवसर क$तो �थयो? _________________________________________________________ 
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2. सलेुमानले 	ाथ,ना गन, �सDयाएका �थए। $वग,बाट आगो आयो र होमब�ल र ब�लह� भ$म पाय| 

(पद 1)। :यसोभए के भयो? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परम	भकुो मOहमाले परम	भकुो घर भ3रOदयो। जनताको 	
त/�या क$तो �थयो? उनीह�ले के भने 

(पद 3)? _______________________________________________________________________ 

फे3र, 	शसंा र ध�यवादको साथ मा
नसह�ले यसर= गाए: "उहाँ भलो हुनहुु�छ, /कन/क उहाँको 	ेम अमर 

छ।" 

 

आवेदन: जब हामी व$तहु� उनीह�को चाहानहुु�छ पणू, �पमा �Oुटपणू, हँुदैन�, के हामी उ:सकु र गाउन 

तयार हु�छ�: "उहाँ असल हुनहुु�छ, मलाई उहाँको 	ेम सँधै रह�छ?" जब चीजह� हामीले योजना गरेको 

भ�दा �भ�न हु�छन,् हामी उ:सकु र गाउन तयार हु�छ�: “उहाँ भलो हुनहुु�छ; के उहाँको 	ेम सँधै रह�छ? 

” जब हा]ो pदय 
नराश र 
नराशमा �च4याइरहेको छ, हामी उ:सकु र गीत गाउन तयार छ�: “उहाँ भलो 

हुनहुु�छ; के उहाकँो 	ेम सँध ैरह�छ? ” 

 

आiन ैpदय 	
त/�याह�को बारेमा सो4नहुोस।् जीवन ि$थ
तय¦ को लागी तपाईको 	
त/�याह~ लाई 

�वचार गनु,होस।् तपाP कसर= 	
त/�या Oदनहुु�छ? आफ� लाई जवाफ Oदन चुनौती Oदनहुोस ्जब मा
नसह�ले 

य�शलेमको मि�दरको मOहमा र भxयता थाहा पाए जनु उनीह� मDये कोह= �थएन अब प
न। 

 

आउनहुोस ्हामी सब ैएकसाथ pदयमा गाऔ:ं ________________________________________________ 

_____________________________________ जब प
न ... ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमे/ट: एuा पWनहुोस ्4:1-4  

अQयास (पद 1-5)  तीन शmदले �वप"ी र इजरायल= नेताह�को *बच के भइरहेको छ वण,न गद,छ। 

1. धोका: श�हु�ले जे~बाबेललाई के सोDछन ्(पद 2)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. घोषणा गनु,होस:् ज~mबाबेल, जोशआु र प3रवारका �शरह�ले के जवाफ Oदइरहेका छन ्(पद 3)? ____ 

______________________________________________________________________________ 

3. हतो:साOहत: के �वप"ीको यिुbत �थयो (पद 4)?  _______________________________________  

4. उनीह�ले मि�दरमा गरेको कामलाई 
न~:साOहत गन, के गरे?  
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. �वप" कOहलेसGम र�यो? __________________________________________________ 

 

�शIण: �वप"ीले हार मानेन। अDयायको बाँकR भागमा राजा आट,-जारसेजसँग कुराकानीका प�ह�ले ती 

इsाएल=ह� �व~6 लगाएको आरोपलाई मा�थे। पद 12 मा उनीह�ले एउटा �वtोह= र दNुट शहर भनेर 

य�शलेमको बारेमा कुरा गरे। यसबाहेक, पद  13 मा उनीह�ले राजालाई चेताउनी Oद�छ /क एक पटक 

पखा,लह� बनाइएप
छ कर र कर 
तनY छैन। :यसकारण शाह= राज$वले कNट पाउने �थयो। टाटेल-

/क$सेह�को �पमा उनीह�ले राजालाई �च�ने योoयको महससु गरे। 

 

हो, राजाले जवाफ Oदए। उनले खोजी गरे र �वप"ीलाई सOह भेटे र इsाएल=ह�को काम रोbन आदेश Oदए। 

उनले पद 22 मा सोधे, "/कन यो खतरा शाह= Oहतको हा
नलाई बढाउन Oदने?" :यसकारण, य�शलेममा 

परमेfवरको भवनको काम ठ2प भयो। 

 

असाइनमे/ट: एuा पWनहुोस ्5. 

अQयास गनु<होस:्  

1. पद 1 मा उZलेEखत दईु भ�वNयवbताह� दईु परुानो 
नयमका प$ुतकह� ज$त ैनामह� हुन:् 

___________________________________ 

___________________________________ 

2. हागाको प$ुतकमा फक, नहुोस।् भ�वNयवbता हाoगलेै ज~mबाबेल (रा`यपाल) र येशवूा (	धान 

पजुार=) लाई के भ
नरहेका छन?् हाoग ै1 मा हामी यी पदह�बाट के �सbछ�? 

स$ंकरणह~ 2-4: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

स$ंकरणह~ 7-11: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

पद 12: _______________________________________________________________ 

पद 13: _______________________________________________________________ 

पद 14: _______________________________________________________________ 
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3. ज~mबाबेल, येशआु (जोशआु) र हाoग ै2:4  लाई 	भकुो स�देश के हो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

तीन पटक भगवान ्भ�छन,् हु�छ ____________________________________________! 

आदेश के हो? र __________________________________________________________! 

मा
नसह~ शिbतशाल= र काम गन, सbछ /कनभने _______________________________ 

4. यो करार न�वकरण ग3रएको छ। इsाएल=ह�सगं पOहलो पटक �मs छोडपे
छ र 	
त�ा ग3रएको 

भ�ूममा 	वेश गरेप
छ उनीह�ले यह= वाचा बाधेँका �थए। अब फे3र उनीह� यस भ�ूममा फक, �छन ्

र पनु
न,मा,ण गन, थाZछन।् पद 4 ख-5 मा क$तो 	
त�ा ग3रएको छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�शIण: हाoग ै2 का अक| पदह�मा 	भलेु यस घरलाई मOहमाले भ3रपणू, पानY कुरा फे3र भ�नभुएको छ 

(पद 7)! उसले अझ यसो भने प
न /क यस वत,मान घरको मOहमा पOहलेको घर भ�दा ठूलो हुनेछ (पद 

9)! उहाँ उनीह�लाई आfवासन Oदनहुु�छ /क उहाँ यस ठाउँमा शाि�त Oदनहुुनेछ (पद 9) र उनीह�लाई 

भ�दछ /क यस OदनदेEख उहाँ 
तनीह�लाई आ�शष Oदनहुुनेछ (पद 19)। 

 

भाग 4 

 

अQयास गनु<होस:्  
1. यस समयमा यहूद=ह�लाई अगमवाणी गनY अक| अगमवbता जक3रया �थए। जक3रयाको 

प$ुतकको पOहलो अDयायमा जानहुोस।् अगमवbताले मा
नसह�लाई के गन, बोलाउँछन ्(पद 4)? 

______________________________________________________________________________ 

2. पद 6 ले हामीलाई भ�छ /क मा�छे _______________________.  हामी यी पOहलो पदह�मा 

पfचा:तापको बारेमा �सbछ�। पfचा:तापको मतलब यो होइन /क हामीले गरेको गZतीको ला�ग 

हामी माफR माoदछ�। यसको मतलब यो होइन /क हामी (पद 4) हा]ा दNुट माग,ह� र 

अ�यासह�बाट फक, �छ�। यो180 BडIी मो�ने काम हो। यो ती चीजह�लाई फका,उने काय, हो जुन 

ईfवरको nिNटमा नरा]ो हु�छ। 

3. हामीलाई थाहा छ /क परमेfवर य�शलेमको ला�ग सम�ृ6 र शाि�त चाहनहुु��यो। उनले 

इsायललाई आiन ैभएको दाबी गरे। जब हामी जक3रया 2:8-13 मा पWछ� तब हामी $वग,मा 

ब$नहुुने हा]ो बबुाको pदय �सbछ�। 
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मा उहाँ आiना जनह�लाई कसर= हेनु,हु�छ पद 8? _______________________________ 

के उहाँ परमेfवर हुनहुु�छ जसले आiना मा
नसह�लाई टाढाबाट 	ेम गनु,हु�छ? हामी 

पदह�मा के �सbछ� 10-11? _________________________________________________ 

फे3र हामी फे3र उहाँह~का घ
नNट सGव�धको सGझना गराउँदछ� जो उहाँह~ सगं हुनहुु�छ। 

य�शलेमको पनु
न,मा,ण गन, फकC दा उहाँ आiना मा
नसह� बीच ब$न रो`नहुु�छ। 

4. य�शलेम फकY का मा
नसह� कमजोर, थाकेका र गर=ब �थए। 
तनीह�को या�ा लामो र कOठन 

�थयो। अगमवbताले ज~बाबेललाई क$तो आfवासन Oदए? यो काय, परूा गन, के �लन ला�गरहेको 

�थयो (4:6 )? “होइन ___________________________________________________________...” 

5. कसर= परमेfवर सव,शिbतमान आiना जनह�ले एक अका,लाई xयवहार गरेको चाहनहुु��यो (8:16-

17)? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

	भ ुस:य र शाि�त मन पराउनहुु�छ र आiना मा
नसह�लाई प
न यी उपहार चाहनहुु�छ। 

6. जक3रया 13:9  ले 	ो:साहन र सGबि�धत भाव 	दान गद,छ। परमेfवरले उनीह�लाई चाँद=ज$त ै

श6ु पानY र उनीह�लाई सनुज$त ैजाचँ गनY 	
त�ा गनु,हु�छ। :यसोभए, परमेfवरको 	
त�ा के हो 

(पद 9)? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: :यसो भए हाoग ैर जक3रयाको बारेमा /कन पWय�? ती अगमवbताह� :यस समयमा बाँ�चरहेका 

�थए जब 
नवा,�सत य�शलेम फकY का �थए। यी भ�वNयवbताह�ले परमेfवरबाट आfवासन र 	ो:साहनको 

	$ताव राvथे जसले उनीह�को कमजोर र कमजोर अव$थाको बारेमा जा�दथे। साधारणतया, 


नवा,�सतह�सँग केOह प
न �थएन, तपै
न परमेfवरले उनीह�सँग बाचा गनY 	
त�ा गनु,भयो, 
तनीह� माझ 

बास गनु,हुनेछ र उहाँको आ:माबाट सफलता पाउनहुुनेछ। 
तनीह�को 
नवा,सनको समय स/कयो। 

भगवान ्को �ोध अनकुGपामा प3रणत भएको �थयो। फे3र उहाँ य�शलेमको ला�ग ईNया,ल ुहुनभुयो र 

आiना मा
नसह�लाई उनीह�लाई जोEखममा पानY कुन ैप
न कुराबाट उ:सकुतासाथ र"ा गनु,भयो। 

 

1. अब एuा 5  मा फक, नहुोस।् भ�वNयवbताह�ले आfवासन र 	ो:साहनको साथ ज~बाबेल र येश ू

मि�दरको भौ
तक 
नमा,णको ला�ग अ
घ बढे। �वरोधको बाबजुद मि�दरलाई पनु
न,मा,ण गन, 
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ज~mबाबेल र जेशआुको अ�धकारलाई चुनौती Oदँदै �थयो, एuा 5:5 मा हामीलाई के भ
नएको छ? 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो काम अगाBड बWनको ला�ग के हुनेछ यOद केवल परमेfवरले उनीह�को साथमा हुने 	
त�ालाई 

�वfवास गनु,हु�छ र �वfवास गनु,हु�छ /क उनीह�को आखँाले उनीह�लाई हे3ररहेको छ? 
त]ो 

�वचार: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अQयास गनु<होस:्   

1. ज~mबाबेललाई चुनौती Oदइसकेप
छ, त:तनेाईले दारालाई एक प� पठाईयो र जे�सलेमे�टमा के 

भएको �थयो र एuा 5: -6-17 मा के भ
नएको �थयो भनेर खबर पठाए। अDयाय 6  मा त:तनेाईले 

राजा दाराको 	
त/�या 	ा2त गरे। बे*बलोनको भ?डारमा अ�भलेखमा के भेOटयो (पद 3-5)? 

______________________________________________________________________________ 

2. राजा दारालाई के आदेश र आदेश �थयो (पदह� 6-10)? 

स$ंकरणह~ 6-7: _________________________________________________________ 

स$ंकरणह~ 8-10: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. थप �पमा, पद 11-12 अनसुार राजाको उद� बदZन वा काया,�वयन गन, असफल भएमा न
तजा 

क$तो हुने �थयो? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: फे3र हामी परमेfवरको काय, काममा देvन सbछ�। राजा दाराले प
न अ�भलेखह�मा खोजे जुन 

राजा कोरेसले उनलाई प
छका �थए। जब सब ैकुरा �मब6 भएको �थयो भनेर प:ता लगाइयो तब दाराले 

आiनो उद� थपेर माग गरे /क आवfयक 	ावधानह� शाह= खजानाबाट उपलmध गराइन ुपछ,। परमेfवरले 

ज~mबाबेल, येशआु र जनताका अगवुाह�लाई यो $पNट पानु,भयो /क उहाँ फे3र 
तनीह�का सGप�न हुनभुयो 

र उनीह�लाई केह= हदसGम आ�शष ् Oदनहुु�छ। 

 

1. फे3र हामी देvछ� "राजाको ____________ एक _____________________________ को हातमा 

____________ छ; ऊ जहाँसकैु ____________ _________________________ (Oहतोपदेश 21:1).”   

2. 
न$तार चाडको उ:सवको ला�ग केOह पदह� अगाBड जानहुोस ्(एuा 6:22)। परमेfवरले राजाको 

______________________ फका,उनभुयो र राजाले उनीह�लाई परमेfवरको भवनको कामको साथ 

_____________ गरे! 
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3. चीजह� �मलावट ग3रएको ज$तो देEख�छ। एuा 6:14  ले भ�छ /क यहूद=ह�का एZडरह� हoगकैो 

अगमवाणी माफ, त ______________ र ____________। पद 14  बीमा भएको भवनको बारेमा 

हामीलाई के भ
नएको छ? ___________________________ र _______ र तीन फारसी राजाह�को 

फरमान �वारा: _______________, ___________________, र ________________________. 

 

भाग 5 

 

प(रचय: आl,याbसbस,ह�ले दारालाई फारसी सा]ा`यको राजाको �पमा अनसुरण गरे। आl,याbसbस,को 

शासनकालमा हामीलाई भ
नएको छ एuा बे*बलोनबाट आए। एuा 7:1-15 मा हामीसँग एuाको �व$ततृ 

वशंावल= छ जसले उसको वशं 	माEणत गद,छ। ऊ ____________ को पजुार=को कुलबाट �थयो र उसले 

आफूलाई ______________, _______________________ को भाइ र पOहलो 	धान पजुार= भनी �चनाउँछ। 

 

असाइनमे/ट: एuा पWनहुोस ्7.  

• एuासँग ैबाबेलबाट को आए? 

• एuाको बारेमा हामी के �सbछ�? 

• आl,याbसbस,ले एuालाई Oदएको प�को सार के हो? 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. हामी एuाको बारेमा केOह �व�शNट चीजह� �सbछ�. 

मा हामी उनको बारेमा के भ
नएको छ पद 6? _________________________________ र 

_______________________________________________________________________ 

मा कुन शmदह� दोहो3रएका छन ्पद 9? _______________________________________ 

पद 10 मा एuालाई कुन कुरा सम�प,त छ? ___________________________________ र 

_______________________________ र _____________________________________ 

2. य�शलेममा उनीसँग जानेह� मDये क
त जना �थए (पद 7)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. राजा आट,-जारसेजलाई प
न एuा (पदह�) को बारे थाहा र मा�यता �थयो 11-12)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

4. आl,याbसbस,ह�ले एuालाई एउटा प� लेख े(पद 12-26)। एuासँग य�शलेम जान चाहने सबलैाई 

जान अनमु
त Oदइयो। एuाले के गनY �थयो? 

पद 13-14: ____________________________________________________________ 
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पद 15-16: ____________________________________________________________ 

पद 17: _____________________________ र ______________________________ 

पद 18-20: ____________________________________________________________ 

5. नद=को पा3रपO� (Mा�स-य¥ेूOटस) 	ा�तह�का कोषाDय"ह�को ला�ग राजाको आदेश के �थयो 

(पदह� 21-23)? _________________________________________________________________ 

6. पद 24 मा राजाको खास आदेश के हो? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. राजाको प�को अि�तम *ब�द ु�याय 	शासनसँग सGबि�धत छ। पद  25 एuालाई पOहलो पटक 

________________________________________ मिज$Mेटह� र �यायाधीशह�लाई भ
नएको छ।   


तनीह�को िजGमेवार= के �थयो? _____________________________________________ 

एuाको काम के �थयो? _____________________________________________________ 

8. पद 26 मा अना�ाका3रताको न
तजा के भएको �थयो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: एuालाई राजाले उ4च न
ैतक च3र� भएको xयिbतको �पमा �चनेका �थए। 
तनले एuालाई 

आDयाि:मक कुरा सिुGपOदए /क 
नयिुbतह� हुनेछन ् र परमेfवरको xयव$था अिvतयारमा भएकाह� मा� 

पाउँनेछन ् भ�ने आशा राखेर। हामी समापन पदह�लाई बेवा$ता गन, सbदैन� (27:28)। एuाले मा
नन ्/क 

यो हा]ा �पता-पखुा,का परमेfवर हुनहुु�छ, जसले राजाको pदयलाई उ:	े3रत गनु,भयो।   

1. फे3र, हामी Oहतोपदेश 21:1 सGझना Oदलाउँछ�। "राजाको ____________ 	भकुो ____________ मा 

________________________________को धारा हो; उहाँ जहाँ भए जहाँ यो _____________। ”   

2. पद 27-28  मा एuाले के $वीकार गद,छ? 

राजाको सGब�धमा (पद 27): _______________________________________________ 

आiनो �वषयमा (पद 28): _________________________________________________ 

भगवानको सGब�धमा (पद 28): ______________________________________________ 

आiनो �वषयमा (पद 28)? __________________________________________________ 

 

िजVमेवार#: एuा 8:1-14 ले प3रवारका �शरह� र उनीह�सँग दता, भएका xयिbतह�को नाम सचूीब6 

गद,छ। 
यनीह� ती मा
नसह� �थए जो एuाको साथ बे*बलोनबाट य�शलेम आए र य�शलेम फकY । 

एuा8: 15-23 पWनहुोस।् 
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अQयास गनु<होस:्  
1. जब 
तनीह� नहरमा भेला भएका �थए एuाले भेला भएका मा
नसह�लाई देखे। उनले के प:ता 

लगाए (पद 15)? _____________________________________________________________ 

2. कुन ैप
न लेवीह�ले य�शलेम फक, न $वयGसेवा गरे। यसले के सम$या बनायो (पद 17)? ______ 

______________________________________________________________________________ 

3. एuाले केह= नेताह� र �सकाइएका xयिbतह� भेला पारे र 
तनीह�लाई bया�स/फयाको मि�दरमा 

सेवा गनYह�कहाँ पठाए। उनीह�को ल§य के �थयो (पद 17)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. �मसन परूा भयो! ______________________, �ववेकR र लेवी, आiना छोराह� र आफ�तह� साथ 

आए। 
तनीह�ले लेवीह�लाई मwत गन, मि�दरका सेवकह� Zयाए (पद 18-20). के यी 

मा
नसह�लाई 	
त/�या को कारण को �प मा Oदइएको छ (पद 18)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पदह� 21-23 पWदा कोह= मwत गन, सbदैन तर हाँ$न सbदछ। पOहले एuाले एउटा __________ 

घोषणा गरे /क मा�छेह�ले ____________ अ
घ आफूलाई _______________________ र आiन ै

ला�ग ____________________________ सोDन सbछन।् :यसप
छ पद 22 मा एuाले आफूलाई 

कमजोर बनाउँदछन।् उसले के $वीकाछ,? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

6. बाँकR कथा के छ (पद 31)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: के यी पदह�ले तपाPलाई हाँ$न बनायो? के तपाPले कOहZय ैदावी गनु,भएको छ जुन �वfवासको 

माग गद,छ र :यसप
छ �वfवासमा काम गन, भ
नएको छ? एuा लि`जत �थए /क राजालाई उनीह�को 

र"ाको 
निGत सेना र घोडसवारह� सोDन। उसलाई थाँहा छ यOद उसले चाह�छ भने। तर राजा र 

य�शलेममा फकY र आएका 
नवा,सनमा परेका सब ैभ�दा ठूलो सा"ीले $वीकार गरे /क परमेfवरको अनIुह 

उहाँको हातमा �थयो (पद 18-22). 

 

के तपाPले य$तो सो4नभुयो /क य$तो प3रि$थ
तमा तपाP के गनु,हु�छ? अ�:यमा, तपाP हानYह�को नेता 

हुनहुु�छ। हामीले अ
घZलो पाठमा पOहचान गरेझ� यी मा
नसह� कमजोर, ग3रब, उजाड, र खतरनाक 

इलाकामा चार मOहनाको या�ाको सामना ग3ररहेका �थए। अnfय ईfवरको सरु"ामा �वfवास गनY 

�सपाह=ह� र घोडसवारह�को सरु"ामा �वfवास गनYह� जसले उनीह�सँग ै	
त�ा गरे? हGम ... के गा}ो 


नण,य लाoदैन, वा गछ,? 
त]ो �वचार: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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आवेदन A3नह :   

1. मेरो आiन ैजीवनमा कसलाई वा के म कOठन प3रि$थ
तह�मा भरोसा गद,छु? मेरो बीमा नी
त? वा 

मेरो लगानी? मेरो कलेज BडIी (ह�)? मेरो ब�क खाता? इमानदार=पवू,क, कुनमा वा कसमा�थ मलेै 

भरोसा राखेको छु? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. परमेfवरलाई *ब�ती गनु, भनेको उहाँसाम ुआफूलाई न] तZुयाउन ुहो भ�ने कुरा ब�ुन ुभनेको 

उहाँबाट अलग भएर हामी असरु!"त र असरु!"त छ� भ�ने कुरा बझुेर। अब म मwत गन, सिbदन 

तर आफैलाई 	fन सोDनहुोस,् अन�त जीवनको ला�ग कुनमा वा कसमा�थ मलेै भरोसा राखेको छु? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: हे 	भ,ु सव,शिbतमान परमेfवर, म तपाP सम" तपाPको 	शसंा र ध�यवादको 	ाथ,ना सOहत 

आउन सbछु। तपाPको हात म मा�थ छ। तपाईको हात अनIुहको एक हात हो, मायाको हात हो /क मलेै 

न त आिज,त गरेको छु न लायक न ैछ। म तपाPको अनIुहको हातमा प/�एको छु /कन/क तपाPको 

कारणले मलाई साथ Oदने छ। तपाPको उपि$थ
तले मलाई ब�लयो बनाउँदछ र मेरो जीवनको सब ैOदन 

तपाPको सेवा गन, स"म गद,छ। तपाPले मलाई आiनो आ:मा�वारा ब�लयो बनाउन ुभएको छ, :यसलेै म 

डराउनपुनY कुन ैकारण छैन। तपाPको दयाल ुहातको साथ मेरो जीवनलाई ध�यबाद। मेरा हातह� अ�ह�का 

ला�ग कृपाल ुहात हुन स"म गनु,होस।् ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ए�ाको प�ुतकको निजक: 
नवा,�सत एuाको साथ य�शलेम फ/क, ए। परमेfवरको मि�दरमा काम 

ग3ररहेका पजूाहार=ह� र लेवीह�लाई चु
नएका पजूाहार=ह� चाँद=, सनु र अ� च�दा Zयाउनका 
निGत 

अलग राखकेा �थए। ब�लदानह� 	भलुाई Oदइ��यो र राजाका आदेशह� नद=पा3रका 	ा�तह� (Mा�स-

य¥ेूOटस) को गभन,रह�लाई Oदइ��यो (एuा 8:36)। 

 

सब ैकुराको सZुझाउनबुाहेक अ� केह= �थएन र अगवुाह�ले एuालाई भने /क इsाएल=ह� परम	भ	ु
त 

अ�वfवासी �थए। 
नवा,सनमा परेका xयिbतह�ले आफूलाई 
छमेकRह� र उनीह� घEृणत अ�यासह�देEख 

अलग राखकेा �थएनन,् ती अ�यासह� जसले 
तनीह�लाई ब�द= बनायो। 
नवा,�सतह�ले अ�तवा,ता, रोजे। 

यस अ�यासले एuालाई अ2�यारो पारे /कन/क यो भगवानको काननूको *ब�6 �थयो। परमेfवर सम" 

एuा मा
नसह�का पापको ला�ग लि`जत �थए। ये~शलमको पखा,ल पनु
न,मा,ण र मम,त गन, स�ु गन, 
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सकून ्भनेर परमेfवर अनIुह= हुनभुयो र 
तनीह�लाई दया दशा,उनभुयो। तर मा
नसह�ले उनका आ�ाह� 

मा�न अ$वीकार गरे। पOहले न ैभ�ूम परमेfवरका मा
नसह�का �Nटाचारले 	द�ूषत भएको �थयो। 

 

एuाले इsाएलका परमेfवर, जो एक ईfवर हुनहुु�छ, 	ाथ,ना गद,छन।् "हामीह� तपाPह�को अगाBड हा]ो 

दोषमा छ�, /कनभने कोह= प
न तपाPको अगाBड उ�भन सbदैन /कन/क (एuा 9:15)।" इsाएल=ह�ले 

�वदेशी मOहलासँग �ववाह गरेर आiनो अ�वfवासको कुरा $वीकारे। एuा 9  र 10 मा अ�वfवासनीय शmद 

दोहोया,इएको छ। एuा 10:11 मा एuा, पजुार=ले उनीह�लाई अ�वfवासी घो�षत गरे र उनीह�लाई 	भसुाम ु

$वीकारे र उनीह�लाई उनको इ4छाबमोिजम गन, आ�ा Oदए। उनले 
तनीह�लाई आफू व3रप3रका 

मा
नसह� र �वदेशी प:नीह�बाट अलग राvन ुभने। र 
तनीह�ले गरे (पद 16)। 
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 तपा; धा�म<क हुनुहु/छ 

 

प(रचय 

 

नहेGयाह 1 को स�ुमा नहेGयाह आएकाह�का 3रपोट,ह� �थए। ती मा
नसह~ जो कैदबाट फकY का �थए र 

यहूदा फकY का �थए 
तनीह~को ब�द=को बारेमा खबर गरे। 
तनीह�का शmदह�ले नहेGयाहलाई सा}ै 

अ2�यारो पारे :यसलेै उनी 	भलुाई 	ाथ,ना गन, गए। /कनभने उनी राजाका ला�ग 2याला बोbने मा�छे 

�थए, यसकारण राजाले उनको कान छनौट गरेको कुरा जा�न चाह�थे जो उनलाई �वच�लत �थयो।  

 

यस पाठलाई स�ु गदा, नहेGयाहले य�शलेम फकY र आउँदा के फेला पारे भनेर जा�नहुोस।् के सम$या 

�थयो? त~ु�त ैके गनु, आवfयक छ? तपाPले चाँड ैपाउनहुुनेछ /क कडा �वप" खडा भयो र परूा भइरहेको 

कामलाई 
न~:साOहत गनY 	यासमा अथक �थयो। सब ै	यासह�को बाबजदु कामलाई अ�:य गन,का ला�ग, 

य�य�प पखा,ल पणू, भयो।   

 

मोशाको xयव$थाको प$ुतक पOढएको �थयो र एuाले पढेको सबलेै सनेु। xयव$था पWदाको न
तजा क$तो 

भयो? जनताको 	
त/�या क$तो �थयो? मा
नसह�ले केवल घोषणा गन, सbथ,े "तपाP, 	भ,ु तपाP मा�।" 


तनीह�लाई थाहा �थयो /क उनीह�को छुटकारा उनीह�को धमg परमेfवरमा छ जसले 3रसाउनमा Oढलो र 

	ेममा 	श$त छ। 
तनीह�लाई 
तनीह�का धमg परमेfवरले 
तनीह�का पखुा,ह�का ला�ग गनु,भएका सब ै

कुराको सGझना गराइयो र 
तनीह�ले अह pres◌्कार= र हठ� pदयले कसर= xयवहार गरे। य�य�प, ईfवर=य 

वफादार=ले 
तनीह�लाई :यो भ�ूममा Zयायो जुन 	
त�ा ग3रएको �थयो र अब शषे एuा र नहेGयाहको 

Oह$साको �पमा फकY र परमेfवरले 
तनीह�का पखुा,ह�लाई Oदएको भ�ूम पनु
न,मा,ण गन, फकY । 
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तपा; धा�म<क हुनुहु/छ 

 

पाठ 6 

भाग 1 

प(रचय: एuाको प$ुतकप
छको परुानो 
नयमको प$ुतक नेहेGयाह हो। नहेGयाहको कथा धेरै वष, प
छ 

घlछ। पOहलो सात अDयायह�को मvुय Dयान य�शलेम शहर व3रप3र पखा,ल र फाटकह�को पनु
न,मा,ण 

हो। �भ:ताले सँधैका �वप"बाट सरु"ा 	दान गद,छ। उनीह�का श�हु�को आ�मणले 
नमा,णकता,ह�लाई 

काम कOठन बनाउँदै गयो। 

 

नहेGयाह 8 मा परमेfवरको xयव$था पOढएको छ। अDयाय In मा मा
नसह�ले $वीकार गछ,न ्र 

परमेfवरको xयव$था पालन गन, बाDयकार= सGझौता लेvछन।् मा
नसह� य�शलेम र यहूदाको भ�ूममा 

बसोबास गन, र :यहाँ अ�धकार गन, बसे। अDयाय १२ मा �भ:ता सम�प,त छ। अDयाय  13 मा सधुार 

ग3रएको छ। 
न$स�देह, तपाPले यस पाठमा ढाbन सामIीको 	श$तता देvनभुयो, :यसकारण केह= सामIी 

मा� हाईलाइट हुनेछ। :यसो भए, स~ु गर�! 

 

खटाउनहुोस:् पWनहुोस ्नहेGयाह 1. 
 

अQयास गनु<होस:् 

1. यहूदाबाट फकY का मा
नसह�लाई नहेGयाहले के खबर पाए (पदह�) 1-3)? 

______________________________________________________________________________ 

2. खबरमा नहेGयाहको 	
त/�या क$तो छ (पद 4)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. नहेGयाहको 	ाथ,नाको सार के हो? 

पदह� 5-6a: _____________________________________________________________ 

पदह� 6b-7: _____________________________________________________________ 

पदह� 8-9: ______________________________________________________________ 

पदह� 10-11: ____________________________________________________________ 

उनको 	ाथ,नामा हामी Dयान Oद�छ� /क कसर= नहेGयाहले पOहला भगवानलाई सGबोधन गरे र 

इsायलका ला�ग 	ाथ,ना गरे। उनको 	ाथ,नाको अक| प" भनेको $वयलें समदुायको �वफलता 
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$वीकार गद8 उहाँको आ�ा र काननूको पालना गनु, हो। अक| ख?डमा नहेGयाहले आiना 

मा
नसह�लाई गरेको 	
त�ालाई सGझना गन, 	भलुाई आ�वान गद,छन।् यस 	
त�ामा 

अना�ाका3रताको प3रणामह� (लेवी 26:33) र आ�ाका3रताका ला�ग आ�शष ्ह� �थए (xयव$था 

30:4)। उनको 	ाथ,नाको अि�तम भाग नहेGयाहको ला�ग �थयो /क परमेfवरले उसलाई राजाको 

साम ु$वीकार गनु,हुनेछ। 

4. नहेGयाहको िजGमेवार= के �थयो (पदको अ�त11)? ______________________________________ 

 

�वचार: नहेGयाहको 	ाथ,ना हा]ो आiन ैला�ग एक नमनूा हो। आफूले 	ाथ,ना ग3ररहेको र उहाँको 

महानतालाई उहाँ $वीकानु,हु�छ। ऊ अ�को ला�ग 	ाथ,ना गछ, र :यसप
छ आफूले 	
त�ा गरेको कुरा 

सGझनको ला�ग परमेfवरलाई पकुाछ,। 
नवा,सनमा बाचँकेा बाँकR रहेका यहूद=ह�को अव$थालाई Dयान Oदन 

खो`दै नहेGयाह आफैले 	ाथ,ना गरे। 

1. तपाइँको आiन ै	ाथ,नाह~ लाई �वचार गन, केOह समय �लनहुोस।् नहेGयाहबाट तपाPले के य$तो 

कुरा �सbनभुयो जुन तपाPको आiन ै	ाथ,ना जीवनलाई सम6ृ तZुयाउन सbछ? _______________ 

2. तपाP नयाँ �वfवासी वा सानो ब4चासँग के साझेदार= गन, सbनहुुनेछ जसले xयिbतगत वा 

साव,ज
नक सGमेलनमा उनीह�को 	ाथ,नाह� xयbत गन, थाZछन?् _________________________ 

 

िजVमेवार#: पWनहुोस ्नहेGयाह 2. 
 

�शIण: नहेGयाह राजाको ला�ग कचौरा �थयो (नहेGयाह 1:11)। कचौरा राजालाई भरोसा �थयो र आiनो 

टेबलुमा दाखम�य 	$ततु गथY। यस कचौरा उसले राजालाई Zयाएको जुनसकैु कुरा �पउन प
न तयार हु�छ 

जसले आiनो जीवनलाई जोEखममा हाZछ र उसले जनु पेयपदाथ, पाएको �थयो :यसलाई �वषले दा�गएको 

�थयो। नहेGयाहले राजा आट,-जारसेजका सGमा
नत अ�धकार=को �पमा काम गरे। 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. पद 1 र 2 मा राजाले के अवलोकन गछ,न?् _________________________________________ 

2. नहेGयाहको 	
त/�या के �थयो (पद 3)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 4 (पद) मा राजाको 	fन	
त उनको 	
त/�या क$तो छ 5)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. उनले राजालाई खुशी पान, खोजे जसले राजालाई यसको पनु
न,मा,ण गन, य�शलेम पठाए। 

नहेGयाहले अझ धेरै मागे। 
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5. पद 7 र 8  मा उसले के मागे? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. राजाले हालेको बोनस के �थयो (पद 9)? ______________________________________________ 

 

�वचार: हामी पद 8 मा नहेGयाहको Oट2पणीलाई बेवा$ता गनY OहGमत गद8न�। "... /कन/क मेरो भगवा�को 

असल हात ममा�थ �थयो।" यो वाbयांश प3र�चत लाoछ? नोट: एuाको प$ुतकले परमेfवरको हात वा 

परमेfवरको अनIुहको हात छ पटक बोZदछ! तपाइँ पदह� समी"ा गन, र शmदह�लाई रेखां/कत गन, 

सbनहुु�छ। एuा 7:6,9,28; हेनु,होस;् एuा 8:18, 22, 31. 

 

अब नहेGयाह प
न उह= शmद 	योग गद,छन।् तपाइँको ला�ग "मेरो भगवानको हात" को अथ, के हुन 

सbछ? तपाPले परमेfवरको हातलाई कसर= अनभुव गनु,भयो? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. हामीले एuाको प$ुतकमा �वरोधको बारेमा �सbय� जब मि�दरको जग बसा�लयो। 

2.  जसले यस पटक �वप"को नेत:ृव गरे (नहेGयाह2:10)? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

उनीह� कुन कुराको बारेमा �चि�तत �थए? ____________________________________________ 

3. पद 11-16 मा के भइरहेको छ? _____________________________________________________ 

4. नहेGयाहले आiनो योजना पद 17-18  मा 	कट गरे। ईfवरको भलाइ, दयाल ुहात र राजाको 

सहयोगले नहेGयाहले के गरे? ______________________________________________________ 

य�शलेमको पखा,ल पनु
न,मा,ण गरेर के हटाइनेछ? ______________________________________ 

5. जनताको 	
त/�या क$तो �थयो? ___________________________________________________ 

6. पद 19 को शmद "तर" बाट स�ु हु�छ। अब के सम$या छ? �वप"ीको आरोप के हो? 

______________________________________________________________________________ 

7. नहेGयाहले ती चीजह� सीधा राखेर जवाफ Oद�छन।् अ
निfचत शmदह�मा उनले के भने?  

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे/ट: अDयाय ले 3 बताउँछ /क 
नमा,णकता,ह� को हुन ्र उनीह�ले के ख?डह�मा काम गरे।   
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1. अDयाय माफ, त $bयान गनु,होस ्र छेउछाउको अनभुाग ज$त ैअक| लाई अक| ख?ड रेखां/कत 

गनु,होस।् काम 	:येकसँग सँगसँग ैकाम गर=रहेको छ। काम �भ:ता र ढोकामा ग3रएको छ जुन 

जलाइएको �थयो। 

2. नहेGयाह पWनहुोस ्5. 

अQयास गनु<होस:्  

1. सGmZलाट र तो*बयाह यहूद=ह�को *ब�6को �वरोधमा फे3र यसमा फकY का �थए। सानबालाट 

�ो�धत छ र अ:य�त �ो�धत छ। उसको उपहासको सार के हो (पदह� 1-2)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

तो*बयाहको Oट2पणी के हो (पद 3)? __________________________________________________ 

2. भगवानका मा
नसह~को 	
त/�या रोचक छ। 
तनीह� �वप"ीसँग बहस गद8नन।् ब� 
तनीह�ले 

आiना परम	भ ुपरमेfवर 
तर फ/क, ए। 
तनीह�को 	ाथ,ना सारांश (पदह� 4-5)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उनीह�का �च�ताह� 	भमुा फका,एप
छ हामीलाई के भ
नएको छ (पद 6)? 

कामको स�दभ,मा: _______________________________________________________ 

मा
नसह~को बारेमा: _____________________________________________________ 

4. �वप"ीह�ले के गनY 
नधा,रण गरे जब उनीह�ले महससु गरे /क 
तनीह�को उपहासले काममा 

बाधा पhु याएन? __________________________________________________________________ 

5. उनीह�को धGकRलाई परूा गन, इsाएल=ह�ले के गरे (पद 9)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ��मकलाई शार=3रक �पमा के भइरहेको �थयो (पद 10)? _______________________________ 

7. मा
नसह~को मनोबललाई के भइरहेको �थयो (पदह� 11-12)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. नहेGयाहले मा
नसह�लाई तरवार, भाला र धनलेु सश$� बनाए र 
तनीह�लाई 	ो:साहनको यो 

कडा शmद Oदए (पद 14): ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

परमेfवर दfुमनको कामलाई �वफल पानु,हु�छ र आiना जनह�को कामलाई आ�शष Oदनहुु�छ (पद 

15). 

9. बाँकR अDयायले कामदारह�को र"ा रणनी
त बताउँछ। सब ैमा
नसह�ले ह
तयार बोकेका �थए 

जसर= उनीह�ले आiनो काम गरेका �थए। /कन/क यो काम xयापक �थयो र फै�लयो (पद 19) 

जब उनीह�ले तरुह= फुके तब 
तनीह� भेला हु�छन,् /कन/क परमेfवरले उनीह�को 
निGत स 

fight◌्घष, गनु,हुनेछ (पद 20)। मा
नस र 
तनीह�का सहयोगीह�को ला�ग नहेGयाहको 
नदYशन के 
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�थयो (पद 22)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�शIण: नहेGयाह ले मा
नसह� माझमा रहेको आ�थ,क सघंष,को Oह$सा Oद�छ। 
तनीह�ले अ�न 

/क�नका 
निGत आiना खतेह� �धतो राvदै �थए र राजालाई कर 
तन, पसैा �लए। 
तनीह�का छोरा 

छोर=ह�लाई प
न दास:वको अधीनमा राEखएको �थयो। नहेGयाहले हा/कमह� र अ�धकार=ह�लाई उनीह�को 

आiन ैमा
नसह�बाट mयाज �लने आरोप लगाए र उनीह�को जoगा, �चज र घरह� /फता, Oदन र य$तो 

mयाजको मागलाई रोbन आदेश Oदए। राजकुमारह� र हा/कमह�ले नहेGयाहले आ�ा गरे अनसुार गनY 

शपथ �लए। नहेGयाह प
न 
तनका पखुा,ह�ले गरेज$त ैरा`यपालको �पमा उसलाई बाँBडएको सब ैनखाएर 

मा
नसह�का ला�ग उदाहरण भए। ब~ ऊ र उसका मा
नसह� �भ:तामा काम गन, सम�प,त �थए (पद 

16)। उसले आiनो टेबलुमा हरेक Oदन 150 यहूद=, अ�धकार=ह� र वरपरका राNMह�बाट आएका मा
नसह� 

खुवाउँथे। 

 

असाइनमे/ट: पWनहुोस ्नहेGयाह 6:1-14. 

• नहेGयाहलाई हा
न पhु याउने दईु 	यासह� के-के हुन?् 

• 	:येक 	यासमा �वप"ी कहाँबाट आउँदैछ? 

 

अQयास गनु<होस:् 

1. नहेGयाहका श�हु�ले हार मानेनन।् उनले बझुे /क उनीह�ले उनलाई हा
न गनY योजना ग3ररहेका 

�थए। उनीह�को 
नGतो के �थयो (पद 2)? ____________________________________________ 

2. नहेGयाहको 	
त/�या के �थयो (पदह� 3-4)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. न छा�पएको प�मा पOहलो आरोप के �थए? (पदह� 5-7)?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. नहेGयाहको जवाफ यो �थयो /क ती आरोपह� मखू,तापणू, कुरा �थए। "तपाP 
तनीह�लाई आiन ै

Oदमागबाट आ�वNकार गद8 हुनहुु�छ।" उनले के 
नधा,रण गरेका �थए उनीह~को उwेfय �थयो (पद 

9)? ___________________________________________________________________________ 

5. नहेGयाहले के गरे (पद 9)?)? ______________________________________________________ 

6. �वरोधीह� केवल बाOहर= यहूद= समदुायबाट आएका �थएनन।् बाट नहेGयाहको जीवन र च3र�को 

खतराको बारेमा हामी के �सbछ� पद 10-13? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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�वचार: पद 2 मा नहेGयाहलाई थाहा �थयो /क उनीह�ले उनलाई हा
न गनY योजना ग3ररहेका �थए। अब 

पद 12 मा उनले महससु गरे /क परमेfवरले उनलाई (शमायाह) पठाउन ुभएको छैन। उसलाई यो कसर= 

थाहा भयो? कसले उसलाई भ�यो वा ऊ मा� एक सहज �ान �थयो /क उनीह~ उनीलाई भेlन बाOहर 

आएका �थए? सGबलत र तो*बयाहलाई कसलेै शकंा गला, होला तर नहेGयाहलाई के य$तो सकेंत �थयो /क 

ईfवर=य जनह�मDयेका एक जनाले उनलाई हा
न गन, श�लेु भाडामा �लनेछ? $पNट छ, श� ुघसुपठै गद8 

�थयो, उहाँलाई धोका Oदने र डराउने र उसको रा]ो नाम बदनाम गन, खो`दै। 

1. यो चाखलाoदो छ /क नहेGयाहले बदला �लएनन।् तपाईको ईमा�दार= र सGमान मा य$तो 

आ�मण को लागी तपाइँ के लाoछ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के च3र�! नहेGयाहले ईfवरलाई धGकाउन खोजेका यी xयिbतह�लाई याद गन, *ब�ती गछ,न।् 

उनीह�ले गरेको कामको सGझना गन, उहाँ परमेfवरलाई *ब�ती गनु,हु�छ। 
तनीह�को अ�भ	ायले 

यो �थयो /क परमेfवरका xयिbतह�ले 
नमा,ण ग3ररहेका सGपणू, व$तहु�लाई नNट गनु, �थयो 

ता/क 
तनीह� अब उ	ा�त 
तनीह� :यसो गन, सbदैनन ्_____________________ (नहेGयाह 

2:17). 

3. यो 	fन सोDने समय भएको ज$तो देEख�छ: के म �वप"ीको प"मा बढ= झुकावमा छु वा मँ जो 

एक कारणको ला�ग ठूलो 	
तब6ताका साथ काम ग3ररहेको छु? ___________________________ 

4. के म एक हँु जसले 	यासलाई कमजोर बनाउने त3रकाह� खो`ने 	यास गनY वा समथ,न र 

	ो:साहन 	$ताव गनY जसले अ�लाई स/�य बनाउने काममा Dयान केि�tत गन, मwत गद,छ? 

______________________________________________________________________________ 

5. तपाइँका शmदह�, तपाPको त3रकाह�, तपाPको अपरेशनको मोडलाई �वचार गन, समय �लनहुोस ्

जब केह= नयाँ वा फरक 	$ता�वत हु�छ। के तपाP ठूलो �च� हेराई र प3रवत,नमा समायोजन गन, 

एक हुनहुु�छ वा के तपाP एक हुनहुु�छ जो चीजह� उ$त ैन ैरहन चाहानहुु�छ भने प
न प3रवत,न 

रा]ो त3रका हो भने प
न? 
त]ो �वचार: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: हे 	भ,ु मलाई सGझनहुोस।् मलाई अनकूुलताका साथ याद गनु,होस।् मलाई सGझनहुोस,् तपाP 

मा� एक धमg हुनहुु�छ। तपाP मेरो पाप याद छैन। तपाP वा मेरो 
छमेकRको �व~6मा मलेै गरेको वा 

�वफल हुन गरेका सब ैकुरा तपाPलाई याद छैन। तपाPले मेरो पापलाई फे3र याद गनु,हु�न /कन/क तपाP 

मलाई अन�त 	ेमले 	ेम गनु,हु�छ। तपाPले मलाई मिुbतदाता र मिुbतदाता हुनहुु�छ, जो तपाPको छोरा 

येश ूqीNटको धमg रगतमा मलाई छुटकारा Oदनभुयो। येशकूो कारण मलाई थाहा छ /क तपाPको 
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अनIुह=त हात ममा�थ छ र तपाP मसँग सध� हुनहुु�छ। म डराउन ुपनY कुन ैकारण छैन म तपाPको 

सGझना गद,छु 	भ,ु जो महान र भययोoय हुनहुु�छ। मलाई सGझनाको ला�ग ध�यवाद 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमे/ट: नहेGयाह पWनहुोस:्6:15-16, 19 र नहेGयाह 7:1-3.  

अQयास गनु<होस:् 

1. Oदनमा परूा  52 भएको कुरा पणू,तया ईfवरको काम �थयो! अDयाय 6का यी केह= पदह�ले 

न
तजा 	कट गद,छ जब परमेfवरले �वप"को कामलाई सGझनहुु�छ (पद 15-16)। वरपरका 

राNMह� �थए __________________ र ___________________________________ /कनभने 


तनीह�ले बझु े________________________________________________________________ 

हामीले �सbय� /क किGतमा प
न एउटा �वप"ीले भ�/करहेको �थयो (पद 19 ख)। तो*बयाहले के 

ग3ररहे? ________________________________________________________________________ 

2. अ�:यमा, �भ:ताको काम स/कयो र ढोकाह� ठ�क ठाउँमा राEखयो। 
नयिुbतह� ग3रयो। xयिbतह~ 

लाई चाज,मा राEखयो। नहेGयाहले /कZलाका सेनाप
त हन�याहको बारेमा के भ�छ (पद 2)? 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपाPको जीवनमा हन�याह छ, ईमानदार=को साथ कोह= हुनहुु�छ जसलाई अ�धकांश xयिbतह� 

भ�दा बढ= परमेfवरको डर छ? एक "ण �लनहुोस ्र यस xयिbतको ला�ग ध�यवाद Oदनहुोस।् 

	भलुाई सोDनहुोस ्उनलाई सnुढ पान, र उनलाई सशिbतकरण गन, उहाँ / उनलाई काम गन, 

बोलाइएको छ। _________________________________________________________________ 

 

�शIा: पद 3 मा केह= अनौठो घटना घlछ। नहेGयाहले य�शलेमको ढोका घाम ता2न नखोZन ुभनेर /कन 

भ�यो? अDयाय of को अि�तम वाbय मनमा राvनहुोस।् �वप"को खतरा भने रहे। सहरको ढोकाह� 

एकदम 
छ�ै खो�लन ुसामा�य कुरा हो ता/क xयापार=ह�ले आiना बथुह� :यस Oदनको ला�ग $था�पत 

गन, सकून।् नहेGयाह सतक,  �थए। उनले ढोका नखोZने आदेश Oदए /कनभने �वप"ीह�ले य�शलेममा 

बसोबास गनY नयाँ सGभा�वतह�लाई आfचय,च/कत पाद8 शहर कmजा गन, सbथे। 

 

:यसप
छका धेरै पदह� ( 6-69 ) 
नवा,सनबाट बाOहर आएकाह�को वशंावल=को सचूी Oद�छ। जे�mबाल र 

येशआु (पद 7) सँग आएका पOहलो xयिbतह�। हामी 
तनीह�को बारेमा एuाको प$ुतकमा पWछ�। 
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वशंावल= मह:वपणू, नलाoन सbछ तर यहूद=ह�ले आiना प3रवारह� इsाएलबाट आएका �थए भनेर 

देखाउनको ला�ग यो मह:वपणू, �थयो (पद 61)। पद 64 ले बताउँछ /क केह=ले उनीह�को पा3रवा3रक 

रेकड,ह� खोजे तर उनीह� फेला पान, स"म भएनन।् 
यनीह�लाई पजुार=को दलबाट अलग राEखयो। 

 

हामी प3रवारको टाउकोको उदारताको पद 70-72  मा �सbछ�। उनीह�ले केवल काममा योगदान Oदएनन ्

तर 
तनीह�ले Mेजर=मा Oदए। 
तनीह�ले चाँद=, सनुका कचौराह� र 
तनीह�का लगुाह� पजूाहार=ह�लाई 

Oदए। मि�दरको कोषमा देशको धन �थयो। 

 

िजVमेवार#: नहेGयाह पWनहुोस ्8. 

प(रचय:  पखा,ल �सDयाएप
छ मा
नसह�लाई घर 
नमा,ण गन,का ला�ग उनीह�को घर र शहरह� 

पठाइयो। य�य�प एuा नहेGयाहका समकाल=न �थए, उनी झ�ड ै13 वष, अ
घ य�शलेम आएका �थए र 

मोशाको xयव$थामा लेखपढ गन, र �सकाउने िजGमा पादर= �थए। 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. मा एuाले के गरे पद 2? _________________________________________________________ 

2. उनले यसलाई ठूलो $वरले पढे _____________________ ________________________________ 

र सब ैमा
नसह~ _______________________________________________________________ 

3. नहेGयाहले यस सेOटगंलाई थप अ�तरnिNट Oद�छ। एuाले पानी ढोका अगाBड वग,को सामना गरे। 

प~ुष र मOहलाह� उपि$थत �थए। एuा कहाँ उ�भए (पद 4)? ______________________________ 

प~ुष र मOहलाह� उपि$थत �थए। एuा कहाँ उ�भए (पद 4)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मा एuाले के गरे पद 5? __________________________________________________________ 

मा
नसह�ले के गरे? _____________________________________________________________ 

5. मा एuाले के गरे पद 6? __________________________________________________________ 

मा
नसह�ले के गरे? _____________________________________________________________ 

6. लेवीह�को काम के �थयो (पदह�) 7-8)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. जब उनीह�ले यो काननू सनेु तब उनीह� आँस ुबगाए। तर एuा, नहेGयाह र लेवीह� यो उ:सवको 

Oदन (पद ब�न चाह�थ े9).  मा
नसह�लाई के गन, 
नदYशन Oदइयो (पदह� 10-11)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. कुन कुराले मा
नसह�लाई ठूलो आन�द र उ:सव Oदए (पद 12)?  

______________________________________________________________________________ 
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�सकाउने काम: एक Oदन जब प3रवारका मEुखया, पजुार=ह� र लेवीह� एuा वरपर भेला भएका �थए 

(पद 13-18) उनीह�ले 	:येक प3रवारको छानामा, आगँनमा वा वग,मा बथु बनाउने कुरा पWदा 
तनीह�ले 

प:ता लगाए। मि�दरको आगँन। बथु �खका हाँगाह�बाट बनाइएको �थयो। 
नवा,सनबाट फकY का सब ै

xयिbतह�ले उनीह�लाई 
नमा,ण गरे र 
तनीह�मा धेरै OदनसGम बसोबास गरे। यी बथुह� परमेfवरका 

जनह� र 
तनीह�का स�तानह�का ला�ग सGझाउने कामह� �थए /क इsाएल=ह�लाई बथुह�मा ब$न 

बाDय तZुयाउन ु�थयो जब उहाँ �म�बाट बाOहर 
नकाZनभुयो (लxैय23:33-43)। बथुह� शार=3रक 	दश,न 

भयो /क 
तनीह� परमेfवरसँगको सGब�ध पनु$था,�पत गद8 �थए। यस ह2ता छा	ो-वासको चाड भनेर 

�च
न��यो। ती Oदनह�मा एuाले परमेfवरको xयव$थाको प$ुतकबाट दै
नक पOढ��यो अ
न मा
नसह�ले 

अ:य�त ैआन�द मनाए। आठ� Oदनमा :यहाँ सGमेलन भएको �थयो। 

 

भाग 4 

प(रचय: जो �स कनेbट �सर=जको अ
घZलो एकाईह~ मा सलंoन छन ्को लागी, नहेGयाह  9 एक 

समी"ा हुन गइरहेको छ। तपाइँ तपाइँको �श"ामा 
निfचत हुनहुुनेछ र तपाइँको मेमोर= ताजा हुनेछ। धेरै 

�स-स�दभ,ह� सचूीब6 छन ्यOद तपाP कुन ैखास अव$था वा घटना सGझनहुु�न। पछाBड जानहुोस ्र 

समी"ा गनु,होस ्र कथाह�लाई फे3र जी�वत पानु,होस।् 

 

अQयास गनु<होस:्  

1. ती इsाएल=ह� परम	भ ु
तनीह�का परमेfवरको आ�ा पालन गन, र 
तनीह�का आiना पाप र 

आiना पखुा,ह�को कुकम, $वीकान, भेला भए। उनीह�ले पद 1 मा के लगाएका �थए? _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मा
नसह�ले उठे र 	भकुो 	शसंा गरे जो अन�त देEख अन�तसGम छ। 
नGन पदह�मा 

मा
नसह� के सिGझरहेका छन:् 

स$ंकरणह~ 5b-6: _________________________________________________________ 

स$ंकरणह~ 7-8: __________________________________________________________ 

स$ंकरणह~ 9-12: _________________________________________________________ 

स$ंकरणह~ 13-15: ________________________________________________________ 

3. अक| पदह�मा 
तनीह�लाई 
तनीह�का �पता-पखुा,ह� (पदह�) को त3रका सGझना Oदलाइ�छ 16-

17): ________________________________________________________________________ 
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र पद 17 ख र 18 मा उनीह� परमेfवर को हुनहुु�छ भनेर सGझना गराइ�छ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. 
नGन पदह�मा के मा
नसह�ले सिGझरहेका छन:् 

पद 18: _______________________________________________________________ 

पदह� 19-21: ____________________________________________________________ 

पदह� 22-25: ____________________________________________________________ 

5. फे3र, पद 26-27 मा उनीह�लाई 
तनीह�का पखुा,ह�को माग,ह�को सGझना Oदलाइ�छ: __________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

परमेfवरले आiनो ठूलो अनकुGपाले उनीह�लाई छुटाउने xयिbतलाई छुटकारा Oदनभुयो (पद 27). 

6. तब च�ह� फे3र स~ु भयो (पद 28): 

मा
नसह�ले के गरे? _______________________________________________________ 

भगवान के गनु,भयो? ______________________________________________________ 

7. पदह� 29-30: परमेfवरले उनीह�लाई चेतावनी Oदनभुयो तर उनीह� _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. पद 31: तर भगवान ____________________________________________________________ 

9. मा
नसह�ले गरेका सब ैकुराको बाबजुद प
न, परमेfवर धमg रहनभुयो र �वfवासीपवू,क xयवहार 

गनु,भयो (पद 33)। य�य�प 
तनीह�का पखुा,ह�ले गरेका कारणले 
तनीह�लाई ब�द= बनाइयो, अब 

परमेfवरका जनह�को अव$था क$तो �थयो (पदह� 36-37)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�वचार: के गा}ो खुलासा। क$तो दःुखलाoदो अव$था। परमेfवरले अ�ाहमलाई गनु,भएको 	
त�ा परूा 

गरेर मा� उहा ँआiना भbतह�को ला�ग रा]ो गनु,हुनेछ। अब, शषे मा� बाँकR छ। अब 
तनीह� :यस 

देशमा दासह� �थए जो पOहले 
तनीह�का �थयो। अब, 
तनीह�सँग कुन ैसGप:ती र सGपि:त छैन। अब 


तनीह� के गन, लागेका �थए? उ:पि:त 15  मा परमेfवरले स�तानह�लाई $वग,मा ताराह� जि:तकै हुनेछु 

भनेर गनु,भएको 	
त�ालाई के भएको �थयो? 
तनीह� अब बाँकR रहेका �थए। परमेfवरले उनीह�को 

अ�धकारमा Zयाएको भ�ूम अब प�स,याको राजाको हो। अब 
तनीह� ठूलो स कNटमा दासह� �थए। महान 
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सGपि:त को 	
त�ा अब कर को कारण कम �थयो र राजा को लागी �6ाजं�ल। यहाँसGम /क आफ�तह� 

र अगवुाह� र अ�धकार=ह�ले mयाज �लने आरोप लगाए। यो शायद 	
त�ाको त$वीर �थयो। 

 

तर $वीकार श~ु गनु, सह= ठाउँ �थयो। पाप जOहले प
न परमेfवर र मा
नस माझ आउँछ, य�य�प यो 

एउटा अवरोध हो जुन $वीकार गरेर हटाइ�छ, दबुकैो $वीकार र गZती दवुकैो ईfवरको इ4छा अनसुार 

प�व� हुन असमथ,। पाप $वीकानु, भनेको हामी पापी ह� भ�ने कुरा परमेfवरसाम ु$वीकानु, हो। उदाहरणको 

ला�ग, नहेGयाह 9:16  र 17 मा, इsाएल=ह�ले आiना �पता पखुा,ह� अहंकार=, कडा-कडा र ईfवर=य 

आ�ाह� अना�ाकार= भएको $वीकार गरे। उनीह�ले स�ुन इ�कार गरे र सGझन असफल भए… पद 26 

यसको अक| उदाहरण हो। 
तनीह� अना�ाकार= �थए र उनीह�ले परमेfवरको �वtोह गरे। 
तनीह�ले 

परमेfवरको काननूलाई बेवा$ता गरे र घोर ईfवर
न�दा गरे। 

 

तथा�प, परमेfवर ि$थर रहनभुयो। मा
नसह�ले जे गरे प
न परमेfवरले उनीह�लाई "मा गनु,भयो। उहाँ 


तनीह�	
त अनIुह= र अनकुGपापणू, हुनहुु��यो, 3रसाउनमा Oढलो र 	ेममा 	श$त हुनहुु��यो। उहाँले 


तनीह�लाई :याoनभुएन तर 
तनीह�लाई बचाउनभुयो, 
तनीह�का श�हु�बाट समय-समयमा 
तनीह�लाई 

छुटकारा Oदनभुयो। परमेfवर अनIुह= र दयाल ुहुनहुु�छ, जो एक धमg र �वfवासयोoय हुनहुु�छ। यस 

भगवानलाई हामी $वीकार गन, साहसी छ� र हा]ा सब ैपापह�को "मा पाउन उ:सकु छ�। यस भगवानमा 

हामी आउन सbदछ� /कन/क उहाँ हा]ा पापह� याद गनु,हु�न (य�म,या 31:34)। उहाँ 
तनीह�लाई फे3र 

सGझनहुु�न /कन/क उहाँ हामीबाट हा]ो गZती हटाउनहुु�छ। उनले हामीलाई पठाए जो हा]ो ठाउँमा आए, 

हा]ो सजाय �लए, परमेfवरको �ोध र हा]ो ला�ग नरक सहनभुयो। परमेfवर �पताले हामीलाई बचाउनको 

ला�ग उहाँको प�ुलाई Oदनभुयो, हामीलाई 
न�दाको ला�ग होइन! यहू�ना 3:17-18  एले हामीलाई यो शभु 

समाचार Oद�छ: “/कन/क परमेfवरले ससंारलाई दोषी ठहराउनको ला�ग आiनो प�ुलाई ससंारमा 

पठाउनभुएन, तर उहाँ�वारा ससंार बचाइन सकून ्भनेर। जसले उहाँमा �वfवास गद,छ :यो दोषी ठह3रदैंन 

... "आउनहुोस,् हामी उहाँलाई ध�यबाद भ�न सक�, उहाँको अवण,नीय उपहार, येशकूो ला�ग! 

 

प(रचय: इsाएलका मा
नसह�ले आiनो पाप र आiना पखुा,ह�को पाप $वीकार गरे। xयव$थाको 

	योगमाफ, त परमेfवरले उनीह�लाई 
तनीह�को पाप 	कट गनु,भयो र उनीह�का पापह� देखाउनभुयो। 

xयव$था उनीह�को 
निGत ऐना हो जुन परमेfवरको आ:माले उनीह�को आँखा र pदय खोZन 	योग 

गद,�यो /क 
तनीह�ले परमेfवरको सिृNट 	
त*बिGबत गन,देEख 
तनीह� कि:त टाढा त/क, एका �थए। 

xयव$थाको 	योगमाफ, त परमेfवर दयाल ुर दयाल ुहँुदै उनीह�लाई पfचाताप गन, र उहाँ
तर फ/क, नको 

ला�ग आक�ष,त गनु,भयो। 
तनीह� पालन गन, चाह�थे। 
तनीह� उनीह�को जीवनको ला�ग ईfवरले 

चाहानभुएको �वfवासको साथ xयवहार गन, चाह�थे। 
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असाइनमे/ट: नहेGयाह पWनहुोस ्10:28-39 

अQयास: 
नGन स�दभ,ह�मा xयिbतह�ले गरेको वाचाको सार पOहचान गद,छ: 

पद 30: ______________________________________________________________________ 

पद 31: ______________________________________________________________________ 

पद 32-33: __________________________________________________________________ 

पद 34: ______________________________________________________________________ 

पद 35: ______________________________________________________________________ 

पद 36: ______________________________________________________________________ 

पद 37-39: __________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 

1. केह= "ण �लनहुोस ्र अDयाय १० को अि�तम वाbयलाई Dयान Oदनहुोस:् “हामी…___________ 

_____________________________________________________________________________.” 

2. यहूद= समदुायले परमेfवरको घर र :यहाँ काम गनYह�को ला�ग 	ब�धह� गन, आफैलाई 	
तब6 

गरे। समदुायको आि:मक अव$थाको बारेमा परमेfवरको घरको अव$थाले के भ�दछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �वचारको ला�ग वड,का �व�याथgह�को �पमा हा]ा ला�ग :यहा ँकेOह चीजह� छन।् तपाईको 


छमेक र समदुायमा पजूा गनY भवनह�, परमेfवरको भवन, तपाईले पजूा गनY वा नगनY उपासनाको 

बारेमा �वचार गदा, यसले तपाईलाई क$तो मह:व राvदछ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. दोsो, 2 को3र�थी 6:16-18 मा हामीलाई भ
नएको छ /क हामी परमेfवरको मि�दर ह�। यी पदह� 

पWनहुोस ्र भगवान तपाPसँग घ
नNठ सGब�धको उ:सव मनाउनहुोस।् उहाँ भ�नहुु�छ, "म 


तनीह�लाई आiनो वास $थान बनाउँनेछु र 
तनीह�कै माझमा ब$नेछु र म 
तनीह�का परमेfवर 

हुनेछु र 
तनीह� मेरा 	जा हुनेछन।्" उहाँ यो प
न भ�नहुु�छ, "म 
त]ो बबुा हुनेछु र 
तमी मेरा 

छोरा-छोर= ब�नेछौ।" यो तपाइँको ला�ग के अथ, हो? 

_____________________________________________________________________________ 

5. मा
नसह�ले नहेGयाहको �वचारलाई Dयानमा राvदै "हामी हा]ा परमेfवरको मि�दरलाई उपे"ा गनY 

छैन�" भ�ने शmदले तपाPको ला�ग क$तो मह::व राvछ /कन/क तपाPले बनाउनभुएको मि�दरको 

हेरचाह वा उपे"ालाई Dयान Oदनहुु�छ। ऊ ब$न र ब$न रो`छ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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6. यOद तपाP कुन ैचच,को हुनहुु�छ भने यस कुराले कसर= हामीलाई एक अक|को 
निGत परमेfवरका 

जन र qीNटको शर=रको vयाल राvछ? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Aाथ<ना: प�व� आ:मा Oदनहुुनेलाई 	भलुाई ध�यबाद Oदनहुोस ्जुन xयव$था 	योग गरेर उसले हा]ो 

pदयलाई $वीकार र पfचा:तापमा आक�ष,त गद,छ। परमेfवरको घरको अव$था र भवनको बारेमा तपाईसँग 

कुरा गनु,होस।् उहाँलाई सोDनहुोस ्तपाईको मन जलेको ज$तो होस ्जसलाई परमेfवरको घरको देखभाल र 

सेवकाईको ला�ग िजGमेवार xयिbतह�लाई Oदने बेवा$ता नगनु,होस।् उहाँसँग परमेfवरको मि�दरको मम,त 

सGभार र सेवकाईको बारेमा छलफल गनु,होस।् _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

भाग 5 

 

प(रचय: 11 अDयायमा हामी �सbछ� /क नेताह� य�शलेममा बसोबास गरे। अ�य xयिbतह�ले �च£ा 

हाले। यो 
नधा,रण ग3रएको �थयो /क दश मDये एक प3रवार प�व� शहर य�शलेममा ब$नेछ र शहर र 

यसका बा�स�दाह�को र"ा गन, र सरु"ाको ला�ग। बाकँR मा
नसह�ले यहूदाका शहरह�मा आiना पतैकृ 

सGपि:तमा बसोबास गनYछन ्(पद 20)। 

 

नहेGयाह 12:1-26  पजूाहार=ह� र लेवीह�को वशंावल= हो जो स�बाबेल र येशआुसँग 
नवा,सनमा फकY का 

�थए। न*बस,नहुोस,् यो मह::वपणू, कुरा �थयो /क लेवी कुलको वशंबाट वशं प:ता लगाउन स/क�छ, जुन 

गोठाला परमेfवरले आiना जनह�को ला�ग पजुार=को �पमा सेवा गन, च�ुनभुएको �थयो। 

 

असाइनमे/ट: नहेGयाह पWनहुोस ्12:27-47 

अQयास गनु<होस:्   

1. पखा,ल को समप,ण को समय आयो! कसलाई उ:सवको नेत:ृव गन, बोलाइएको �थयो (पद 27)? 

______________________________________________________________________________ 

भेला भएका अ~ को �थए (पद 28)? _________________________________________________ 

2. उ:सवमा के समावेश हुने �थयो (पद 27)? ____________________________________________ 

3. पजुार=ह� र लेवीह�ले गन, सbने पOहलो काम के �थयो (पद 30)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. पद -31-39 मा नहेGयाहले एक 	मखु उ:पादनको आयोजन गरे। 
तनले दइुवटा नायकह� र 

यहूदाका अगवुाह� 	योग गरे जसले 
तनीह�लाई �भ:तामा चढाए। आधा द!"ण र आधा उ:तरमा 

जान ुपनY �थयो। द!"ण
तर गइरहेका गाउनेह�लाई ______________, _____________ (पद 36 

�वारा डोया,इयो).   

5. उ:तर
तर गाउनेले प�याउने को (पद 38)? ___________________________________________ 

6. पद 40: नहेGयाह र दईु गाउनेह� 
तनीह�को ठाउँमा आए ______________________________. 

7. पद: 43: :यो Oदनको वातावरण क$तो �थयो? _________________________________________ 

8. पद 44 44--47 ले फे3र मा
नसह�लाई उनीह�को योगदानको सGझना गराउँदछ जुन परमेfवरको 

सेवामा ला�गरहेकाह�को ला�ग ग3रएको �थयो। $टोर कोठा _______________________ (पद 44). 

9. जसका ला�ग 
तनीह�को योगदान छुlयाइएको �थयो (पद 47)? ____________________________ 

 

�वचार: के तपाP कOहZय ैभवन, वा पाक,  वा अ�य कुन ैसमदुाय प3रयोजनाको समप,णमा भाग �लनभुयो? 

के तपाPले कOहZय ैसो4नभुएको छ /कन सब ैहुपला? केह= xयिbत जOहले प
न उ:सव मनाउन तयार 

हु�छन।् जे होस,् जब तपाइँ के समा2त भएकोमा Dयान Oदनहुु�छ, सGभवतः यो एक सामदुा
यक 	यास 

�थयो र अब समदुायले मनाउन भेला भएको �थयो। 
न$स�देह, केOह xयिbतह� Bडजाइनमा सलंoन �थए, 

केह= 
नमा,णमा, कोह= कोष स . कलनमा, र क
तपय सब ैउ:सवको तयार=को �ममा उ:सवको तयार=मा। 

 

यो उ$त ैवातावरण हु�छ जब एउटा चच, वा परमेfवरको घर बनाइएको हु�छ। वा$त ुफम,को 	
त
न�ध:व 

छ, समदुायका 	
तिNठत xयिbतह~लाई भाग �लन आमि��त ग3रयो, र $थानीय राजनी
त�ह~ प
न यसमा 

सामेल हुन सbछन।् उ:सवको नेत:ृव पादर=ह�, नाचगानह� र म?डल=का नेताह�ले ग3ररहेका हु�छन।् अ 

ग, �पयानो, �या�डबेलह�, वा अ�य वा�य य��ह� 	योग गनY सians◌्गीतकारह�ले सब ैxयिbतको भावना 

जगाउँछन ्र गाउँछन ्र ठूलो खुशीका साथ रमाहट गछ,न!् 	ाय: उ:सव मा
नसह�सँग रमाइलोको ला�ग 

�व$ततृ भोजको साथ जार= रह�छ। 

 

तपाPको अनभुव के हुन सbछ? तपाPले कOहले समदुाय, �6ालहु�को समदुाय, सँग एक उ:सव मा सलंoन 

गनु,भएको छ? यो क$तो �थयो? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

भ
न��यो /क "य�शलेमको आन�द धेरै टाढा स
ुन��यो।" 

 

�सकाउने: अDयाय 13  मा कOहले वा /कन भनेर भ
नएको छैन तर पखा,ललाई समप,ण गरे प
छ र सब ै

उ:सवह� समा2त भएप
छ नेहे�मया राजा आट,-जारसेजमा फ/क, ए (पद 6)। 
तनी य�शलेममा 12 वष, 
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*बताइसकेका �थए। सGभवतः नहेGयाह य�शलेम फक, न ुअ
घ राजासँगको सGब�धमा सहमत भएकोले न ै

फ/क, ए। हामीलाई यो प
न भ
नएको छ /क केह= समय प
छ ऊ फे3र य�शलेम फ/क, यो। 

 

अDयाय 13 पWनको ला�ग आशा गनY ज$तो होइन। हा]ो काZप
नक ससंारमा हामी यो सो4न चाह�छ� 

/क "उनीह� प
छ खुशीका साथ बाँचे।" हामी सो4न चाह�छ� /क सब ैगलतह� सGझना प
छ उनीह�का 

आमा बबुाले उनीह�को सब ैकुरा गमुाउन ुपरेको छ जनु 
नवा,सनबाट फकY का xयिbतह� फरक फरक 

हुनेछन।् यस अDयायले नहेGयाह राजाबाट फकC दा के भे�ाए भ�ने कुरा 	कट गद,छ। 

 

िजVमेवार#: नहेGयाह 13 पWनहुोस।् नहेGयाह पWनहुोस ्10:28-39 

अQयास गनु<होस:्  

1. मोशाको xयव$थामा के प:ता लगाइएको �थयो (पद 1)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: यOद तपाPले �स-स�दभ,ह� जाँच गनु,भयो तपाPले थाहा पाउनहुुनेछ /क xयव$था 23:3-5- 

मा लेEखएको छ। तपाईले फेला पानु,हुनेछ /क अव$था ग�ती 22:3-11 मा भेOटयो;23:7. 

2. कारण के �थयो (पद 2)? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यस काननू	
त मा
नसह�ले क$तो 	
त/�या देखाए (पद3)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 4-5 को अव$था नहेGयाह य�शलेममा नहँुदा भएको �थयो। मvुय पा� को हो?_____________  

उहाँ िजGमेवार 	धान पजूाहार= हुनहुु��यो _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. एZयाशीब को �थए (पद 4)? ________________________________________________________ 

उसको बारेमा तपाईलाई के याद छ? _________________________________________________ 

समी"ाको ला�ग नहेGयाहलाई हेनु,होस ्4:3, 7; 6:17-19. 

6. एZयाशीबले उनलाई परमेfवरको भवन �भ� ैके कुराको 	ब�ध गद,थे (पद 5)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. नहेGयाह य�शलेम फ/क, ए। उनको अव$था क$तो �थयो (पदह� 7-9)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. एल=�शबले तो*बयाह  को ला�ग उपलmध गराएको घरमा नहेGयाह /कन धेरै 3रसाए? (नहेGयाह4:3)? 

____________________________________________________________________________ 

9. प
छ नहेGयाहले के �सके (पद 10)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. नहेGयाहलाई केOह कुरा थाहा भयो। यो समय के हो (पदह� 23-24)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

नहेGयाहको ह2काउन ुके �थयो (पदह� 25-27)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

कसर= अव$था समाधान ग3रयो (पदह� 28, 30)? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. नहेGयाहले परमेfवरको अनIुह र कृपाका ला�ग 	ाथ,नाह� यस अि�तम अDयायमा भ
न�छ: 

पद 14: “मलाई सGझनहुोस ्________________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

पद 22 ख: “मलाई सGझनहुोस ्_____________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

पद 31 ख: “मलाई सGझनहुोस ्_____________________________________________.” 

12. नहेGयाह प
न परमेfवरको �याय माoदछन ्जब उनी पद 29 मा भ�छन:् “
तनीह�लाई सGझ ___ 

_____________________________________________________________________________.” 

 

सारांश: xयव$था पOढयो (नहेGयाह 8)। मा
नसह�ले आiना पापह� $वीकार गरेका छन ्(नहेGयाह 9)। 

उनीह�ले एक अका,सँग बाDयकार= सGझौता गरेका छन ्(नहेGयाह 10)। �भ:ता समप,ण ग3रएको छ 

(नहेGयाह 12)। नहेGयाह एक समयको ला�ग भागे र उनले फकY र के पाए (नहेGयाह  13)? फे3र अDयाय 

10 का शmदह� सGझना गद8, “हामी हा]ा परमेfवरको भवनलाई उपे"ा गद8न�,” हामी नहेGयाहले सधुारको 

ला�ग गरेको मागलाई सZुझाउन सbछ�। धेरै चाँड ैन ैमा
नसह�, �वशषे गर= पजुार=ह� र लेवीह�, 

परमेfवरको घरका 
निGत 	ाथ�मक कामदारह�, कमजोर भएका �थए र 
तनीह�का पखुा,ह�ले गरेका केOह 

पापह�का ला�ग समप,ण गरेका �थए। 

 

ई
तहासमा दोहो3रने त3रका छ। पखुा,ह�का पापह�लाई घणृा ग3रएको �थयो र य
त लामो समय सGम 

:य$ता पापह� प
छको �पOढह�ले दोहोया,इएको �थयो। के ईfवरका मा�छेह�ले कOहZय ै�सbनेछन?् यो 

सो4न को लागी एक सिजलो 	fन छ जब सGम हामी आफैलाई उह= 	fन सोDन ुहँुदैन: के हामी कOहले 

�सbछ�? पाप ससंार xया2त छ। मानवजा
त लगायत सारा सिृNट पापले द�ूषत छ र दNुटता र �वनाशको 

माग,मा Oह�ंन डोh यायो। तर, जब उहाँ एक मायाल ु�पताले आiना भागेको ब4चालाई बोलाउनहुु�छ, तब 

परमेfवर आiना वफादा3रतामा आiना मा
नसह�लाई उहाँमा फका,उनहुु�छ। 
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आiना बबुालाई बबुाको माया क
त महान ्छ। इsाएलको पखुा,ह� कि:त �वtोह= र अना�ाकार= भए प
न, 

परमेfवरले दया र कृपासOहत xयवहार गनु,भयो। :यसोभए च� फे3र स~ु हु�छ। 
तनीह�को कडा कडा 

xयवहार र परमेfवरको xयव$था स�ुन इ�कार अ�ततः 
तनीह�लाई नNट, अझै 70 वष, प
छ प
न 

परमेfवरले अ�ाहमलाई गनु,भएको आiनो करार सGझनभुयो र फे3र उनीह�लाई छुटकारा Oदनभुयो। 

 

परमेfवर धमg हुनहुु�छ। उहाँ आiना 	
त�ाह� परूा गनु,हु�छ र इ
तहासको ईfवरको �पमा आiनो 

भ�ूमका $था�पत गनु,हु�छ। यो येशकूो धा�म,कता मा छ /क हामी छुटकारा छ। यो उहाँको धा�म,कतामा छ, 

उहाँको प�व�ता, /क हामी उ6ार र म:ृय ुर शतैानको शिbतबाट /फता, /क�य�। उसले भbुतानी गय| र 

उसले :यो आiन ैप�व� र 
नद|ष रगतको साथ गय|। उहाँले यो सब ैगनु,भयो ता/क हामी उहाँसँग 

सदासव,दा उसको स�तानह� र उहाँको रा`यका हकदारह� ब�न सक�। 

 

उसको उ6ार काय, अOहले सGम प
न जार= छ। उहाँ जOहले प
न जOहले प
न मा
नसह�लाई बोलाउनहुु�छ 

उहाँमा। उहाँको प�व� इ4छा छ /क सबलेै मिुbत पाउन ्र स:यको �ानमा आऊन!् फे3र हामी केवल यसो 

भ�न सbछ�, "बबुाको माया क
त महान ्छ!" 
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एकाइ समी"ा 
 

 

भगवानको अ
धकार,  

हा�ो छुटकारा 
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भगवानको अ
धकार, हा�ो छुटकारा 

 

समीIा 

बधाई छ! तपाPले ईfवरको धा�म,कता, हा]ो छुटकारा अDययन परूा गनु,भयो। तपाई धेरै नयाँ बाइबल 

कथाह� र पा�ह�सँग प3र�चत हुनभुएको छ। अब समी"ा गनY समय आएको छ। याद राvनहुोस,् यो 

प3र"ण होइन, केवल तपाPको अवसर र तपाPको 	ग
त पिुNट गनY अवसर हो /कन/क तपाPले यस 

रोमा¨चकार= या�ालाई 
नर�तरता Oदनहुु�छ जुन तपाPको जीवनलाई आकार Oद�छ। जब तपाP अDययन 

गनु,हु�छ तपाP कथाह�को त�यह� र परमेfवर र मानवजा
तको बारेमा स:यह� �सbदै हुनहुु�छ। तपाईले 

यो प:ता लगाई रहन ुभएको छ /क यस 21 औ ंशताmद=मा तपाईको जीवनमा त�य र स:यलाई कसर= 

	योग गनY। 

 

                पूव<-4नवा<सन    4नवा<सन    पो�ट-ए�सइ्ल 

 

 

कथा: 
 

कथा: 
 

कथा: 

च3र� (ह�): 

 

च3र� (ह�): च3र� (ह�): 

स:य / अ�तn,िNट: स:य / अ�तn,िNट: स:य / अ�तn,िNट: 

  

कथा: 
 

कथा: 

 च3र� (ह�): 

 

च3र� (ह�): 

 स:य / अ�तn,िNट: 

 

स:य / अ�तn,िNट: 

  

 

 

कथा: 

  च3र� (ह�): 

 

  स:य / अ�तn,िNट: 
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Aाथ<ना: 	भ,ु तपाPले आiनो धा�म,कता देखाउनभुयो। तपाPले ती कामह� गनु,भयो जुन तपाPले आiना 

इsाएल= इsाएल=ह�का 
निGत गनु, उ�चत �थयो। उनीह�ले गरेको गZतीको बाबजदु तपाPले उनीह�लाई 

"मा गनु,भयो र उनीह�को दयाल ुxयवहार गर= उनीह�लाई पOहलेको भ�ूममा फका,उन स"म पानु,भयो तर 

अब उनीह�को �वरोधमा आ�मण गनYह�सँग बसोबास गनु,भयो। तर हे 	भ,ु तपाPले 
तनीह�लाई अगवुाइ, 

साहस र ि$थरता 	दान गनु,भयो /कन/क उनीह�ले मि�दर र शहरको पखा,ल पनुः
नमा,ण गरे। तपाPले 


तनीह�को 	:येक आवfयकताको ला�ग न]ता 	दान गनु,भयो 
तनीह� दास:वबाट फकY र उनीह�को जीवन 

पनु
न,मा,ण गन, प
न। जसर= तपाPले 
तनीह�लाई छुटकारा Oदनभुयो, तपाPले मलाई सब ैकुराको ब�धनबाट 

छुटकारा Oदनभुयो र मेरो पासोमा पानु,भयो र मलाई बाधेँर राvन ुभयो। तपाPको धा�म,कता तपाPले मलाई 

छुटाउनभुयो। तपाPले मलाई 3रहा गनु,भयो र अब ससंारमा $वत�� र "माको ला�ग ल�च गनु,भयो। म 

तपाPलाई मेरो ध�यवाद र 	शसंा 	$ताव गद,छु। _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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अ
त3रbत �स कनेbट बाइबल अDययन डाउनलोडह� कुन ैशZुक *बना उपलmध छन.्  

म��ालयको वेब साइट �मण गनु,होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपाPबाट स�ुनहुोस!् 

Oटफनीलाई सGपक,  गनु,होस:्:  admin@crosscm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


