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स)ु गद* 
 

तपा6 एक साहAसक मा श2ु गदS हुनहुु�छ Mक तपा6को बाँकa जीवन आकार हुनेछ. तपा6को याDा 

तपा6को लाBग अन0ठो हुनेछ र प7वD बाइबल भ�ने पJुतकको तपा6को बझुाइमा बcनको लाBग तपा6को 

उTसकु र उTसाहV चाहनाले केहV अशंमा @नधा+Oरत गOरनेछ. अZययन गन+ तपाईको �@तबQताले तपाइँको 

जीवनलाई समQृ पानd वाचा गद+छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ+ त बोeनहुु�छ. 

जब तपा6 अZययन गनु+हु�छ तपा6लाई हातमा केहV AसफाOरस गOरएको आप@ूत +ह2 हुन �ोTसा`हत 

गOर�छ: 

1. यो बाइबल अZययन एकाई: “भगवानको छोरा, हाgो उQारकता+”  

2. प7वD बाइबलको नयाँ अ�तरा+ि_^य सJंकरण (एन I AभD). नोट: य`द तपा6 नयाँ खरVद 

गदS हुनुहु�छ भने, बाइबल खोjनुहोस,् य`द स भव छ भने, Tयोसँग छ:  

. �Tयेक प_ृठको बीचमा 3स-सदंभ+ Jत भ �ाथAमकताका साथ. 

. एक सम�वय सामा�यतया बाइबलको पछाXड भे`ट�छ, र 

. केहV आधारभतू न�शा प@न पछाXड भे`टए. 

3. पेन वा पेि�सल 

4. 3x5 वा 4x6 अन3ुम[णका काड+ह2 

मा सचूीबQ तीन # 2  स7ुवधाह2सँग तपा6लाई पया+Nत तपा6को अZययनको लाBग आप@ूत + गOरनेछ र यी 

पाठह2 माफ+ त सफलतापवू+क नेAभगेट गन+ तयार हुनहुुनेछ. यEय7प, बाइबलमा यो तपा6को प`हलो �दश+न 

हो भने, तपा6ले बाइबल नेAभगेट शीष+कको अZययनबाटै 7वचार गन+ स�नहुु�छ. यस अZययनले तपा6लाई 

कौशल 7वकास गन+ र तपा6लाई अBधक 7व9वJत बाइबल 7वEयाथm बनाउन सहयोग पnु याएको नेAभगेसनल 

उपकरणह2 �दान गद+छ. बाइबल नेAभगेट कुन ैप@न शeुक वा दा@यTव Lबना डाउनलोड गन+ सMक�छ 3स 

कने�ट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यEय7प यो अZययन AसफाOरस गOरएको छ, यो परमे9वरको 

योजना, हाgो 7वकeपको अZययनमा “भगवान कृपा, हाgो उQार”. 
तपा6को बाइबल माक+  गन+ न`हचMकचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पcन हो. यसलाई तपा6को 

नोटह2, तपा6को रेखांकन, हाइलाइ`टगं, सक+ ल र एरोको साथ तपा6को आoन ैबनाउनहुोस!् तपा6 7वचार, 

�9न, र अZययन को माZयम बाट आoनो याDा qयाMकंग रेकXडYग को लागी एक नोटबकु वा rयाsलेट को 

उपयोग गन+ को लागी चु�न स�नहुु�छ “भगवानको छोरा, हाgो उQारकता+”.   
अZययन साम]ी ले[खएको छ ताMक तपा6 आफैले Aस�न स�नहुुनेछ. आTम-अनशुासन को एक 

Xड]ी सगं तपा6 थोरै वा कुन ैक`ठनाई को साथ साम]ी कभर हुनेछ. एकै साथ तपा6 नयाँ जानकारV 

�ाNत गनु+हुनेछ, नयाँ अ�तरtि_ट साझा गनु+होस,् र के`ह चुनौतीपणू+ �9नह2 सोZनहुोस ्जुन उTतरह2को 

लाBग माuनेछ. यो �@तM3याको पवूा+नमुान गदS तपाईलाई अZययन गन+ केहV साथीह2लाई आमि�Dत गन+ 

ग भीरतासाथ 7वचार गन+ �ोTसाहन `दनहुु�छ.   
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तपाईलाई आoनो अZययनमा रमाइलो लाuन स�छ. तपाईको <दय ]हणयोuय होस ्जसरV भगवानले 

तपाईको वचन माफ+ त बोeनहुु�छ. यी बाइबल कथाह2ले तपा6को छोरा येश ूvी_ट, हाgा �भ ुर मिु�तदाता 

माफ+ त तपा6लाई `दएका महान ्�ेमको आ9वासन `दनहुोस.् 
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       भगवान छोरा, हा�ो उारकता� 

 

प+रचय प+रचय 

 

इ@तहासभOर परमे9वर एक Aमसनमा हुनहुु�छ, हामीलाई उहाँसँग एक स ब�धमा Mफता+ बोलाउने Aमसन। 

उTपिTत 3 मा परमे9वर आदम र हwवासँगको पणू+ स ब�ध उनीह2को अनाxाकाOरताबाट न_ट भयो। 

बगyचामा छँदा, तथा7प, परमे9वरले भाँचेको सब ैपनुJथा+पनाको �M3या श2ु गनु+भयो। उTपिTत 3:15  मा 

उनले मिु�तदाताको प`हलो �@तxा गनु+भयो। उसको अAभयानको सzुवात उहाँ आफy ले सारा सिृ_टलाई 

मायाल ुस ब�धमा eयाउनको लाBग Jथापना गनु+भएको Bथयो।   

 

अब हामी नयाँ ससुमाचारका चार पJुतकह2 (मTती, माक+ , लकूा र जोन) को अZययन गन+ थाeदा हामी 

परमे9वरको योजना, उहाँको ल|य परूा गनd उहाँको रणनी@त Aस�नेछ0। भगवानको Pयाि पयन, उनको एक 

माD छोरा येश ूएक बPचाको 2पमा आउनहुु�छ, यस प}ृवीमा एक मा@नसको 2पमा जीवन Lबताउनहुु�छ, 

Tयसप@छ दःुखक_ट भोuनहुु�छ र मनु+हु�छ ताMक हाgो पापको भ�ुतानी हुन स�छ जसमा हामीलाई गलत 

कामह2 प@न समावेश गOरएको छ जसले हामीलाई परमे9वरबाट अलग रा~दछ। येशलेू यो 3ममा गनु+भयो 

Mक सिृ_टको समयमा मा@नसजा@तAसतको परमे9वरसँगको स ब�ध फेOर एकपeट फेOर पणू+ हुनेछ। येश,ू 

ई9वरको Pयाि पयन, हाgो लाBग हामीले गन+ नस�ने कुरा गनु+भयो। हामी �@तxा गOरएको मिु�तदाता, येश ू

vी_ट, मसीह, परमे9वरको पDु पाप र मTृयमुाBथ 7वजयी एकको 2पमा �कट भएको दे~नेछ0। 

 

यस अZययनका सब ैपाठह2मा हामी येश ूको हुनहुु�छ भनेर �कट गनd कथाह2 पcनेछ0। हामी 

परमे9वरको ससुमाचारको पDु र ससंारको मिु�तदाता हुनहुु�छ भनेर हाgो चेतना बढाउन हामी यी चार 

ससुमाचारका पJुतकह2को बीचमा पछाXड जा�छ0। के`ह कथाह2 केवल ससुमाचारका लेखकह2 मZये एक 

वा दईुले बताउँदछन ्जबMक अ2 चारै जनाले भ�न स�ने छन।् Tयहाँ लेखकहz बीच के`ह Aभ�नता देखा 

पनdछ तर 7वचAलत हँुदैन। याद गनु+होस ्Mक �Tयेक लेखकको लGHत समहू उसले पuुन �यास गOररहेको छ 

र सब ैलेखकह2 �TयHदशm Bथएनन।्   

 

फेOर, यस सGंHNत अZययनमा येशकूो बारेमा रेकड+ गOरएका सब ैकथाह2 समावेश गन+ अस भव छ। 

कथाह2 जुन छा@नएका छन ्तपाईले स2ु गनु+हुनेछ। याद गनु+होस ्Mक परमे9वर 7पताले तपाईलाई महान ्

�ेम दे~न ुभएको र उहाँ तपाईसगं बा�न चाहेको स ब�ध थाहा पाएको चाहानहुु�छ। के तपा6ले येशलूाई 

तपा6को मिु�तदाता र उQारकको 2पमा Bचनेकोमा रमाउन स�नहुु�छ! 

 
 

 



 

6 
 

 

पाठ एक 

 
 

एक मुि-तदाता,  

जो "भु हुनुहु.छ 
 
 

येशूको ज�म  

 

 
अवलोकन पाठको 1 

 

 

 अवलोकन        5  

पOरचय          6 

 पाठ 1: लकूा 2            

• ससुमाचारको लेखन       7 

• येशकूो वशं                    8 

• मOरयमलाई घोषणा                   9 

• जोसेफको कथा                10 

• यहू�ना 1                  10 

• येशकूो ज�म                 13 

• सबलैाई घोषणा                 15 

• येशकूो ज�म ... Tयसोभए के भयो?    18 

 

 

 
 



 

7 
 

एक मुि-तदाता, जो "भु हुनुहु.छ 

 
 

प+रचय 

ससुमाचारका पJुतकह2ले हामीलाई येशकूो पOरचय `द�छ। यस इकाईमा ई9वरको छोरा, हाgो मिु�तदाता 

हामी उहाँको ज�म र �ारि भक बाeयावJथाको पOरिJथ@तह2 Aस�छ0, उहाँले आoना चेलाह2को 

आ�वानबाट आoनो सेवकाईको थालनी गनु+हु�छ, र हामी येशलेु उहाँको AशHा, �चार र उपचार म�Dालयको 

7वकास दे~नहुु�छ। यी चार ससुमाचारका लेखकह2ले आफैले थाहा पाएको कुरा Oरपोट+ गरे र आoना 

पाठकह2लाई wयविJथत र सहV 7ववरण `दनको लाBग अनसु�धान गरे। ले~नको लाBग @तनीह2को 

अि�तम उ�े9य पTता लगाउनहुोस।् फेला पानु+होस ्र Tयसप@छ यो वा�य समाNत गनु+होस:् @तनीह2ले 

यJतो लेखे Mक… 

 

येशलूाई धेरै फरक नामह2 `दइयो, सब ैनामह2ले उहाँ को हुन ्र उहाँ के गनु+भयो भनेर वण+न गद+छ। उहाँ 

एउटा बPचाको 2पमा ज�मनभुयो र डँुडमा रा~नभुयो र उहाँलाई दे~नेह2 आँखा Bथए Mक उहाँ को हुनहुु�छ 

भनेर Bच�न र उहाँको �शसंा गाए। @तनीह2ले आफूले देखेका र सनेुका कुरा सबलैाई बताए। Mकन? 

@तनीह2लाई कसले 7व9वास गनd Bथयो? यस बPचाले उनीह2को जीवनमा कJतो फरक पाछ+? 

 

मा@नसका पDुको 2पमा ज�मेका परमे9वरको AसQ पDुको सामना गनdह2का �@तM3याह2 अचि मत भए। 

उनीह2ले उहाँलाई ]हण गनd वा उहाँ को हुन ्भनेर अJवीकार गनd छनौट गरे। उहV अवसर उहV कथामा 

@न`हत छ जुन उमेरभOर साझेदारV गOरएको छ। जब तपा6 कथाह2 स�ुनहुु�छ सोZनहुु�छ Mक आTमाको 

आTमाले तपा6लाई 7पताको AसQ उपहार, उहाँको पDु, हाgा �भ ुर मिु�तदाता �ाNत गन+ सHम तeुयाउँछ। 
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 एक मुि-तदाता, जो "भु हुनुहु.छ 

 

पाठ 1 

भाग 1 

प+रचय: इ�ाएलका बाँकa रहेका बेLबलोनबाट फकd का र �@तxा गOरएको देशमा फेOर बसोबास गरेको 

सय0 वष+ Lब@तसकेको छ। यस अ�तदdशीय अवBधमा मलाकa (परुानो @नयम) र येशकूो ज�मको बीचको 

समय (नयाँ @नयम), यहूदVह2लाई ]ीक र रोमी 7वजेता र शासकह2को उTपीडन 7वषय बनाइयो। नयाँ 

@नयमको सzुआतमा हेरोद द ]ेट रोमको 7वषय Bथयो र NयालेJटाइनको @नम+म शासक Bथयो, जुन भAूम 

एक पटक परमे9वरले आoना जनह2 इ�ाएलVह2लाई `दनभुयो। 

 

नयाँ @नयमको प`हलो चार पJुतकह2 चार ससुमाचारका पJुतकह2 हुन ्जसलाई मTती, माक+ , लकूा र 

यहू�नाले लेखेका Bथए। यी सबजैनाले फरक tि_टकोणबाट र `दमागमा फरक �ोताह2को साथ लेखेका 

Bथए। उदाहरणका लाBग, मTती आoना यहूदV पाठकह2लाई यो कुरा जा�न चाह�थ ेMक येश ू�@तxा 

गOरएको मसीह हुनहुु�छ जसले यशयैा र यAम+याजJता भ7व_यव�ताह2को भ7व_यवाणी परूा गनु+भयो। 

अक�तफ+  लकूाले BथयोMफलस (लकूा 1:3) र अ�य अAभ7ष�त जनह2को बारेमा अZययन गOररहेका 

मAसहले vी_टलाई बोलाउँथ ेभनेर लेखेका Bथए। 

 

हाgो बाइबल अZययन जारV रहँदा हामी येशमूा Zयान केि��त गनdछ0। ससुमाचारका पJुतकह2मा के`ह 

कथाह2 छलफल गदा+ हामी उहाँसँग पOरBचत हुनेछ0। लकूा र जोन दवुलेै सब ैजना Mकन येशकूो जीवनको 

7ववरण लेखे भनेर वण+न गरे।   

 

1. हामीलाई लकूामा के भ@नएको छ 1:3-4? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यहू�ना 20:31 ले हामीलाई के भ�छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

लकूा चाह�थे थओेMफलसलाई आफूले Aसकाएको केहV सTयह2को xान होस।् यहू�नाले लेखेका Bथए Mक 

जसले उनी लेखेका Bथए उनीह2ले येश ूvी_ट हुनहुु�छ भ�ने 7व9वास गछ+न ्र 7व9वास गरेर उनीह2ले 

अन�त जीवन पाउनेछन।् धेरै wयि�तको आoनो जीवनको ल|य हु�छ। ती ल|यह2 �ाNत गन+ @तनीह2ले 

आoनो <दय र `दमाग सेट गरे। MफAलNपी 3:10 मा से�ट पलले आoनो ल|य साझा गछ+न।् उसले भ�छ, 

"म vी_टलाई Bच�न चाह�छु।" यो प@न हाgो जीवनको लाBग ल|य हो Mक येश ूvी_टलाई �भ,ु उQारकता+, 
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र AमDको 2पमा जा�न, र उहाँलाई Bचनेप@छ हामी उहाँमाBथ 7व9वास गन+ आउँदछ0 र उहाँको नाममा जीवन 

पाउँछ0। 

 

"ाथ�ना: अन]ुहV बबुा, म ससुमाचारको पJुतकमा नया ँयाDा श2ु गन+ लागेको हँु जसले सारा ससंारको 

लाBग तपा6को शभु समाचार सनुाउँछ। येश ूशभु समाचार हुनहुु�छ। मलाई Bच�न उहाँलाई Bच�न को लागी 

सHम हुनहुोस ्MकनMक म को को हो भनेर ब�ुने र ब�ुने �यास गदS, Mकन उहाँ प}ृवीमा बJन आउनभुयो, 

र उहाँको जीवनले मलाई कसरV असर गछ+। मेरो `दमाग सतक+  रा~नहुोस ्र स�ुनको लाBग मेरो मटुु 

उTसकु हुनहुोस।् मेरो <दय कथाह2, चमTकारह2 र t_टा�तह2मा खोeनहुोस।् @तनीह2 तपा6को वचन र 

साधनह2 हुन ्जुन तपा6ले मलाई आफy  �कट गन+ �योग गनु+हु�छ MकनMक म तपा6लाई तपा6को छोरा, 

येश ूvी_ट मेरो �भमुाफ+ त Bच�छु। _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4श5ण: मTतीको पJुतक येशकूो वशंावलV सगं श2ु हु�छ। मTतीले �9नको उTतर `दए: येश ूकहाँबाट 

आउनभुयो? उनको वशं के Bथयो? जब तपा6 पद 2-17  मा हेराई गनु+हु�छ केहV नाम तपा6लाई पOरBचत 

हुन स�छन।् एक Hण Aलनहुोस ्र ती wयि�तह2को नाम रेखांMकत गनु+होस ्जुन तपा6ले Bच�नहुु�छ। 

@न न नोट गनु+होस:् 

1. पद 1-6 ले हामीलाई अ�ाहम (उTपिTत 12) बाट डAेभड eयाउँछ (1 शमएूल 16)   

2. पद 6 ख 11 ले इ�ाएलका राजाह2को पJुतालाई समावेश गद+छ (1 राजा र 2 राजा)   

3. पद 12-16 को समयदे[ख बेLबलोनको ब�धनमा Lबताएको येशकूो ज�मको समयस म 

मTतीले यहूदV वशंका दईु राHसह2, अ�ाहम र डAेभडको बारेमा बोले। उनले येशकूा सब ैपखुा+ह2को सचूी 

बनाउँदैन तर मTतीले यहूदVह2लाई ले[खरहेको हुनाले यो वशं @तनीह2का कुल7पता अ�ाहमबाट सzु हुन ु

महTTवपणू+ छ। 6 अ�ाहमले जJत.ै पदमा उeलेख गOरएका राजा दाऊद प@न यहूदVह2का अक� महTवपणू+ 

पखुा+ Bथए। मTतीको ससुमाचारको पJुतकमा छोराको उपाBध (9:27, 20:30), उदाहरणको लाBग, येशलूाई 

मसीह, अAभ7ष�त जनको 2पमा Bचनायो जुन इ�ाएलले उनीह2को ई@तहास भर पखmरहेको Bथयो। 

लकूाले लकूा लकूा 3:23-38 मा येशकूो वशंावलV प@न रेकड+ गरे। यस वशंावलVमा के फरक छ? यस 

वशंावलVमा के फरक छ? _________________________________________________________ 

लकूा कहाँबाट सzु हु�छ? ___________________ लकूाले येशकूो वशंावलV किTतको पछाXड पTता लगाए? 

__________________________ येश ूयसूफुको छोरा ठा@ननभुयो तर लकूाले बताउँछ Mक ऊ आदमभ�दा 

प@न अ@घ Bथयो! ऊ ____________ को _______________________________________ हो (पद) 38). 
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भाग 2 

 

असाइनमे.ट: मेरVको कथा लकूा  मा पcनहुोस ्1:26-38 

• पद 26 र 27 मा के त}यह2 छन?् 

• Jवग+दतूको अAभवादन र स�देश�@त मOरयमको �@तM3या कJतो Bथयो? 

• Jवग+दतूको �मणमा मOरयमको �@तM3या कJतो Bथयो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. पद 26-27 मOरयमको आफ�त एAलजाबेथ छ म`हनाको गभ+वती Bथइन जब परमे9वर _________ 

Jवग+दतू हुनहुु�छ ________________________. 

गL�एललाई ___________________ पठाइएको Bथयो, एउटा शहर ___________________ 

मा, 7वशषे गरV _______________ लाई __________________ भ@न वाचा गOरएको Bथयो। 

मा@नसको नाम _______________ Bथयो, को स�तान ____________________________. 

उनको नाम Bथयो ________________________________________________________. 

2. गL�एलले मOरयमलाई बताउँ@छन ्Mक उनले परमे9वरसँग अन]ुह पाउनभुयो (पद 30)। Mकनभने 

उसले परमे9वरसँग अन]ुह पाएको छ, उसलाई के हुनेछ (पद 31)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उनको छोरालाई के हु�छ (पदह2 32-33)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मOरयमले के गOरन?् 

परVको अAभवादन (पद 29)? __________________________________________  

उनले येश ुनामको छोरालाई ज�माउने कुराको खबर छ  (पद34)? ______________ 

________________________________________________________________________ 

“परमे9वरसँग कुन ैकुरा अस भव छैन (पद 38)?” ________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. येशलूाई के नाम `दइनेछ? 

पद 32: ______________________________ 

पद 35: ______________________________ 

6. मOरयमको कथा कसरV समाNत हु�छ (पद 38)? _______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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असाइनमे.ट: जोसेफको कथा मTती मा पcनहुोस ्1:18-25. 

• मा के त}यह2 छन ्पद 18-19? 

• पदह2मा सपनाले के �कट गn यो 20-21? 

• पदह2 अनसुार परूा हुनेछ भनेर भ7व_यवाणी के Bथयो 22-23? 

• पदह2मा सपना�@त यसूफुको �@तM3या के Bथयो? 24-25? 

• मOरयम र यसूफुको कथामा के समानताह2 छन?् 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. येशमूा उeलेख भएका नाम र अथ+ह2 सचूीबQ गनु+होस:् 

पद 16, 18: _________________ अथ+: ___________________________ 

पद 21: ____________________ अथ+: ___________________________ 

पद 23: ____________________ अथ+: ___________________________ 

दबु ैयनुानी र `ह� ूभाषाह2ले अथ+ह2को अ�तt+ि_ट `द�छ। येशकूो अथ+ हो मिु�तदाता। येश ू`ह� ू

शsद जोशआुको ]ीक शsद हो, �भलेु बचाउनहुु�छ। vी_ट `ह� ूशsद मसीह, अAभषके गOरएको ]ीक 

शsद हो। इमा�वेल, इ मानअुल `हjजे प@न छ, `ह� ूशsद हो जुन परमे9वरसगं अथ+ हु�छ। 

2. यसूफुको मगेंतर गभ+वती छ। मानव tि_टकोणबाट सहV कुरा गन+ चाहने, यसूफुले के गनd योजना 

गरे (पद 19)? ______________________________________________________ 

3. उनीमा रहेको बPचा ______________ Eवारा नभई बz गभ+धारण भएको Bथयो ______________ 

उनी काममा Bथइन र उनीले __________________________ लाई ज�म `दउँBथ (पदह2 21-22).   

4. यसूफु उठे। उनले आxाकारV भएर जवाफ `दए। कुन चाखलाuदो त}य हामी `दइएको छ पद 25? 

______________________________________________________________________________ 

 

;वचार: कथा सzु गन+का लाBग के`ह तरVका! परमे9वर बPचाको 2पमा प}ृवीमा आउँदै हुनहुु�}यो, 

परमे9वरको पDु र मा@नसको पDु। सय0 वष+दे[ख परमे9वरका जनह2 �@तxा गOरएको मसीहलाई प[ख+रहेका 

Bथए। वष�दे[ख दासTव र ब�धनले आशाको चि कलो बTतीलाई हटाइसकेको Bथयो, आशा छ Mक कुन ै`दन 

एक मिु�तदाता आउनहुुनेछ र उनीह2को उQारकता+ हुनहुुनेछ। र, अब भगवानले यो सानी केटVलाई आशाको 

स�देशको साथ एउटा Jवग+दतू पठाउनहुु�छ। मसीहको ज�म मOरयममा प7वD आTमाबाट हुनेछ, कुन ै

पzुषले होइन, र यसूफुले उनलाई आoनी पTनीको 2पमा Aलन डराउनपुदSन}यो।   
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यो मOरयम हुन र Jवग+दतूले उनलाई भेrन र यJतो स�देश `दन वा यसूफु हुन, धाAम+क हुन र सब ैकुरा 

ठ�क तOरकाले गन+ चाहेको भए कJतो हुने Bथयो भनेर आ9चय+ गन+ कसलेै म�त गन+ स�दैन। यEय7प 

मOरयमले परमे9वरको इPछाको अधीनमा पेश गOरन ्र यसूफु �भकुो आxा पालन गथd। उनले मOरयमलाई 

आoनी �ीमतीको 2पमा घरमा लगे र उनीले बPचा येशलूाई ज�म न`दउ�जेलस म उनीसँग कुन ैयौन 

स ब�ध राखेनन।् 

 

भाग 3 

 

प+रचय: जब हामी यस ई9वर-मा@नस येशकूो अZययनलाई @नर�तरता `द�छ0 हामीले यहू�नाको 

पJुतकलाई हेनु+ पछ+। प`हलो अZयायमा, यहू�नाले प@न येश ूर उहाँको स2ुको बारेमा बताउन चाह�छन।् ऊ 

को Bथयो? उहाँ कहाँबाट आउनभुयो? उहाँ Mकन आउनभुयो? उहाँ कJतो हुनहुु�}यो? यहू�ना दबु ैयहूदVह2 

(इजरायलVह2) र अ�यजा@तह2 (गरै-इ�ाएलVह2) लाई ले~दै Bथए। याद गनु+होस ्Mक �चारकको 2पमा 

यहू�ना सब ैमा@नसह2ले 7व9वास गरेको र उहाँको नाममा जीवन पाएको चाहनहुु�छ (यहू�ना 20:30-31)। 

 

असाइनमे.ट: यहू�ना 1:1-5, 9-14,16-18 पcनहुोस।् हामी मOरयम र यसूफुको कथा पcछ0। यो 

यहू�नाको कथा हो जसलाई येश ूजसलाई उनले वचनको 2पमा सदंAभ+त गछ+न।् यहू�नाले हामीले येशबूारे 

के जाननू ्भ�ने चाह�छन?् यो अZयाय पcन र ब�ुन दबु ैचुनौतीपणू+ हुन स�छ। तपाईले पcन ुभएको 

जJत ैधैय+ गनु+होस।् कलम वा माक+ रको साथ LबJतारै पcनहुोस ्शsदह2, वा�यांशह2 र BचD शsदह2लाई 

रेखांMकत गन+ जुन तपा6लाई पेचीला पाछ+ वा अ�तt+ि_ट `द�छ। येश ूको हुनहुु�छ? 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. सJंकरणहz 1-5 

पदह2मा येशकूा कुन तीन सTयताह2 हामीलाई बताइएको छ 1-2? 

i. _____________________________________________ 

ii. _____________________________________________ 

iii. _____________________________________________ 

येशकूो सिृ_टमा के सलंuनता Bथयो (पद 3)?  

iv. _____________________________________________ 

v. _____________________________________________ 

उहाँमा Bथयो __________________ (पद 4). 

उसको जीवन सारा मानवताका लाBग ____________________ Bथयो (पद 4). 
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__________________ ____________ र �काश ____________________ मा यसलाई 

___________________________________________________________ छैन (पद 5). 

2. सJंकरणहz 9-14 

साँचो ______________, जनु सबलैाई _________________________________________ 

AभD आउँदै Bथयो (पद 9) येश ूससंारको jयो@त भएर आउनभुयो। 

येश ूससंारमा हुनहुु�}यो Mक उहाँ _______________। तर ________________ ले उहाँलाई 

________________________________________________________________ (पद 10). 

येश ूउहाँसँग ैआउनभुयो जुन उहाँकै आoन ै(इजरायलVह2) Bथए, र आoन ै_____________ 

ले उहाँलाई _________________________________________________ गरेनन ्(पद 11). 

उहाँलाई ]हण गनd र उहाँको नाममा 7व9वास गनd सबलैाई के `दइयो (पद 12)? 

________________________________________________________________________ 

हामी _____________ बाट ज�मेको उहाँका स�तानह2 (पद 13)?  

येश,ू वचन, हाgो माझमा ____________ र ____________ ब�नभुयो। हामीले (उहालँाई 

]हण गनd सबलेै) - 12) उनको ____________ दे~य0, ______________ को एक माD 

छोराको म`हमा, _____________________________ र ____________ भOरएको (पद 14). 

3. सJंकरणहz 16-18 

उहाँको _______ बाट हामीसँग ____________ मा सब ै____________ अन]ुह छ (पद 16). 

__________ ______________ माफ+ त `दइयो; ________________ र _______________-

______________________________ _______________ को माZयमबाट आयो (पद 17). 

कसलेै प@न क`हले देखकेा छैनन।् हामीलाई बबुा को �कट गनु+हु�छ? उहाँलाई कसले 

Bच�छ? परमे9वर 7पता कJतो हुनहुु�छ भनेर कसले हामीलाई थाहा पाउँदछ (पद 18)? 

________________________________________________________________________ 

यस पदको साथ हामी LDएक, परमे9वर 7पता, परमे9वर पDु र परमे9वर प7वD आTमाको 

झलक पाउन थाeदछ0। सब ैएक माD परमे9वर, एक माD, अन]ुह र सTयताले पणू+ 

हुनहुु�छ! 
 

�मरणाथ�: तपा6को अZययनको यस Lब�दमुा तपा6लाई किTत `द�क लाuन स�छ, यहु�ना 1:14 

एकदम महTTवको पद हो र यहू�नाको पJुतकको 7वषयवJत ुवहन गद+छ। “वचन (येशकूा लाBग यहू�नाको 

पOरचयाTमक शsद) शरVर भयो र उहाँको वासJथान हाgो बीचमा बनायो… जो 7पताबाट आयो, अन]ुह र 

सTयताले पणू+।” परुानो @नयमका धेरै कथाह2मा हामी परमे9वर आoना जनह2माझ बास गछ� भनेर 

पcछ0। 40 वष+स म उजाडJथानमा यताउता याDा गदा+ इ�ाएलVह2सँग याDा गरेको आगो र बादलको 
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खामोले उनीह2लाई परमे9वर उनीह2Aसत हुनहुु�छ भ�ने कुरा स झना गरायो। बासJथान परमे9 वरले 

उनीह2लाई उनीह2को बीचमा रहनहुुनेछ र ती मा@नसह2का बीच @नर�तर t9याTमक 2पमा काम गनd 

@नदdशन मोशालाई `दनभुयो। अब हामी ई9वर-ई9वर येश ूई9वर, ईमा�वेल, ई9वरमा बJन आउँदैछ0। उहाँ 

हाgो बीचमा बास गनु+हु�छ भ�ने कुरा के हो भने उहा ँहामीमाBथ अन]ुह र सTयताले पणू+ आउँनहुु�छ। 

हामी उहाँमा हामी सबकैा लाBग परमे9वरको @नःशत+ �ेमको अनभुव गछ�। हामी उहाँको अन]ुह अनभुव 

गद+छ0। हामी प@न येश ूसTय, सTय wयि�तTव मा पाउन। उहाँ न ैमाग+, सTय र जीवन हुनहुु�छ (यहू�ना 

14:6)। ऊ सTय बोeछ। उसले भ�छ Mक उहाँ सधँै हामीसँग हुनहुु�छ (मTती 1:23, 28-20), र उहाँ 

हुनहुु�छ। उसले भ�छ Mक ऊ हराएकोलाई खोjन र बचाउन आयो (लकूा 19:10)। उहाँ भ�नहुु�छ Mक हामी 

सब ैकुराबाट Jवत�D छ0 जसले हामीलाई अपांग जीवनह2 `दन बाZय पाद+छ (लकूा 13:12)। उसले भ�छ 

Mक अन�त जीवन हाgो उQार येशमूा छ, उहाँ ससंारका मिु�तदाता हुनहुु�छ (यहू�ना 3:16-17)। उहाँको 

वचन सTय हो जसले हामीलाई Jवत�D तeुयाउँछ (यहू�ना 8:32)। भगवा�को सTयले उहाँको अन]ुह र 

उहाँ हाgो @नि त �ेमको उपहार �कट गनु+हु�छ।  

 

एउटा अन3ुम[णका काड+मा पद 14 ले~नहुोस ्र काड+मा नोटह2 थNदै रा~नहुोस ्जबस म तपा6 

ससुमाचारका पJुतकह2, ससुमाचारका पJुतकह2को अZययन जारV रा~नहुु�छ। कसरV परमे9वरको भwय 

�ेम येशमूा आउँदछ भ�ने कुराको xानमा ब7ृQ हुनहुोस,् उहाँ अन]ुह र सTयले पणू+ हुनहुु�छ। 

 

समी5ा:  
येश ू7पताको जेठो छोराको 2पमा आउनभुयो। उसका नामह2ले हामीलाई बताउँछ Mक उहाँ को हुनहुु�छ र 

उहाँको उ�े9य यस प}ृवीमा के Bथयो। समीHाको 2पमा यी के`ह नामह2 स झनहुोस ्र उनीह2ले हामीलाई 

उहाँको बारेमा के भ�छन:् 

    नाम      अथ� र उ>े?य 

 

येश ू

 

 

vी_ट 

 

 

इमानएुल / इमानएुल 

 

 

सब भ�दा उPच छोरा 
 

 

भगवानको छोरा 
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माBथ उeले[खत नामह2 बाहेक, ससुमाचारका लेखक यहू�नाले येश ूपरमे9वर हुनहुु�छ भ�ने वचन भनेर 

बोeदछन,् उहाँ क`हeय ैसिृ_ट गनु+भएन तर सब ैथोक सिृ_ट गनु+भयो (यहू�ना 1:1-3).   

 

भाग 4 

प+रचय: हामी एउटा �~यात बाइबल कथा अZययन गन+ तयार छ0। ससंारभOरका इसाई 7व9वासीह2का 

लाBग यो M3समसको कथा हो, जुन कथाले बबुाले आoनो जेठो छोरा येशकूो ज�मको बारेमा बताउँदछन।् 

 

असाइनमे.ट: लकूा 2:1-7  पcनहुोस।् जब तपा6 पcनहुु�छ, बाबाले हामीलाई भ�न चाहानभुएको 

LबAभ�न चीजह2 याद गनु+होस:्  

• उनको पDुको ज�म वOरपOर पOरिJथ@तहz, 

• आकाशीय उTसव, र 

• राgो समाचार को �@तM3या! 

 

लेख गनु�होस:् 
1. इ�ाएलको भAूम रोमी शासनको अधीनमा Bथयो। शासन गनd सgाट को Bथए (पद 1)? ________ 

2. Aसजरको उद� के Bथयो (पद 1)? _____________________________________________ 

3. ससुमाचारको लेखक से�ट eयकूले vी_टको ज�म Aम@त लेखेका छन।् पद २ अनसुार घटनाको 

Aम@त `दनको लाBग उनी के भ�छन?् _______________________________________________ 

Aसजर अगJटस (रोमन साgाjय) र ि�वOर@नयस (AसOरया) दवुलेै उ�त वष+ जनगणना Aलएका 

Bथए। जनगणना केवल कर �योजनका लाBग �योग भएको Bथयो MकनMक रोमीह2 म@ुन रहेका 

इ�ाएलVह2लाई स�ैय सेवाबाट छुट `दइएको Bथयो। 

4. सबलेै कहाँ दता+ गरे (पद 3)? ______________________________________________ 

5. यसूफुको लाBग यो उद�को अथ+ के Bथयो (पद 4)? न�सामा उसको याDा अनसुरण गनु+होस।् 

ऊ कहाँ बJदै Bथयो? कुन शहर? ___________________________________________ 

उनी NयालेJटाइनको कुन HDेमा बJदै Bथए? ____________________________________ 

उसले कहाँ Oरपोट+ गनु+पn यो? ________________________________________________ 

Mकन उसलाई यो 7वशषे शहरको याDा गन+ आव9यक पn यो? _______________________ 

6. यो फOरसीले मOरयमलाई के भ�न खोजकेो हो (पद 5)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नासरत र बेतलेहेमको बीचमा क तीमा तीन `दन लाuयो। बा� बष+ वा माBथका म`हलाह2ले दता+ 

गरेर अ@नवाय+ कर @तनु+ पछ+। 

7. यसूफु र मOरयम बेतलेहेममा हँुदा  के भयो  (पद6)? _____________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

पद 7: "र उनले उनको ____________ ____________ लाई ____________ `दए, र ___________ 

उसलाई ______________________ वJD र ________________________________________ मा 

_________________________ Mकनभने Tयहाँ Bथयो __________________________________.” 

 

परावत�न: 

1. एक Hण Aलनहुोस ्र 7वचार गनु+होस ्मेरV र यसूफुको लाBग TयJतो असाम@यक Xड3a के हो। 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. @नJस�देह, नासरतमा पOरवारले मOरयमको डAेलभरVको आशा गOररहेका Bथए। मOरयम, बPचाको 

साथ महान, असहज र सोच Bथयो Mक यो याDा यस समयमा 7वशषे आव9यक Bथयो। स भवतः ऊ 

उTसकुताले बPचाको ज�मको लाBग कुदS Bथई अक�तफ+ , यसूफुले सायद Zयानपवू+क योजना गरेका 

Bथए। उसले दाइको घरमा दईु-चार अ�यास गरेको हुन स�छ। के तपा6 उनीह2सँग याDा 

गOररहनभुएको Bथयो भने तपा6को `दमागमा के हँुदैछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भगवानले @नयतले काम गनु+हु�छ। मीका 5:2 मा भ7व_यव�ता मीकाको भ7व_यवाणीलाई 7वचार 

गनु+होस।् पद ले~नहुोस:् ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. इ�ाएलमा शासन गनd यो शासक को Bथयो जहा ँसदासव+दाको `दन ज�मेको Bथयो? यो 

भ7व_यवाणी परूा गन+ के गनु+पn यो?  ________________________________________________ 

5. परमे9वरले आoना धाAम+क उ�े9यह2 परूा गन+ यी अ7व9वासी शासकह2लाई कसरV चलाउनभुयो?  

______________________________________________________________________________ 

6. लकूा 2:7 ले येश ूज�मनभुएको अवJथाह2को बारेमा के बताउँछ? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ�: येश ूई9वरको Jवभावम ैआउनभुयो तर हामी Aस�छ0 Mक हामी सब ैपाउन सकँू भनेर उहाँ यो 

सब ैTयाuन राजी हुनहुु�छ। ऊ यस ससंारमा केहV प@न नभएको गरV गरVबीमा ज�मेको हो, िJथरमा 

ज�मेको Bथयो MकनMक बेथलेहेमको लाBग ठाउँ Bथएन। से�ट पलले 2 कोOर�थी 8:9 मा हामीलाई येशकूो 

कzणामय �ेमको बारेमा बताउँछन ्Mक उहाँ धनी भए प@न उहाँले JवेPछाले गOरबीलाई Jवीकार गनु+भयो 

ताMक हामी सब ैथोक पाउन सक0 र धनी ब�न सक0। 
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यस पदलाई एउटा अन3ुम[णका काड+मा ले~नहुोस ्र यसलाई तपा6को मेमोरV पJुतकालयको एक भाग 

बनाउनहुोस।् तपाईका `दनह2मा धनी पलह2 पाउनहुोस,् ती Hणह2 जुन तपाई�@त भगवान कृपाले भOरपणू+ 

छन ्र ध�यवाद `दनको लाBग एक Hण Aलनहुोस ्र Tयसप@छ सोZनहुोस ्Mक उहा ँगOरबीमा सेवा गन+ 

आउँदा तपाईले JवेPछाले प@न सेवा गन+ स�नहुु�छ ताMक अ2ह2 प@न धनी हुन सकून।् येश ूvी_टलाई 

�भ ुर मिु�तदाताको 2पमा प@न Bच�नहुोस।् 

 

भाग 5 

प+रचय: M3समस कथा जारV छ। यो एक घोषणा र एक उTसव शाAमल छ! जब तपा6 यी अक� पदह2 

पcदै हुनहुु�छ भने उTसाहका साथ कeपना भइरहेको �यास भइरहेको छ। येश,ू अAभ7ष�त जन, मसीह 

ज�मनभुएको छ। य`द तपाइँ तपाइँको बPचाको ज�म घोषणा गदS हुनहुु�}यो तपाइँ कसरV मनाउनहुु�छ? 

य`द स पणू+ 7व9वलाई जा�न ुआव9यक छ भने, तपाई कसलाई बताउनहुु�छ? तपा6 यो कसरV घोषणा 

गनु+हु�छ? फेसबकुमा? r7वटर? तपा6 एक AभXडयो Aसज+ना गरेर मा पोJट गरेर ज�म घोषणा गनु+हु�छ? 

भगवान 7पताले के छनौट गनु+हु�छ 7वचार गर0। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ् लकूा 2:8-20. 

• कसले घोषणा गय�? 

• सबभै�दा प`हला कसलाई भ@नयो? 

• समाचारलाई कJतो लाuयो? 

अ9यास गनु�होस:् 

1. पद 8 ले हामीलाई के बताउँछ? Tयहाँ ______________ बा`हर ______________ बा`हर रा[खएको 

Bथयो उनीह2ले आoनो ____________ लाई रातमा।   

यEय7प पदले भनेको छैन, सभंावना छ Mक गोठालाह2ले मि�दरको बAलह2को लाBग रा[खएका 

बगालमा हेOररहेका Bथए। यी भेडाह2 कुन ैदाग वा दाग Lबना उTतम Bथए। बबुाले गोठालाह2लाई 

आoनो छोराको ज�म Mकन घोषणा गनु+भयो भनेर 7वचार गनु+ रोचक छ। 

2. जो गोठालाह2कहाँ देखा पनु+भयो (पद 9)? ____________________________________________ 

3. Jवग+दतूको साथ के भयो (पद 9)? ______________________________________________ 

4. गोठालाह2ले के गरे? _____________________________________________ 

5. Jवग+दतूले भनेको प`हलो कुरा के Bथयो (पद 10)? _____________________________________ 

6. Mकन उनीह2 डराउनपुदSन? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. स�देश राgो समाचार Bथयो। यो ठूलो आन�दको स�देश Bथयो। स�देश सबकैो लाBग Bथयो। 

र, स�देश के Bथयो (पद 11)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. नवजात Aशशकुो अAभभावकलाई सोधेको प`हलो �9न भनेको बPचाको नाम हो। पदह2मा `दइएका 

नामह2 Zयान `दनहुोस ्11: ___________________________________________________ याद 

गनु+होस ्यी नामको अथ+ के हो। मTती 1:21 हेनु+होस ्र भाग 2 मा wयायाम समीHा गनु+होस.् 

9. Jवग+दतूले गोठालाह2लाई के सकेंत `दए ता Mक उनीह2ले बPचा फेला पारे भ�ने कुरालाई थाहा 

पाउने Bथयो (पद 12)? ___________________________________________________________ 

10. Tयसप@छ के भयो (पद 13)?  

अचानक _______________________________________________________ देखा पn यो 

_________ र �शसंा गदS ___________________________________________________, 

“_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.” 

11. ज�म घोषणाले �@तM3याको लाBग बोलायो। Jवग+दतूह2 Jवग+ गएप@छ गोठालाह2बीच भएको 

छलफललाई कeपना गनु+होस!् उनीह2ले के गनd @नण+य गरे (पद 15)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. उTसव सzु भएको छ। Jवग+दतूह2ले गाए र अब गोठालाह2 �भलेु उनीह2लाई बताउनभुएको यो 

घटना हेन+ हताOर�छन।् उनीह2ले के पाए (पद 16)? 

______________________________________________________________________________ 

के तपा6 आoनो मनमा शा�त �Qास`हत डँुडमा आउँदै हुनहुु�छ? तपा6 बबुाको बPचा, तपा6को 

मिु�तदाता र राजालाई हेदS हुनहुु�छ? के तपा6 दे~नहुु�छ बबुा अ@त न ैखुशी, य@त गव+ गरेर हेडहेड 

गदS हुनहुु�छ? के तपा6ले उसलाई स�ुनहुु�छ, "हेर, यो TयJत ैहो जJतो मलेै तपा6लाई भनेको Bथएँ। 

बPचा, मेरो जेठो छोरा, लगुाले बे�ेको र डँुडमा स@ुतरहेको छ। ”   

 

4श5ण: तपाईसँग अ`हले धेरै चीजह2 छन ्जुन तपाईको टाउको AभD @छद+छ। यस बPचाको कारण 

ससंार क`हeय ैएक हुनेछैन MकनMक हुकd र मा@नस ब�नेछ। यJतो ठूलो घोषणा क`हeय ैगOरएको Bथएन। 

केवल Jवगmय सेनाह2को समहूले परमे9वरको �शसंा गOररहेको Bथएन तर उनीह2को वOरपOर �भकुो 

म`हमा चि करहेको Bथयो।   

 

�भकुो यो म`हमा कJतो Bथयो? यो उहाँको म`हमा Bथयो जुन उहाँको जनह2माझ उहाँको उपिJथ@त �कट 

Bथयो। �@तxा गOरएको भAूममा �वेश गनु+ भ�दा प`हले इ�ाएलVह2 उजाडJथानमा 40 वष+स म 

यद+नपनाको दौडान इ�ाएलVह2सँग बादल र आगोको खामोमा उनको म`हमा देखे। �Jथान  33 मा बादल 
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बादलमा ओलdप@छ मोशाले �भकुो म`हमा देखे। उनको उपिJथ@त आफूसँग ैजा�छु भनेर �@तxा गदS 

परमे9वरले मोशालाई अन]ुह `दनभुयो। गोठालाह2साम ुदेखा पनd �भकुो म`हमाले उनीह2लाई बताउँदै 

Bथयो Mक बेतलेहेमको M3_ट चाइeडमा, परमे9वरको उपिJथ@त बPचामा Bथयो। ठूलो खुशीको शभु समाचार 

यो Bथयो Mक परमे9वरको अन]ुह उहाँको पDुमा आएको Bथयो जुन हामी माझ बसेको Bथयो। उहाँ अन]ुह 

र सTयताले पणू+ हुनहुु�}यो (यहू�ना 1:14)। ठूलो खुशीको खबर यो Bथयो Mक परमे9वर 7पताले आoना 

पDुलाई AसQ, प7वD, @न_खोट थुमाको 2पमा �दान गदS हुनहुु�}यो जसले शाि�त eयाउन आउनभुएको Bथयो 

जुन सब ैसमझ, सँधै हामीसँग रहनहुुने Bथयो। (यहू�ना 20:19). 

 

;वचार: M3समसको यो कथा छो�न ुअ@घ हामीले उTसवमा भाग Aलनेह2 — Jवग+दतूह2, गोठालाह2, 

बPचा र मOरयमको बारेमा सनेुका wयि�तह2को �@तM3यालाई 7वचार गन+ समय @नकाeन ैपछ+। 

1. म सहयोग गन+ सि�दन तर मेरो अनहुारमा मJुकान छ जब म Jवग+दतूह2को बारेमा सोPछु। 

उनीह2ले यो �9न सोBधरहँदा Jवग+मा भएको उTसाहलाई कeपना गनु+होस,् "के अझ ैसमय भयो?" 

के हामी गोठालाह2लाई भ�न स�छ0? ” हजार0 Jवग+दतूह2 Jवग+मा सब ैअoeटर! कJतो t9य! धेरै 

धेरै ऊजा+! धेरै उTसाह! @तनीह2 लामो समय प[ख+रहेका छन ्Mक समाचार साझेदारV गन+का लाBग 

मिु�तदाता आउनभुएको छ। यो उनीह2को अनभु@ूत हो जब उनीह2सँग M3_टमस उपहार �दान 

हुन प[ख+रहेको हु�छ तर यो केवल M3समस 2खम@ुन बAसरहेको छ MकनMक सहV Hण आइसकेको 

छैन! 

2. र ती गोठालाह2 @न? �भ,ु मलाई गोठालाह2 जJतो बनाउनहुोस ्जसले खशुीसाथ सब ैथोक 

छो�नभुयो र गोठमा जानको लाBग परमे9वरको @नम�Dणा Jवीकानु+भयो र सब ैमा@नसजा@तको 

लाBग उहाँको अन]ुहको उपहार दे~नभुयो। क`हलेकाँहV यJतो दे[ख�छ Mक बPचा हरायो र हामीले 

उसलाई फेOर पTता लगाउन आव9यक छ बेथलेहेममा फकd र उहाँलाई ताजा र नया ँफेला पारेर। तर 

गोठालाह2 केवल गएनन ्र आफy को लाBग चीजह2 जाचँ गरे र फेOर भेडाह2को हेरचाह गन+ 

खेतह2 @तर लागे। हे �भ,ु मलाई गोठालाह2 जJतो बनाउनहुोस ्जसले यस बPचाको बारेमा 

उनीह2लाई बताइएको कुराको बारेमा वचन फैलाए (पद 17). भगवानको शभु समाचार माD मेरो 

लाBग होइन, यो सब ैwयि�तको लाBग हो (पद 14). 

हामीलाई पद 20 मा भ@नएको छ Mक गोठालाह2ले _______ र ____________ _______ उनीह2ले 

सनेु र देखेका सबकैा लाBग परमे9वर फMक+ ए। बPचाले मेरो जीवनमा के फरक पाछ+? के म यस 

�मणबाट डु गामा फMक+ नेछु जुन मलेै देखेको र सनेुको सबकैो @नि त परमे9वरको �शसंा र �शसंा 

गदS छु? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. गोठालाह2ले भनेका मा@नसह2ले जवाफ `दनपुद+}यो। हामीलाई पद १ 18 मा भ@नएको छ Mक 

गोठालाह2ले भनेको कुरा सनेुका सबलेै _______________________। क`हलेकाँहV हामी अच ममा 

परेका हु�छ0 र लगभग "Tयो राgो छ" मनोविृTतको साथ बाँBचरहेका छ0। हामी 7व9वास गनd वा 

7व9वास नगनd �@तबQ छैन0। हामी कथालाई सरल जवाफ `द�छ0 "" यो राgो छ ... हामी अक� 

बष+ फक+ नेछ� कहानी स�ुन र �यारोलह2 गाउन ... " 

4. अ�तमा, हामी पद 19 मा यी शsदह2 पcछ0: मOरयमले यी सब ैथोकह2 ____________ गरV, 

उनको ____________ मा ____________। यी शsदह2ले हामीलाई सोPदै रहन ्Mक उनी के 

जा�दछन ्Mक हामी जा�दैन0। उनीसँग प@छeलो म`हना र `दनह2 सँग ैटु3ा पान+ म�त गन+ 

फोटो]ाफ वा J�यापबकु Bथएन। उनको जीवन गएको नौ म`हना ग@त7वBध र आ9चय+को एक फुरS 

Bथयो। अब उनको बPचा सिु पएको Bथयो। बPचा वाJत7वकता Bथयो। बPचालाई हेरचाह, �ेम र 

हेरचाहको आव9यक अ�य कुन ैमानव जJतो गरVयो तर यो केवल मानव पDु माD होइन तर 

परमे9वरको पDु प@न हो। यसको मतलब के Bथयो Mक उहाँले आoना मा@नसह2लाई @तनीह2का 

पापह2बाट बचाउनहुुनेछ? उहाँको आxाकाOरताले उहाँबाट के माग गनd Bथयो? उनको?   

 

आवेदन "?नह�: 

1. बबुाले AसQ उपहार, आoनो छोराको उपहार `दनभुयो। हामी सबलैाई हाgो जीवनमा परमे9वरको 

प7वD आTमाको काय+Eवारा �ाNत गन+ वा हाgो आoन ैरोजाइबाट अJवीकार गन+ उहाँले आoनो 

पDुलाई `दनभुयो। तपाइँको "उTतम" उपहार �ाNत भएको जJतो लाuछ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाईको उपहार सJतो Bथएन तर तपाईले सब ैचीज बेPन Mक यो खरVदको लाBग। बबुाको उपहारले 

मांग गय� Mक उसले आoनो छोरालाई Tयाuयो यEय7प यो अ�ततः उसको लाBग मTृय ुहो। 

तपाईको उपहारमा तपाईले कJतो मeूय रा~न ुहु�छ? उहाँ तपाईलाई किTतको मeूय `दनहुु�छ, 

जसलाई उसले उपहार `द�छ? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. भगवानको शभु समाचारको �ापकको 2पमा हामी छ�क पन+ स�छ0। यहू�ना 3:16  र 17 

ले~नहुोस:् ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

वा हामी गोठालाह2झy हुन स�छ0 र हामीले देखकेा र सनेुका सबलैाई बताउन स�छ0। माक+  

ले~नहुोस ्16:15-16. _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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मेरो आँखाले देखेको छ 

 
 

प+रचय 

 

सानो बPचाको 2पमा समेत मा@नसह2ले येशलूाई मान+ खोजे। जब तपा6 अZययन गनु+हु�छ, र राजा 

हेरोदको Lबचको Aभ�नता नोट गनु+होस।् कुन कुराले ती दईुबीच Aभ�नता eयायो? के भने? @तनीह2 के 

खोjदै Bथए जसले हेरोदलाई उनको जJत ै�@तM3या देखाए? बबुाले आoनो छोरालाई जोगाउनभुयो। उहाँलाई 

कुन कदम चाeन आव9यक Bथयो? 

 

एक खोजी मा Bथए। उनीह2ले य@त टाढा याDा गरेनन ्जब स म @तनीह2सँग हेरोद राजाले न ैखोजीलाई 

र� गन+ लगाए। उनीह2को हातह@तयार के Bथयो? यी मा@नसह2ले हामीलाई हाgो खोजी गन+ र उहाँलाई 

उपासना गन+ हाgो �@तबQताको Jतर 7वचार गन+ चुनौती `द�छन!् 

 

AशAमयोनले घोषणा गn यो, “मेरा आखँाले देखेका छन…्” उसले के दे~यो? AशAमयोन के खोjदै Bथए? उसले 

कसरV फेला पारे उसले ऊ भे�ायो? अ�ना ती सब ैवष+ मि�दरमा बसे। उनले प@न येशलूाई Bच@नन।् 

Tयसोभए गोठालाह2ले ससंारमा येश ूज�मेको घोषणा गरे। AशAमयोन र अ�नाले सबलैाई बPचाको बारेमा 

बताउँदा ले खोजी, सोधपछु र उहाँको पजूा गn यो। 

 

म यहूदVह2को राजा, ससंारका मिु�तदाता र अ�यजा@तह2का लाBग jयो@त ज�मेको उहाँको बारेमा सबलैाई 

के भ�न स�छु? �भलेु तपा6लाई उहाँलाई Bच�न, उहाँको पजूा गन+, र साझा गन+ सHम तeुयाउनहुुनेछ। 
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 मेरो आँखाले देखेको छ 

 

पाठ 2 

भाग 1 

प+रचय: पर पराको कारण मा@नसह2ले पवू+@तरका मागी वा xानी पzुषह2 उहाँको ज�मको रात 

बेतलेहेममा येशलूाई खोिजरहेका Bथए भ�ने 7व9वास गन+ उT�ेOरत भएका छन। स भवतः यEय7प यी 

jयो@तषीह2 NयालेJटाइनको पवू+ पAश+यन खाडीको HDेबाट आएका हुन ्र उनीह2को याDाले @तनीह2लाई 

धेरै म`हनास म Aलन स�}यो। यो याद गन+ सMक�छ Mक धेरै 7वEवानह2 7व9वास गछ+न ्Mक @तनीह2 

येशकूो ज�म प@छ के`ह म`हना प@छ आए। लकूाको खाताले हामीलाई केहV 7ववरणह2 भनdछ जुन येशकूो 

ज�म प@छ प`हलो हNताह2मा भयो। हामी  याuगीको आउँदो  या}यकुो खातालाई हेदS श2ु गनdछ0। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्मTती 2:1-12. 
• कुन कुराले मगीलाई डो and◌्यायो र @तनीह2लाई य2शलेममा eयायो? 

• @तनीह2 य2शलेम Mकन आएका Bथए? 

• राजा हेरोदको बारेमा हामी के Aस�छ0? 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. पद 1 मा हामीलाई के भ@नएको छ? 

यो कथा क`हले भयो? ____________________________________ 

राजा को Bथयो? _________________________________________ 

पवू+बाट को य2शलेम आए? ________________________________ 

2. य2शलेम पuुदा उनीह2ले के सोधपछु गरे? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पद 2: @तनीह2 उसको ____________ _____________ जब यो उ�दछ र उहाकँहाँ आउँदछ। य`द 

यी jयो@तषीह2 रातको अ�धकारमा उजाडJथानमा ताराह2 चि करहेको साथ याDा गरे भने, यो 

7वशषे ताराले Jप_ट Zयान @तनीह2को Zयान [खचेको Bथयो। यो चाखलाuदो छ Mक @तनीह2ले 

यसलाई "उसको तारा" को 2पमा प`हचान गरे। उसको ताराले @तनीह2लाई राजाको पजूा गन+का 

लाBग eयायो। 

4. राजा हेरोदले के भने भनेर उनीह2को �@तM3या Bथयो (पद 3)? ___________________________ 

नोट: राजा हेरोद यहू`दयाका राजाको 2पमा सेवा गन+ रोमले @नय�ुत गरेका एक यहूदV Bथए। उनी 

एक @नद+यी शासक Bथए जसले आoन ैपOरवारका धेरै सदJयह2को हTया समेत गरेका Bथए। 

5. य2शलेमको सारा �@तM3या के Bथयो? _______________________________________________ 



 

24 
 

6. राजा हेरोदले कसलाई बोलाए (पद 4)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

म~ुय पजुारVह2 य2शलेमको मि�दरको िज मामा Bथए जहाँ यहूदVह2ले पजूा गथd। शाJDीह2, वा 

wयवJथाका AशHकह2, परुानो @नयमको @नयमका यहूदV 7वEवानह2 Bथए। 

7. राजा हेरोदले उनीह2लाई के सोधे (पद 4)? ____________________________________________ 

@तनीह2लाई कसरV थाहा भयो (पद 6)? ______________________________________________ 

तपा6को 3स-स�दभ+ �योग गदS यो कहाँ ले[खएको Bथयो? ________________________________ 

8. अब हेरोद मuगीसँग ए�ल ै@छन। उनले के सोZछन ्(पद 5-6)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. अ@न उसले @तनीह2लाई बेतलेहेमको बाटोमा पठाउँदछ (पद 8)। उसले के गन+ लगायो? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

;वचार: हामी कहानी जारV गन+ को लागी Oरoले�सन को एक छोटो समय को लागी एक समय Aलन 

`दनहुोस।् माuगी प`हलो पटक यहूदVह2का बPचा ज�मेका राजा पTता लगाउन उTसकु Bथए Mकनभने 

उनीह2ले पवू+मा उसको तारा देखे। तब @तनीह2 य2शलेम आइपगेु र @तनीह2को �9न यJतो छ, 

"यहूदVह2का राजा भएको मा@नस कहाँ छ?" उ कहाँ छ? हामी उहाँलाई कहाँ भे�ाउन स�छ0? हामी उहाँलाई 

हेन+ चाह�छ0। हामी उहाँको आराधना गन+ चाह�छ0। Tयसलेै हामी आएका छ0। यसकैारण हामी यी सब ै

हNताह2मा यस याDामा छ0। @तनीह2 येशलूाई फेला पान+ खोjदै Bथए र @तनीह2ले उहाँलाई भे�ाए र 

उहाँलाई द=डवत ्नगरेस म @तनीह2 शहर छोडदै Bथएनन।् 

 

के मलेै M3_ट चाइeडलाई मगनी जिTतकै लगनशील भई खोजेको छु? के मेरो िजxासा tढ सकंeपमा 

बदAलएको छ? उहाँ कहाँ हुनहुु�छ भनेर @तनीह2ले थाहा पाएका Bथए MकनMक भ7व_यव�ताह2ले उनी र 

उनको ज�मको बारेमा लेखकेा Bथए। मलाई थाहा छ उसलाई कहाँ भेrने? के मलेै लगतका साथ उसको 

खोजी गर�? म उहाँलाई भेrन कहाँ खोिजरहेको छु? उहाँ आoनो वचनमा �कट हुनभुयो। के म उसलाई भेrने 

आशा गद+छु वा खोिजरहेको छु LबAभ�न अन0ठो ठाउँह2 खोjदैछु Mक? 

 

उहाँलाई खोjन चाह�थे ताMक @तनीह2ले उहाकँो उपासना ग2न।् जब हामी उहाँलाई भेrय0 हामी के 

गनdछ0? के हामी उहाँलाई हाgो मिु�तदाता र राजाको 2पमा पजूा गनdछ0? के हामी उहाँलाई �@तxा 

गOरएको मसीह, अAभ7ष�त जनको 2पमा Bच�छ0? जब परमे9वरले हाgो लाBग सTयको वचन �कट 

गनु+हु�छ के हामी आशा, कृपा, र अन�त जीवनलाई उसले Jवीकार गछ� र नg भई उहाँसाम ुझुकेर �ाथ+ना 

गद+छ0? 
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भाग 2 

प+रचय: यो हTयारो ष�य�D राजा हेरोद काया+�वयन गन+ श2ु भएको हेन+ धेरै Aलदैन। उसलाई यो 

बPचाको ज�म यहूदVह2का राजाको बारेमा थाहा छ। उसलाई उसको ठाँउ थाहा छ र मागीलाई बेतलेहेम 

पठाउँदछ। उसले उनीह2लाई आoनो गोNय खोजी पाट� बनाउँदछ र बPचा खोjनको लाBग भ�यो र जब 

उनीह2ले उसलाई फेला पान+ भ�यो। उनले आoनो द_ुट योजनाको भेष बदeछन ्Mक मuगीलाई भ@न`दए 

Mक ऊ प@न, बPचाको पजूा गन+ चाह�छ। 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. मागीले राजा हेरोदसँग भेट गरेप@छ @तनीह2 भोकाउँदै आoनो बाटो लागे। हामीलाई ताराको बारेमा 

के भ@नएको छ (पद 9)? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ताराले @तनीह2लाई बPचा भएको ठाउँमा eयायो! तारामा उनीह2को �@तM3या कJतो Bथयो? 

______________________________________________________________________________ 

3. अ�तमा @तनीह2 घर आइपगेु। जब @तनीह2ले येशकूa आमा मOरयमलाई उनीह2ले के गरे भनेर 

देखे (पद 11)? ___________________________________________________________________ 

4. उनीह2ले अब के गरे? ___________________________________________________________ 

5. @तनीह2का बहुमeूय उपहारह2 के Bथए? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

6. @तनीह2को याDा परूा भएको Bथयो। @तनीह2ले बालकलाई भेटे र उहाँको उपासना गरे। अब 

@तनीह2 घर फक+ न तयार छन।् पद 12 मा हामीलाई के भ@नएको छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

हेरोद @नराश हुन लाBगरहेको छ भ�न खोjन ुपदSन। ऊ फेला पाOरयो। उसको षडय�D खुलासा 

भएको छ। कसलैाई थाहा छ! परमे9वर 7पताले आoना छोरालाई लापरवाहVपवू+क यस द_ुट र 

हTयारा राजाको हTया हुन `दनहुु�न। 

 

असाइनमे.ट: मTती पcनहुोस ्2:13-23. 

• यस ैबीचमा, यसूफुको जीवनमा के भइरहेको छ? 

• यस पOरवारको लाBग ई9वरको योजना के हो? 

• हेरोदले के गरे जब उनले महससु गरे Mक माग Mफता+ गOररहेको छैन। 

• यसूफुलाई फेOर परमे9वरको @नदdशन के Bथयो? 
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अ9यास गनु�होस:् 

1. बाँकa। यसूफु सपनामा एक जना Jवग+दतू देखा परे। आदेश के Bथयो (पद 13)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यसूफुले आxा पालन गरे। हामी कसरV जा�दछ0 Mक उनले पदमा जोडतोडले लाuने भावनाका साथ 

काम गरे 14? __________________________________________________________________ 

3. उनीह2 क@त�जेल Aम�मा बसे (पद 15)? __________________________________________ 

4. भ7व_यवाणी परूा भएको Bथयो। “____________ को _________________ म ____________ मेरो 

________.” तपा6को 3स-स�दभ+ �योग गदS यो भ7व_यवाणी कहाँ रेकड+ गOरएको Bथयो? ______ 

नोट: जसरV धेरै जसो परमे9 वरका चु@नएका मा@नसहz Aम�बाट बा`हर eयाइएका Bथए, अब उहाँ 

इिजNटबाट प@न आoनो एक माD पDु, येश ूvी_टलाई बचाउदै वा बा`हर eयाउँदै हुनहुु�}यो। 

5. अक� भ7व_यवाणी परूा हुन लागेको छ। हेरोदले के ब�ुछ (पद 16)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. उसको 3ोधमा उसले के आदेश `द�छ? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

@नद+यतापवू+क माOरएका बPचाह2को स ~या माD अनमुान गन+ सMक�छ तर बेथलेहेमको सानो 

गाउँ र वरपर शोक गनd पOरवारह2को लाBग कुन ैसा�Tवना Bथएन। 

7. हेरोद महा�को बारेमा हामीले अि�तम पटक सनु�। अक� कुरा हामीले पcय0 Mक उहाँ मनु+भयो। फेOर 

एक जना Jवग+दतूले यसूफुलाई सपनामा देखा पn यो। यस पटक उनका @नदdशनह2 के Bथए (पद 

19-20)? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. यसूफु आxा पालन गदS इ�ाएल फMक+ ए तर उनको योजनामा के पOरवत+न भयो? 

________________________________________________________________________ 

9. उनलाई प@न यहू`दयाको बेतलेहेम नफक+ न चेतावनी `दइयो। ऊ आoनो पOरवारसँग कहाँ बJयो? 

______________________________________________________________________________ 

10. येशकूो सेवकाईलाई BचLDत गनd न�सामा @न न पTता लगाउनहुोस:् 

यहू`दयाको HDे मा य2शलेम शहर, 

निजकैको बेतलेहेमको गाउँ, र 

गालVल सम�ुको उTतरप`� उTतरमा नासरत शहर।  
 

;वचार: येशकूो उपासना गन+ आयो। राजा हेरोद उहाँलाई मान+ `हडं।े र यसूफु उनलाई बचाउन क`टबQ 

Bथए। जोसेफको ई9वरको @नदdशन�@त सवेंदनशीलताले बPचालाई आoनो आमाको काखमा सरुGHत रा~यो। 
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ले आoनो तारा फरक हुन भनेर Bच�न र लामो याDामा बेतलेहेम को लागी प@छ लाuयो। राजा हेरोदले 

बझुे Mक यहूदVह2को यो बPचा जि�मएको राजा उसको शि�त र ओहदाका लाBग खतरा हो र उनलाई 

मान+को लाBग अ@घ बcयो। जोसेफले बPचाको Jवगmय 7पताको इPछाको आxापालन गनd आoनो 

िज मेवारV बझुे र आoनो पOरवारको साथ रातको समयमा इिजNट छाड ेर उनीह2 अ�ततः अJप_ट सानो 

शहर नासरतमा नआएस म बJन सकेनन।्   

1. तीन ैwयि�तह2 Aमसनमा Bथए। कुन एकसँग तपाइँ आफूलाई प`हचान गनु+हु�छ? के यो हुन स�छ 

जसले बPचा येशलूाई @तनीह2को उपहार, �Qा, पजूा र �शसंाका साथ स मान गनु+भयो?  हुनस�छ 

तपा6ले बPचालाई Bच�नभुएको छ। @तgो 7वचार: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो हेरोद हुन स�छ? अव9य प@न, तपा6 बा`हर जानहुुने छैन र बेबी येशलूाई मानd �यास गनु+हुने 

छैन तर के तपा6 उहाँलाई तपा6को Jथान, तपा6को शि�त, तपा6को जीवनशलैV र महTवाकांHाको 

लाBग खतराको 2पमा दे~नहुु�छ? तपा6 उहाँलाई बेवाJता गन+ छनौट गन+ स�नहुुनेछ र यसरV 

भोको हुने को लागी �यास गनु+होस ्जो केवल तपा6लाई माया गन+ र तपा6लाई माया गन+ 

चाह�छ। @तgो 7वचार:  ___________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________  

3. के तपा6 आफूलाई येश ूयसूफुलाई Bचनाउन स�नहुु�छ जसले आxाकारV भएर आxा गनु+भयो र 

बPचा येशकूो 7वनाश गनd सब ैखतराबाट जोBगनभुयो? यसूफुले परमे9वरका चीजह2को हेरचाह गथd। 

तपा6 एक हुन स�नहुु�छ जुन लगनपवू+क तपा6को `दमाग र तपा6को मटुुलाई रHा गदS हुनहुु�छ, 

उहाँको इPछाको अधीनमा आxाकारV भएर। 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

जसलाई तपा6 Bच�न स�नहुु�छ, Jवग+दतूको शsदह2 स झनहुोस,् “म तपा6लाई ठूलो आन�दको शभु 

समाचार eयाउँदैछु जुन सब ैमा@नसह2का लाBग हुनेछ। MकनMक तपा6को लाBग एक ज�मदाता ... 

मिु�तदाता हुनहुु�छ, जो vी_ट �भ ुहुनहुु�छ! ” 

 

भाग 3 

प+रचय: M3समसको कथा अनसुरण गदS लकूाले मि�दरमा येशकूा दईु कथाह2स`हत आoना लेखह2 

जारV राखे। प`हलो कथा Aल�छ जब उहाँ करVव छ हNताको र अक� जब उहाँ १२ बष+को हुनहुु�छ। यी 

केवल खाताह2 माDह2 हुन ्जुन हामीह2 बcदै छौ। 
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असाइनमे.ट: पcनहुोस ्लकूा 2:21-24. 

• आठ0 `दनमा यहूदV केटा केटाह2लाई के भयो? 

• मOरयम र यसूफु Mकन मि�दरमा आए? 

• Tयस �Jततुीकरणले इ�ाएलका मा@नसह2लाई के भ�न खोजेको हो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. येश ूक@त वष+को हुनहुु�}यो (पद 21)? ________________________________________________ 

2. एक यहूदV केटाको जीवनमा यस 7वशषे `दनमा कुन दईु घटना घटे? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

नोट: खतना अ�ाम (उTपिTत 17) को समयमा सकेंत गOरएको Bथयो जब परमे9वरले अ�ामको 

घरAसत करार बाँZनभुयो। खतना गनु+ भनेको करारको Bच�ह हो। उहाँ @तनीह2का परमे9वर र 

@तनीह2का स�तानका परमे9वर हुनहुुनेछ र @तनीह2 उहाँका मा@नसह2 हुनेछन।् यो Tयो समयमा 

प@न Bथयो जब अ�ाम र सारा दबुलैाई नयाँ नामह2 `दइयो, अ�ाहम र सारा। 

3. आठ0 `दनमा येशकूो आBधकाOरक नाम रा[खयो (लकूा2 :21). उहाँलाई क`हले उसको नाम `दइयो? 

लकूा हेनु+होस ्1:31. ______________________________________________________________ 

4. लेवी 12 मा हामीलाई श7ुQकरण स ब�धी मोशाको wयवJथा भ@नएको छ। अब येशकूो ज�म 

भएको 40 `दन प@छ मOरयमको श7ुQकरणको `दन सMकयो र हामी उनलाई मि�दरमा यसूफुसँग 

भेrय0 (लकूा 2:22)। मOरयमको श7ुQकरणले उनलाई मि�दरमा जान अनमु@त `दयो। उनी र 

यसूफु Mकन आए (पद 22:23)? ____________________________________________________ 

5. यो �Jथान 13:2 मा परमे9वरले आxा गनु+भएको Bथयो, जब उनले भने, "मलाई जेठो छोरो 

ज�माऊ।" इ�ाएलमा ज�मने �Tयेक जेठो स�तान चाहे पश ुहोस ्या पश,ु परम�भकुा हुन।् यसले 

बPचा येशलूाई के सकेत गn यो? ____________________________________________________ 

येश ू�भकुा हुनहुु�}यो। उहाँ मानवको 2पमा आउनभुएको हो आoन ैउ�े9यह2 परूा गन+ होइन तर 

उहाँको 7पताको इPछाको सेवा गन+। यसको अथ+ यो हो Mक येश ूजठेो छोरो �भमुा प7वD हुनभुयो। 

6. बAलदान प@न गOरयो। लेवी 12:6-8 ? अनसुार बAलदानको आव9यकता के Bथयो? 

______________________________________________________________________ 

7. लकूा 2:24  मा मOरयम र यसूफु बAलदानको @नि त eयाएको कुरा हामीलाई के भ@नएको छ? 

______________________________________________________________________________ 

नोट: Tयहाँ के`ह चीजह2 छन ्जुन उनीह2को बAलदानको स ब�धमा भ�न सMक�छ: 1) उनीह2ले 

एक बषd भेडाको पाठो Mक�न सकेनन ्ताMक @तनीह2ले दईुवटा ढुकुरह2 र परेवाह2 eयाए 2) 

@तनीह2ले थुमा eयाए, तर यस समयमा यो थाहा Bथएन, र परेवाह2। येशलूाई यहू�ना 1:36  मा 
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उeलेख गOरएको छ। जब बिNतJमा `दने यहू�नाले येशलूाई Tयहाँबाट गइरहेका दे~छन,् तब उनले 

उसलाई कसरV Bच�छ? __________________________________________________________ 

खतनाको स ब�धमा मोशाको wयवJथामा रा[खएको सब ैकुरा मOरयम र यसूफुले परूा गरे, बPचाको 

नाम राखेर र श7ुQकरणको सJंकार। 

 

4श5ा: जब येश ूअ�ाहामAसत करार बाँZनभुयो (उTपिTत 17) तब परमे9वरले आoना मा@नसह2लाई 

`दनहुुने wयवJथा परूा गन+ येश ूखतना गOरयो र प7वD पानु+भयो। हामीले ब�ुन यो महTTवपणू+ छ Mक यी 

दबु ैकाय+ह2 बPचाको इPछा वा @नण+यले eयाएको Bथएन। बz, आमाबाबलेु आoना जनह2का लाBग 

परमे9वरले आxा गनु+भएका कुराको उहाँ आxाकारV हुनभुयो जसमाफ+ त उहाँले @तनीह2लाई उहाँसँग 

स ब�ध बनाउनभुयो। 

 

इ�ायलVह2 करारको अधीनमा Bथए। परमे9वरले बPचाको लाBग स2ु गनु+ भएको अ@न चाहान ुभएको 

करारको आxापालनमा बPचाको नाम रा[खयो। Tयो नाम बबुाले `दएको Bथयो। औपचाOरक 2पमा, बPचा 

Tयसप@छ पOरवार र परमे9वरको मा�छे को घरको Bथयो। बPचा परमे9वरको पOरवारको एक सदJयको 

2पमा Jवत�D र Hमा गरVएको Bथयो। 

एकले म�त गन+ स�दैन, तर �9न सोZन स�दछु: Jवग+का 7पताको 2पमा Jवत�D र Hमा पाएको बPचाको 

2पमा बाँPन म कहाँ कने�ट हु�छु? wयवJथा 30:6 ले भ�छ Mक परमे9वरले तपा6को ____________ र 

तपा6को ____________ को ____________ लाई _____________________ गनु+हुनेछ, जसले गदा+ तपा6 

____________ आoना ____________ आoना ________________ र तपा6को सब ै____________ सगं, 

____________ हुन स�नहुु�छ।   

 

नयाँ @नयममा हामी जा�छ0 Mक खतनाको कामको ठाउँमा बिNतJमा Aलन ुहो जुन परमे9वर उहाँको नयाँ 

करारको Bच�ह हो। बिNतJमामा हामी भगवानको पOरवारको अशंमा Jवत�D र Hमा भएका छ0। 

बिNतJमामा �योग गOरएको पानी र वचनले हामीलाई घोषणा गद+छ Mक 7पता, पDु र प7वD आTमाको 

नाममा हाgा पापह2 Hमा भएका छन।् येशकूो कारण हामी हाgो जीवनको लाBग नयाँ अBधकार अ�तग+त 

आउँछ0! बिNतJमाको हामीसँग र परमे9वरसँग के`ह गन+ सिजलो छैन। यो भगवान हाgो जीवनमा अAभनय 

गदS हुनहुु�छ। यो भगवान हाgो पापहz माफa छ। यो भगवानले हामीलाई उहाँको बPचा बनाउँदै हुनहुु�छ। 

यो भगवानले हामीलाई उहाकँो आoन ैदाबी गदS हुनहुु�छ। यो ई9वरले हामीलाई उहाँको प7वD आTमा 

`दनहुु�छ ताMक हाgो जीवन नयाँ बनाउँदछ र हाgो वOरपOरको ससंारमा उसको अनहुार झeकाउँछ। 
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स�झना: कलJसी 2:11-12 खतना र बिNतJमा। पापी �कृ@त TयाBगएको छ। vी_टमा हाgो <दय 

खतना गOरएको छ। बिN तJमामा हामी उहाँसँग ैगाXडएका छ0 र परमे9वरको शि�तमा 7व9वास गरेर 

vी_टसँग फेOर जी7वत पाOरएका छ0, यहV शि�तले येशलूाई मTृयबुाट sयूतँायो। 

यी पदह2मा भ@नएको छ, "____________ मा प@न तपा6 (तपा6को नाममा रा[खएको) बिN तJमामा 

उहाँसँग ____________ हुनुहु�}यो, जसमा तपा6 प@न उहाँसँग ____________ को ____________ बाट 

शि�तशालV ______________ हुनहुु�}यो, जो उहाँबाट ______________________________________.” 

 

एकचो`ट तपा6ले यो पद एक अन3ुम[णका काड+मा ले~नभुयो र यसलाई क=ठ गनु+भएप@छ, �भ ुतपा6लाई 

7व9वास गनु+हु�छ Mक उहाँ तपा6लाई उहाँको बPचा हुन चाहनहुु�छ भनेर 7व9वास गन+ आ]ह गनु+होस।् य`द 

तपा6ले बिNतJमा Aलनभुएको छैन र 7व9वास गनु+हु�छ Mक परमे9वरले तपा6लाई �ोTसा`हत गOररहन ु

भएको छ र 7व9वासमा तपा6लाई उहाँको वचनमा 7व9वास गन+ बोलाउनहुु�छ, एक ई9वरVय चच+का नेता वा 

एक ईसाई AमDलाई सोZनहुोस ्बिNतJमाको पानीमा eयाउन र उहाँको जीवनको वचनको JवाAमTवलाई 

तपा6को जीवनमा Aलनहुोस ्तपा6 यी शsदह2 स�ुनहुु�छ, “म तपा6लाई 7पता, पDु र प7वD आTमाको 

नाममा बिNतJमा `द�छु।” 

 

"ाथ�ना: हे �भ,ु तपा6ले आo नो �जा@तलाई तपाइँको आoन ैभनेर दावी गनु+भयो। तपा6ले उनीह2सँग 

करार गनु+भयो। तपा6ले उनीह2का परमे9वर ब�ने �@तxा गनु+भयो र उनीह2 तपा6को �जा हुनेछन ्भनेर 

�@तxा गनु+भयो। सब ैतपाइँ र तपाइँ �@तबQ �@तबQ मा @नभ+र छ। तपाईले ब�ुन ुभयो Mक तपाईले 

आoनो मा@नसह2का लाBग सबकुैरा गनु+ भएको Bथयो र तपाई मेरो लाBग सब ैकुरा गनd हुनहुु�छ। तपा6 

ममा आoनो दाबी गनु+हु�छ। तपाईले मलाई नयाँ JवाAमTवको 2पमा रा~न ुभएको छ MकनMक म तपा6मा 

7व9वासको साथ बाँPदछु। तपा6ले मलाई आ9वासन `दनहुु�छ Mक मेरा पापह2 Hमा भएका छन।् म 

तपा6को अन]ुह र अनमुोदन अ�तग+त जीवन Lबताउन Jवत�D छु। तपा6 मेरा पापी तOरकाह2 

जा�नहुु�छ, अझै vी_टको साथ गाXडनभुयो र उहाँसँग नयाँ जीवनको लाBग बौरV उ�नभुयो मलाई थाहा छ 

Mक मेरा पापह2 Hमा भएका छन।् यसको लाBग म तपा6लाई मेरो ध�यवाद र �शसंा माD `दन स�छु। 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

प+रचय: जब हामी हाgो अZययनमा अगाXड बcछ0 दईुजना उeलेखनीय wयि�तको उeलेख लकूा २ को 

अक� पदह2मा उeलेख गOरएको छ। दबु ैउमेर ढeकँदो उमेरका छन ्र दबुलेै येश ू�@तxा गOरएको मसीह 
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हुनहुु�छ भनेर पिु_ट गद+छन।् यी दईु wयि�तह2ले परुानो @नयमको �@तxालाई परूा गरे नयाँ करारले ती 

�@तxाह2को प@ूत + गरे। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्लकूा 2:25-35. 

• यी पदह2मा उeलेख गOरएको नयाँ चOरDमा को छ? 

• उनले बPचाको बारेमा के भने? 

• मOरयमलाई उनको भनाइ के Bथयो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. पद 25 मा AसAमयोनको बारेमा हामी के Aस�छ0? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. के परमे9वरको आTमा उसलाई �कट Bथयो (पद 26)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. _________________ Eवारा साOरयो, उहाँ कहाँ जानभुयो (पद 27)? _________________________ 

4. Tयस `दन Tयहाँ अ2 को Bथए? _____________________________________________________ 

5. Mकन @तनीह2 Tयहाँ Bथए भनेर हामीलाई भ@नएको छ (पद 27)? ___________________________ 

6. AशAमयोनले बPचालाई Bचने। हामीलाई बताइएको छ Mक उनले उहाँलाई आoनो काखमा Aलनभुयो 

र परमे9वरको �शसंा गरे (पद 28)। AशAमयोनलाई कसरV थाहा भयो Mक येश,ू इ�ाएलको मिु�त 

हुनहुु�छ? हामी वाJतवमा थाहा छैन Mक बाहेक परमे9वरको आTमाले उहाँलाई येशमूा �कट 

गनु+भयो। पद 29 मा AशAमयोनले के भ�छ? ___________________________________________ 

7. हो, �भलेु उनको �@तxा परूा गनु+भयो र अब उहाँ शाि�तमा मनु+हुनेछ। Mकन (पद 30-32)? "मेरो 

___________ का लाBग तपा6को _____________ तपा6को ________________________ छ, जुन 

____________ सब ै____________ मा ____________ हु�छ, ____________ ____________ लाई 

____________ लाई र ____________ लाई तपा6को ____________ ______________________.” 

8. AशAमयोनले येशकूो बारेमा भनेको कुरा�@त मOरयम र यसूफुको �@तM3या कJतो Bथयो (पद 33)?  

______________________________________________________________________________ 

9. AशAमयोन उनीह2लाई आशीवा+द `दएर �Jथान गछ+न।् मOरयमलाई उनको अि�तम शsद के हो 

(पदह2 34-35)? “यो बPचा ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ @तgो आTमा प@न। ” 
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4श5ण: मOरयम र यसूफुको `दमागमा के भइरहेको Bथयो जब उनीह2ले यस मा@नसलाई भेटे, स भवतः 

उनीह2ले प`हले क`हeय ैदेखेका Bथएनन।् AशAमयोनले येश ूको हुनहुु�छ भनेर Bच�छ, उहाँ सब ैमा@नसका 

लाBग उQार गनु+हु�छ र Tयसप@छ उहाँ गहन बयान `दनहुु�छ। उनले भने Mक येश,ू मसीह, अ�यजा@त र 

यहूदV दबुकैा लाBग हुनहुु�छ। इ�ाएलVह2ले 7व9वास गरे Mक मसीह @तनीह2का उQारकता+को 2पमा 

आउनहुुनेछ। अBधक अ�तरtि_टका लाBग 3स-स�दभ+को के`ह जोडी �योग गन+ समय Aलनहुोस।् 

1. स भवतः, 3स-स�दभ+ले पद 32 मा इ�ाएल शsदलाई अनसुरण गद+छ। यशयैा अगमव�ता यशयैा 

42:6 ख-7 मा अ�यजा@तह2को बारेमा के भ�छन?् "... र को लागी एक______________________, 

लाई _______________________________________________________________ 

लाई _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. फेOर, यशयैा यशयैा49:6  मा यशयैाका शsदह2 यहूदV र अ�यजा@त दवु ैसमावेशी Bथए। 

भ7व_यव�ताले के भ�छ? “…। म तपा6लाई ____________________ का लाBग _____________ 

बनाउनेछु, ताMक मेरो _____________________ प}ृवीको छेउस म पuुन सMकयोस ्(यशयैा 49:6)। 

3. नयाँ @नयममा �े7षत 13:47-48  हामी AशAमयोनको भ7व_यसचूक वचनह2 मOरयम र यसूफुको 

मि�दरमा बोलेको दे~दछ0। यी वचनह2मा अ�यजा@तका मा@नसह2ले के जवाफ `दए? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. AशAमयोनले के`ह कुरा भने जुन मOरयम र यसूफुलाई स�ुन सिजलो Bथएन। सबलेै पनी येश ूको 

पकड मा आउन ुपछ+ भनेर भने। येशलेू Tयो भ�नहुुने Bथयो  

उहाँ र बबुा हुनहुु�}यो ______________________ (जोन 10:30).   

उहाँ गनु+हु�छ _____________________________ (मTती 10:34-39).   

उहाँ गनु+हु�छ ______________________________( मTती 26:59).   

उहाँ हुनहुु�}यो _______________________________( मTती 26:63-64) 

उहाँ गनु+हु�छ ______________________________ (जोन 10:33).   

a. ऊ धेरैलाई पतन गराउने अवरोध हुनस�}यो तर मTृयदु=डको जीवन र उQार गनdह2लाई 

उठाउने प@न उहाँ न ैहुनहुु�}यो (एMफसीह2 2:1). 

5. अ�तमा, AशAमयोनले लकूाको अ�Tयमा मOरयमलाई के भ�छन ्2:35? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
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एकले सहयोग गन+ स�दैन तर यस आमाले सोचे Mक उनी र उनको छोरोलाई के हु�छ होला 

भनेर। लकूा 2:19 लाई 7वचार गदा+ हामी यो �9न सोZन स�छ0 Mक मOरयमले उनको मनमा 

सोचेको कुरा यहV हो। 

 

आवेदन: 

1. AशAमयोनले येशकूो बारेमा भनेको कुरा सTय Bथयो। म कसलाई 7व9वास गद+छु यो बालक को हो? 

के म AशAमयोन र भ7व_यव�ताह2सँग सहमत छु जसले भने Mक उहाँ सबकैा लाBग परमे9वर 

मिु�त हुनहुु�छ? के म उहाँलाई यहूदVह2 र गरै-यहूदV दवुकैो मिु�तदाता हँु भनेर 7व9वास गद+छु? र, 

धेरै आलोचनाTमक के म उहाँलाई मेरो मिु�तदाता हँु भनेर 7व9वास गद+छु? य`द कसलेै मलाई 

सोZदछ Mक बाल येश ूमेरोलाइ के हुन,् म के भ�ने छु? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. AशAमयोनले उनलाई देखे र Bचने Mकनभने यो प7वD आTमाको Eवारा उनीमाBथ �कट भएको 

Bथयो।  बPचाले नजीकबाट हेन+को लाBग आTमाले के �कट गद+छ? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्लकूा 2:36-40. 

• नयाँ पाD को हो? 

• हामी उनको बारेमा के Aस�छ0? 

• येशलूाई भेrदा उनको �@तM3या कJतो Bथयो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. लकूाले �या�कै यी म`हला को हुन ्Bचनाउँछ। उनको नाम हो _______________________। 

उनको बबुाको नाम ____________ छ_ र उनी ____________ को गोDबाट आउँदछन ्(पद 36). 

2. लकूाले उनको बारेमा अ2 के`ह कुरा बताउँदछ।   

उनले के गOरन ्(पद 36)? ___________________________________________ 

उनी 7ववा`हत भइसकेकa बढुV JDी Bथइन ्_______________________ बष+. 

उनी 7वधवा भइसकेकa Bथइन र अ`हले झ�ड ैकOरब वष+को भइसकेको Bथयो 

____________________________________________________ वष+ परूानो. 

Jप_टतः उनले क`हeय ैमि�दर छाडनेन ्(पद 37).   
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i. उनी ____________________________ रात र `दन 

ii. उनी प@न ______________  र ________________. 

3. अ�ना, ती भ7व_यव�ता जसले मि�दरमा बAसन ्र आoनो जीवन पजूा, उपवास र �ाथ+नामा 

Lबताइन,् मOरयम, जोसेफ र बPचा प@न आए (पद 38)। "उनीह2लाई Tय`ह Hणमा आउँदैछ ..." 

यJतो लाuन स�छ Mक उनी प@न AशAमयोनजJत ैआTमाको अगवुाईमा उAभएकa Bथइन र यस 

बPचालाई Bचनेको Bथयो। उनले उनलाई देखेर के गOरन?् 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4श5ण: अ�ना प@न य2शलेमको छुटकाराको @नि त प[ख+रहेकa Bथइन।् अ�तदdशीय अवBध, इजरायलको 

नहे याहसँग @नवा+सनबाट फMक+ एको वष+ र येश ूज�मनभुएको समय बीचमा वष+ह2 इ�ायलका लाBग 

क_टदायी समय Bथयो। @तनीह2 रोमको दमनकारV र �बल शासनको अधीनमा Bथए। उनीहz करका भारV 

बोकेका Bथए। @तनीह2 दबेका मा@नसह2 Bथए। धेरैजसो @तनीह2का पखुा+ह2जJत ैजो कुन ैसमय Aम�ीह2 

दासTवमा Bथए, अब इ�ाएलVह2 Aभ�न ैअBधकारको अधीनमा Bथए, रोमको अि~तयारमा, र छुटकारा 

पाउनको लाBग �ाथ+ना गरे। अ�नाले य2शलेमको छुटकाराको लाBग तTकालको आव9यकतालाई प`हचान 

गरV Jवीकार गn यो। चाखलाuदो कुरा के छ भने Tयो इजरायलको उQारकलाई यो बPचा हुन भनेर मा�यता 

`दए। 

 

Tय`ह समयमा य2शलेमलाई छुटकारा चा`हएको Bथयो, इ�ायलV जनतालाई हामीले हेOररहेका छ0 र 

मसीहलाई प[ख+रहेका छ0, अAभषके गOरएको राजा, जो राजा भएर आउनहुुनेछ र उनीह2लाई उनीह2को 

दमनकारVह2बाट सेनाको 2पमा छुटाउनहुुनेछ। @नJस�देह, अ�ना प@न मसीहको लाBग प[ख+रहेकa Bथइन ्तर 

उनले मसीहलाई, अAभ7ष�त जनलाई मिु�तदाताको 2पमा JवीकाOरन।् मOरयम र यसूफुले येशलूाई 

मि�दरमा लगे। उसलाई येश ूभ�ने नाम `दइएको छ (लकूा 2:21) Mकनभने यसूफुलाई Jवग+दतूले @नदdशन 

`दएका Bथए (मTती 1:21) Mक उहाँले आoना मा@नसह2लाई @तनीह2का पापह2बाट बचाउनहुुनेछ। 

भ7व_यव�ता ह�नाले येश ूको हुनहुु�छ भनेर Bचने र परमे9वरलाई ध�यवाद `दए (पद 38)। उनी के ग@छ+न ्

साँPचै अच मको छ। हामीलाई भ@नएको छ Mक उनले सबकैो लागी बालको बारेमा कुरा गn यो ... अ�नाले 

बाल ससंारलाई उपहारको 2पमा हेOरन,् बPचा जसले स पणू+ मानवजा@तलाई आिTमक ब�धन, @नराशा र 

@नराशाबाट छुटकारा `दन आउँ}यो र सब ैशाि�तलाई �दान ग}य� र उनीह2को <दयलाई आशा ग}य� को 

लागी 
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;वचार: मेरV र यसूफुलाई कeपना गनु+होस।् उनीह2ले अब के सोBचरहेको हुनपुछ+? उनीह2ले नभेटेका 

wयि�तले बPचालाई Bचनेन। AशAमयोन र अ�नालाई उहाँ को हुनहुु�छ भनेर थाहा Bथयो र ती Jवग+दतूले 

यी नयाँ आमाबाबलुाई के भने भनेर पिु_ट गOररहेका Bथए। ती मा@नसह2ले उहाँलाई Bचनेकोमा @तनीह2 

छ�क परेका हुनपुछ+। तर बबुा सबलेै उहाँलाई Bचनेको चाह�}यो। Tयसोभए, हामीलाई भ@नएको छ Mक 

अ�नाले बालको बारेमा सबसँैग कुरा गn यो। य`द बबुा सबलेै जानोस ्भ�ने चाह�छन ्भने अ�ना उहाँलाई 

वचनह2 `दन म�त गन+ चाहि�थन!् जब हामी येशलूाई हेदा+ उनको �@तM3यालाई 7वचार गछ�, यसले 

हामीलाई Bचनेप@छ हामी आoन ै�@तM3यामा झeकाउँछ0। 

   

आवेदन "?नह�:   

1. मलेै येशलूाई लगुाले बे�ेको र डँुडमा स@ुतरहेको देख� भनेर म कसरV �@तM3या गदSछु? 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

2. बबुाले मेरो साथमा सबकैो उQारको लाBग `दनभुएको येशलूाई मलेै देखकेो कुराले म कJतो 

�@तM3या देखाउँछु? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. य`द मलेै बPचालाई अ�नाले जJत ै�@तM3या गनd छु भने, @तनीह2 को हुन ्जससँग म बालको 

बारेमा कुरा गछु+? म उनको बारेमा के भ�न जाँदैछु? ___________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

अ9यास गनु�होस:् 

1. यसूफु र मOरयमले �भकुो wयवJथाको आव9यकताह2 परूा गरे (पद 39)। @तनीह2 

____________________ र उनीह2को आoन ैशहरमा फकd  ___________________________. 

2. पद 40 मा हामीलाई येशकूो बारेमा के भ@नएको छ? 

बPचा _______________ र _________________________________________________ 

उहाँ हुनहुु�}यो ___________________________________________________________ 

र ______________________________________________________________________ 

 

परावत�न: 
1. हामी Aस�छ0 Mक येश ूमा@नसको 2पमा हुक+ नभुयो। शारVOरक त ऊ कडा Bथयो। 

2. हामी यो प@न Aस�छ0 Mक उहाँ ब7ुQको भOरपणू+ हुनहुु�}यो। ऊ बौ7Qक zपमा बcयो। उहाँले 

Jवग+मा आoनो 7पताको आदर गनु+भयो र आoना मानव आमाबाबलुाई आदर गनु+भयो। उहाँ 
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समझ, अ�तरtि_ट र xानमा व7ृQ हुनभुयो। `हतोपदेश 1:7 ले भ�छ, "परम�भकुो डर xानको 

शzुवात हो तर मखू+ह2ले अनशुासन र अनशुासनलाई तPुछ ठा�छन।्" 

3. र हामी Aस�छ0 Mक परमे9वरको अन]ुह उहाँमाBथ Bथयो। उसको आTमा बAलयो भयो। उहाँ आoनो 

Jवगmय 7पतासँगको स ब�धमा बcनभुयो। 

4. येश ूहुका+इन ुभयो, कमजोर, कमजोर र अश�त हुनभुयो। यसको स�ा धम+शाJDले कडा र भOरएका 

शsदह2 �योग गद+छ। भगवानको अन]ुह र अन]ुह उहाँमाBथ Bथयो। उहाँले आoनो शरVर, `दमाग 

र आTमाको पोषण गनु+भयो।  

 

आवेदन: मेरो शरVर, `दमाग र आTमाको पोषण गन+ म के गन+ स�छु ताMक म प@न चOरDमा बAलयो हुन 

स�छु र परमे9वर 7पताको अन]ुह र �ेमले भOरपणू+ हुन स�छु? 

1. जीउ: __________________________________________________________________ 

2. `दमाग: __________________________________________________________________ 

3. आTमा: __________________________________________________________________ 

अAभभावक आoना बPचाह2को लाBग सब ैभ�दा राgो चाहा�छन ्र हजुरबा हजुरआमा आoना 

हजुरआमाह2का लाBग। बPचाह2ले तपा6को जीवनमा �भाव पानd यी तीन HDेह2 पालनपोषण गनd तOरका 

के हुन स�छ? 

1. जीउ: __________________________________________________________________ 

2. `दमाग: __________________________________________________________________ 

3. आTमा: __________________________________________________________________ 

 

काकa, काका, र साथीह2ले बPचाह2को जीवनमा प@न �भाव पाछ+न।् @तनीह2लाई �भाव पानd र 

पालनपोषण गनd कुन ैतOरका के हुन स�छ, @तनीह2लाई परमे9वरको स�तानको 2पमा बcन �ोTसा`हत 

गनd? 

1. जीउ: __________________________________________________________________ 

2. `दमाग: __________________________________________________________________ 

3. आTमा: __________________________________________________________________ 

"ाथ�ना: �भमुा तपा6को Bच�ताको एउटा HेD उठाउनहुोस ्जुन तपा6को जीवनको लाBग तपा6 चाहनहुु�छ 

Mक उहाँ सtुढ र भन+ चाहनहुु�छ Mक तपा6 तपा6को वरपरका मा@नसह2लाई �@तLबि बत गन+ स�नहुु�छ 

Mक भगवानको अन]ुह तपा6मा छ। 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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बPचाको जीवन माBथ उठाउनहुोस ्जुन तपा6लाई थाहा छ Mक उनीह2ले प@न परमे9वरको अन]ुह उहाँको / 

उनको जीवनमा �कट गन+ स�दछन ्MकनMक उनीह2 शरVर, आTमा र आTमामा बAलयो हँुदै 

जा�छन।्______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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मेरो अनुसरण गनु�होस ्

 
 

प+रचय 

पाठ 3 मा हामी येशलूाई एउटा मा�छेको 2पमा दे~छ0। उनको सेवकाई सzु भएको छ। गालVलको सब ै

ठाउँह2मा उसले आoन ै@नि त नाम कमाउन श2ु गय�। समय आइसकेको छ Mक उहाँ जसलाई चेला 

बनाउन ुहु�छ उहाँ मा@नसह2लाई Bच�न र मा@नसह2लाई माछा मादS कसरV उहाकँो राjय कसरV बढाउने 

भनेर Aसकाउनहुु�छ। 

 

य`द तपा6 आoनो wयवसाय खोeनका लाBग ^ेनमा Jथानीय कामदारह2 पTता लगाउन खोjन ुभएको 

Bथयो भने, तपा6 कसलाई छनौट गनु+हु�छ? तपाई के खोjदै हुनहुु�छ? के तपा6 पzुष र म`हला छनौट 

गनु+हु�छ? wयि�तह2को यस समहूको 7वशषेता के हु�छ? तपा6 @तनीह2लाई कहाँ पाउनहुु�छ? Mकन तपा6 

ती छनौट गनु+हु�छ? पTता लगाउनहुोस ्Mक ती बा�जना मा�छेह2 को हुन ्जसलाई येशलेू आoना चेलाह2 

छा�न ुभएको Bथयो। के तपा6 उहाँको छनौटसँग सहमत हुनहुु�छ भ�ने सोPनहुु�छ? 

 

येशलेू आoना चेलाह2लाई आएर उहाँलाई प¢याउन बोलाउनभुएप@छ, @तनीह2लाई के Aसकाउनपु}य�? 

@तनीह2ले के जा�न ुपछ+? उहाँले @तनीह2लाई के �@तxा गन+ स�नहुु�छ? उहाँ @तनीह2लाई कसरV 

Aसकाउनहुुने Bथयो?  

 

उहाँले हामीलाई उहाँको प@छ लाuन बोलाउनभुएको छ। के तपा6लाई क`हले प@न सब ैछो�न आव9यक छ? 

के तपा6ले आफूलाई के`ह वा कससँैग �@तबQ गनु+भएको छ Mक �@तबQता तपा6ले अपेGHत भ�दा बढV 

आव9यक छ? Aश_य के माग गन+ स�दछ भनेर खोjनहुोस।् काममा येशलूाई हेनु+होस ्र तपा6लाई कसरV 

माछा प3न Aसकाउनहुु�छ! तपा6को पाठको आन�द Aलनहुोस!् 
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 मेरो अनुसरण गनु�होस ्

पाठ 3 

भाग 1 

प+रचय: येशकूो अि�तम बाeयकालको कथा जुन धम+शाJDले रेकड+ गद+छ, लकूा 2 को अ�Tयमा भ@नएको 

छ। हामी सोZन स�छ0 Mक उहाँ हुMक+ एप@छ मा@नस ब�नभुयो भनेर Mकन अझ बढV कथाह2 भ@नएन? 

अच म Mकशोर MकशोरV कसरV बाँPथे भनेर हेन+ रोचक हुने छैन! उहाँले के छनौट गनु+भयो? उहाँको 

जीवनलाई �भा7वत गनdह2 को Bथए? के उहाँ सँधै आoना बाबआुमाको आxा पालन गनु+हु�छ Mक उहाँ 

क`हलेकाँहV उहाँमाBथ अि~तयार भएकाह2को Lब2Q 7व�ोह गनु+हु�छ? पद 40 बाट येशकूो बारेमा हामीलाई 

जे ज@त थाहा छ Tयो उहV हो ________________ र ___________________________________ भयो; ऊ 

____________________ सगं ____________ Bथयो, र ____________ को ____________ उहाँमाBथ Bथयो। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्लकूा 2:41-52. 

• उनको पOरवार Mकन य2शलेम गए? 

• @तनीह2 Tयहाँ हँुदा के भएको Bथयो? 

• कथाले तपाईलाई कसरV चनुौती `द�छ? 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. पद 41 को बारेमा येशकूा आमा बबुा हरेक वष+ कहाँ जानहुु�छ? __________________________ 

Tयो अवसर कJतो Bथयो? _________________________________________________________ 

नोट: काननूले आदेश `दएको Bथयो Mक �Tयेक वष+ वयJक पzुषह2ले तीन चाडह2मा भाग 

Aलनपुद+छ — पे�टेकोJट, @नJतार र चाडह2को चाड। स भवतः यो, उहाँ आoना बबुाआमासँग ैप`हलो 

वष+ हुनहुु�}यो। 

2. येश ूक@त वष+को हुनहुु�}यो जब यो कथा भएको Bथयो (पद 42)?   _________________________ 

3. भोज सMकएप@छ के भयो (पद 43)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Tयसोभए मOरयम र यसूफु नासरत फMक+ ए। येश ूकहाँ हुनहुु�छ भनेर उनीह2ले सोचे (पद 44 ए)? 

______________________________________________________________________________ 

5. उहाँ कहाँ हुनहुु�}यो थाहा नहँुदा @तनीह2ले क@त टाढा याDा गरे? __________________________ 

6. उनीह2ले उहाँलाई कहाँ खोजेका Bथए (पद 44)? ________________________________________ 

7. @तनीह2ले के गरे जब @तनीह2ले उहाँलाई भेटेनन ्(पद 45)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. उहाँलाई भे�ाउन @तनीह2लाई क@त समय लाuयो (पद 46)? _______________________________ 

9. @तनीह2ले उहाँलाई कहाँ भे�ाए? _____________________________________________________ 

10. उहाँसँग ैको Bथए? _______________________________________________________________ 

11. ऊ के गदS Bथयो? _______________________________________________________________ 

12. उहाँलाई स�ुनेह2को �@तM3या कJतो Bथयो (पद 47)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. मOरयम र यसूफुको �@तM3या कJतो Bथयो जब उनीह2ले उनलाई भे�ाए (पद 48)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

14. उनको आमाको `टNपणीह2 के Bथयो (पद 48 )? 

�9न: _______________________________________________________________ 

वाJतवमा: _______________________________________________________________ 

15. येशकूो �@तM3या के Bथयो (पद 49)?  

�9न: _______________________________________________________________ 

�9न: _______________________________________________________________ 

16. Tयसोभए, पद 50 मा लकूाले के भ�छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. येश ूमOरयम र यसूफुसँग नासरत फक+ नभुयो। के 7वशषे गरV उनको बारेमा MकशोरावJथा मा 

भ@नएको Bथयो (पद 51)? _________________________________________________________ 

18. फेरV एक पटक लकूाले मOरयमको मटुु र `दमागमा हामीलाई 7व�डो `द�छ। हामीलाई के भ@नएको 

छ? ___________________________________________________________________________ 

19. र, हामीलाई येशबूारे के भ@नएको छ (पद 52)?  

ऊ ______________________ र मा बcयो _______________________________ 

ऊ ______________________ मा _______________ र बcयो _______________ 

भाग 2 

 

परावत�न:   

1. यस कथाको बारेमा तपा6को के`ह 7वचारह2 जन+ल गनु+होस।् ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. येशकूो हराएकोमा तपा6को �@तM3या कJतो हुने Bथयो? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाइँ यसलाई कसरV चलाउनहुु�छ जJतो लाuछ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. तपा6को 7वचारमा तपा6ले येशकूा शsदह2मा कJतो �@तM3या देखाउनहुुने Bथयोः   

तपा6 मलाई Mकन खोjदै हुनहुु�}यो?  

तपा6को �@तM3या: ________________________________________________________ 

के तपा6लाई थाहा छैन म मेरो बबुाको घरमा हुनपुछ+? 

तपा6को �@तM3या: ________________________________________________________ 

5. येश ूसोZनहुु�छ: तपा6 मलाई Mकन खोjदै हुनहुु�}यो? के मOरयम र यसूफुलाई थाहा Bथएन Mक 

उनीह2 उनलाई कहाँ भे�ाउने Bथए? येश ूके प`हले दे[ख 7�ि�टनको 2पमा ब�ुनभुएको जJतो 

दे[ख�छ? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. सब ैजना उसको समझ र उTतरहzमा छ�क परे (पद 47) येश ूAशHकह2को माझ बAसरहेको भेrन ु

भयो। के तपा6 उनीह2सँग Tयहाँ हुन मन पराउनहुु�न? के तपा6 छलफलको 7वषय Bथयो भ�नेमा 

अच म मा�नहुु�न?   

7. हामीलाई भ@नएको छ Mक येशसँूग TयJत ैसमझ Bथयो। यो 12 वष+ परुानो धम+शाJDxह2, 

डा�टरह2 र �ाZयापकह2को बीच बAसरहेको कeपना गनु+होस,् उनीह2लाई स�ुनहुोस ्र �9नह2 

सोZनहुोस।् Jप_ट छ, मOरयम र यसूफुले उनलाई धम+शाJD Aसकाएका Bथए। उसलाई wयवJथा 

थाहा Bथयो। उसलाई यहूदV पर परा र चलनह2 थाहा Bथयो। येश ूआoनो बबुाको घरमा हुनहुु�}यो! 

8. पद 50 मा हामीलाई भ@नएको छ Mक उनका आमाबाबलेु येश ूके भ�दै हुनहुु�न}यो, जब उहाँले 

भ�नभुयो, "के तपा6लाई थाहा Bथएन Mक म बबुाको घरमा बJनपुद+छ।" @नJस�देह, उसका 

आमाबाब ुउहाँ फेला पनु+भयो भ�ने कुरामा ढु�क Bथए। तर उनको के मतलब यो Bथयो Mक उहाँ 

7पताको घरमा हुनपुद+छ? कुन ै�9न Lबना येशकूो 7वकास र पOरप�वता एक नयाँ Jतर मा पगेुको 

Bथयो तर तपा6 लाuछ Mक मेरV र यसूफु ब�ुनभुएको Bथयो। बा� वष+को उमेरमा येशकूो ठूलो व7ृQ 

भएको हुन स�छ। 12 वष+को उमेरमा उनले आoनो आZयािTमक व7ृQको JवाAमTव Aलए। उसले 

मि�दरमा खाना खुवाउँदछ। उहाँ आफैले राखेका �9न र छलफलह2को माZयमबाट प7वD शाJDको 

आoनो समझलाई बढाउने छनौट गनु+भयो। 

 

आवेदन "?नह�: मेरो आZयािTमक व7ृQ र कeयाणको लाBग म कुन Xड]ी िज मेवार छु?   

1. मलेै @नयAमत बाइबल अZययनको लाBग कJता �यासह2 गOररहेको छु ताMक म मेरो Jवगmय 

7पताको xानमा बcन सकँू र उहाँ र उहाँको पDुसँगको wयि�तगत स ब�धमा पOरप�व हुन सकँू? 

______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 
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2. अ2लाई उपासना र Jवग+मा बJनहुुने बबुालाई ध�यवाद `दन @नयAमत तवरमा भाग Aलन म 

कJतो �यास गOररहेको छु? ________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________________ 

3. Jवग+मा बJनहुुने मेरो बबुा र उहाँको एक माD छोरा येश ूvी_टAसत wयि�तगत स ब�धमा बcन 

मलाई मदत गनd को-को हुन ्? _____________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

 

स�झना: हामीलाई भ@नएको छ Mक येश ूपरमे9वर र मा@नसहzको पHमा बcनभुयो। `हतोपदेश 3:1-4 

ले हामीलाई माग+दश+न गद+छ ताMक हामी प@न परमे9वर र मा@नसहzको पHमा बcन स�दछ0। सलेुमानले 

आoना छोरालाई यी शsदह2 भनेः 

1. नLबस+नहुोस ्मेरो ______________________ तर तपा6को _______________ रा~न `दनहुोस ्

_____________________________________________________________________________. 

2. यी AशHाह2ले तपा6लाई `दनेछ ______________ ___ ______ र ____________ ___ _________. 

3. tढ नहुनहुोस ्____________ र ____________________________________ तपा6लाई Tयाuनहुोस ् 

___________ @तनीह2लाई आoनो वOरपOर ________________; __________________ @तनीह2मा 

__________________ @तgो ______________________________________________________. 

4. Tयसोभए तपा6ले पाउनहुुनेछ ______________ र _______________ को t9य मा ____________ 

र ______________. 

यी शsदह2 तपाईको मनमा रा~न ुभएकोमा रमाईलो गनु+होस ्Mक तपाईले मन पराउनहुुनेछ र राgो नाम 

पाउनहुुनेछ। तपा6को अन3ुम[णका काड+मा राgो �@त_ठाका केहV ई9वरVय आAशष ्ह2 नोट गनु+होस।् 

 

"ाथ�ना: हे येश,ू तपाईलाई थाहा छ Mक तपाईलाई तपाईको 7पताको wयवसायको बारेमा हुन ुपछ+। तपा6ले 

वचन स�ुनभुयो जुन तपा6लाई ब7ुQ र पOरप�वता �दान गद+छ। अनदुान `दनहुोस ्जुन मलेै Aसकेको छु र 

तपा6को वचनमा भएका AशHाह2 क`हeय ैभeुदैन। ममा �ेम र वफादारVको ई9वरVय गणुह2 7वकास 

गनु+होस ्ताMक अ2ले तपा6लाई ममा बसेको प`हचान गनdछन ्र तपा6लाई �शसंा `दनेछन।् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

4श5ण: बाइबलमा येशकूो बारेमा धेरै कथाह2 छन।् हामी आफूले �मण गरेका ठाउँह2, उनीह2ले भेटेका 

मा@नसह2, उनीह2ले भनेका कथाह2, र उहाँले गनु+भएका चमTकारह2 बारेमा हामी Aस�छ0। हामी Aस�छ0 

Mक उनले भीडलाई �चार गरे र उहाँको प@छ लाuनकुो अथ+ के हो भनेर Aसकाए (मTती 5-7). उहाँले 

Lबरामीह2लाई @नको पानु+भयो (मTती 8:1-8) र उहाँले आफूकहाँ आएका साना बPचाह2लाई आAशष ्
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`दनभुयो (लकूा 18:15-17)। आफूलाई अ2ह2 भ�दा राgो ठा�ने wयि�तह2को उहाँले @न�दा गनु+भयो 

(मTती 23), �ेतह2लाई धपाए (मTती 8:28-34) र मरेकाह2लाई समेत Lबउँताउनभुयो (यहू�ना  11:38-

44)। हामी यो प@न Aस�छ0 Mक उहाँले �ाथ+नामा ए�ल ैसमय Lबताउनभुयो (मकू+ स1:35), आoना 

चेलाह2सँग समय Lबताउन भीडबाट प@छ हटे (मकू+ स 4:9-11), र आफूसँग निजक हुनेह2का लाBग 7वशषे 

तOरकामा आफूलाई �कट गनु+भयो (मTती 17:1-8). 
 

हामीलाई थाहा छैन Mक उहा ँकुन ैप@न JवाJ}य �लबहzमा सामेल हुनभुएको छ वा क�^V �लबह2 जुन 

उनको सदJयता Bथयो। हामीलाई थाहा छैन उसको मनपनd खाना के हो वा उसको घरको ठेगाना के हो। 

हामीलाई थाहा छैन पOरवारको कामका लाBग ऊ िज मेवार Bथयो वा य`द ऊ हाईJकूलमा डटे भयो। यी 

�कारका �9नह2 ससुमाचारका लेखकह2का लाBग महTTवपणू+ Bथएनन।् येशसँूग कुन ैपपाराजी Bथएन 

उहाँलाई �यामेरा र माइ3ोफोनको साथ वOरपOर प¢याउँदै Bथयो तर गरVब र अभाव]�थीलाई उहाँसँगसँग ै

सँगी साथीह2 न ैBथए। उनले कु~यात रेJटुराँमा खाना खाएनन ्तर कर सकलकह2 र अ�य पापीह2को 

घरमा खाए। उनले फOरसीह2को आलोचना गरे जसले धेरै धन `दए र केवल दईु साना Aस�का `दने JDीको 

�शसंा गरे। ऊ आoनो समयको समाजको �@त3ाि�तक जीवनमा बाBँचरहेको Bथयो, अहंकारVलाई अहँकार 

गn यो र गव+ गn यो MकनMक उसले कमजोर र शो7षतलाई माBथ उठायो। 

 

यो याद गनु+ महTTवपणू+ छ Mक येशकूा साव+ज@नक सेवकाई चेलाह2को आ�वानबाट श2ु भएको Bथएन। 

येशलेू आoना चेलाह2लाई बोलाउनभु�दा अ@घ (मTती 4:11-22) हामी मTती 3 र 4 मा बिN तJमा `दने 

यहू�नाले बिNतJमा Aलने उनको कथाह2 Aस�छ0 (मTती 3:13-17) र चालVस `दन र रात उहाँ म2भAूममा 

Lबताउनभुएप@छ उहाँ �लोभनमा पनु+भयो शतैानले (मTती 4:1-11) यसका साथै से�ट लकूाले बताउँछ Mक 

शतैानको साथ उनको म2भAूममा भएको भेट प@छ उनी गालVल फकd  जहाँ उनले सभाघरह2मा AशHा `दए। 

नासरतको सभाघरमा उनले आफूलाई ससुमाचार घोषणा गन+, BथचोAमचोमा पनdह2लाई छुटकारा `दन र 

�भकुो अन]ुहको वष+ घोषणा गन+ अAभ7ष�त भएको घोषणा गरे (लकूा 4:11-19,; यशयैा 61:1-2)। 

Tयसोभए हामी येशकूा आoना चेलाह2लाई बोलाउने कथाह2मा आउँछ0 जसले अ�ततः M3ि9चयन चच+को 

नेतTृव गद+छन।् 

 

प+रचय: @तनका साथीह2 चOरDह2को रोचक समहू Bथए। @तनीह2 जीवनको 7वAभ�न HेDबाट आएका 

Bथए। आoनो सेवकाईको शzुमा येशलेू बा�जना wयि�तह2 छा�नभुयो र @तनीह2लाई आoना चेलाह2 

भ�न ुभयो। हामी मTतीका दईु उeलेखह2लाई हेनdछ0 र येशलेू उनीह2ले भनेको जJत ैस�ुनेछ0। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्मTती 4:18-22  

• ती मा�छेह2 को Bथए?   
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• उहाँ कहाँ भे�ाउनभुयो?   

• Mकन उहाँले उनीह2लाई उहाकँो वOरपOर झु=�याउनभुयो? 

 

अ9यास गनु�होस:्  
1. येश ूकहाँ हुनहुु�}यो (पद 18)? ______________________________________________________ 

2. उसले कसलाई दे~यो? ____________________________________________________________ 

3. यी दईु wयि�त बीचको स ब�ध के Bथयो? ____________________________________________ 

4. उनीह2 के गदS Bथए? _____________________________________________________________ 

उनीह2को पेशा के Bथयो? _________________________________________________________ 

5. येशलेू के भ�नभुयो (पद 19)? ______________________________________________________ 

6. @तनीह2को �@तM3या के Bथयो (पद 20)? _____________________________________________ 

7. येश ूगालVल सम�ुको Mकनारमा `ह�ंनभुयो। उसले प@छ कसलाई दे~यो (पद 21)? ______________ 

8. यी दईु wयि�त बीचको स ब�ध के Bथयो? ____________________________________________ 

9. @तनीह2का बबुाको नाम के Bथयो?... _________________________________________________ 

10. यी मा@नसह2ले आoना बवुालाई के गदS Bथए? _________________________________________ 

11. येश ूके गनु+भयो भनेर हामीलाई बताइएको छ? ________________________________________ 

12. @तनीह2को �@तM3या के Bथयो (पद 22)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

;वचार: येश ूआoनो सेवकाई सzु गन+ तयार हुनहुु�}यो। यस कथामा �@तLबि बत गदा+ तपा6को 

`दमागमा के 7वचारह2 आउँछन?्  

1. उसले गरेको प`हलो काम के Bथयो? ________________________________________________ 

2. य`द तपा6 भख+रै माD येश ूजJत ैसzु गदS हुनहुु�}यो भने, तपा6 कोसँग सामेल हुन चाहनहुु�छ? 

@तनीह2को योuयता के के हुनेछ? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. येशलेू कसलाई छा�नभुयो? ________________________________________________________ 

4. उनको @न तो के Bथयो? ______________________________________________________ 

5. उनको �@तxा के Bथयो? _______________________________________________________ 

6. जब 7वशषेx मछुवाह2 कुरा गछ+न,् सबलेै स�ुछन।् 7वशषेxले �7वBध �दश+न गद+छ, �लोभन �योग 

गन+ सझुाव `द�छ, र अ�य मछुवाह2लाई राgो MफAस Nवालह2को लाBग @नदdशन `द�छ। उहाँलाई 
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प¢याउनेह2ले माछाको लाBग उTतम तOरका Aस�छन।् अ�Tयमा, माछा समा@त�छ र डु गामा 

eयाइयो! 

7. येशलूाई यी चारजना मा@नसह2ले ब�ुदछन।् पDसु र अि��यासले @तनीह2को जाल फाAलरहेका 

Bथए। याकूब र यहू�ना आoना जालह2 तयार गदS Bथए। मछुवाह2 Tयसो गछ+न।् 

8. माछा मानd काम उनीह2को पेशा Bथयो। येशलेू @तनीह2लाई नयाँ र फरकको लाBग बोलाउँदै 

हुनहुु�}यो। उनले मा@नसह2लाई उहाँको माछा मानd काममा बोलाइरहेका Bथए। केवल येशलेू 

@तनीह2लाई आफूसँग सामेल हुन आमि�Dत गनु+भयो तर य`द @तनीह2 उहाँलाई प¢याए भने भने 

उनीह2 मा@नसह2 माछा मानd छन।् यी चारैजना मा@नसह2ले तzु�त ैयेशकूो @न तो पाए। 

`दमागमा रा~नहुोस,् एक माछा मानd wयि�तले माछा मानd काम गदSन तर उसलाई केहV चीज 

समा@त�छ भनेर 7व9वJत नभएस म 

9. यी मा@नसह2लाई माछा प3ने माछा मानd जालह2 कसरV तयार गनd र काJट गनd कामह2 थाहा 

Bथयो। येशलेू @तनीह2लाई जालह2 कसरV प3ने र कसरV प3ने भनेर Aसकाउदै हुनहुु�}यो। उसले 

Tयो कसरV गनd Bथयो? उहाँको @न तोमा एक@छन 7वचार गनु+होस:् आउनहुोस,् मेरो अनसुरण 

गनु+होस।् उसको @नम�Dणा वाJतवमा उहाँसँग स ब�ध रा~नको लाBग आमि�Dत Bथयो। 

“आउनहुोस,् पDसु, ए�£य,ू ज ेस र जोन! आउनहुोस ्र मलाई प¢याउनहुोस।् हामी पOरBचत होऊ0। 

हामी साथी ब�न चाह�छ0 हामी सँग ैरग0, सँग ैसमय Lबताऔ,ं खान र स ग@त सँग।ै जस ैहामी 

Tयो गछ�, म तपा6लाई मा@नसह2का जलारV बनाउनेछु। जसरV तपा6 मलाई Bच�नहुु�छ, मसँग 

समय Lबताउनहुोस,् र वाJतवम ैमेरो प@छ लाuनहुोस ्म के गछु+ र के भ�छु, तपा6 मसँग ैमछुवा 

ब�नहुुनेछ। म तपाइँलाई Aसकाउनेछु र तपाइँले यो कसरV स प�न गनु+भयो Aस�नहुुनेछ। तपा6 

7वशषेx माछावाला ब�नहुुनेछ र अ2ले तपा6बाट Aस�न चाह�छन।् ” 

10. येश ूअझै सब ैTयJतो लोक7�य हुनहुु�न। उसले �यापरनमु र वरपर एउटा सानो �चार गरेको 

Bथयो (पद 13) तर प�कै प@न उसले आoनो नाम बनाएको Bथएन। हामी मTतीको ससुमाचारका 

सब ैकुरा जा�दछ0 Mक येशलेू �चार गन+ श2ु गनु+भएको Bथयो। `दमागमा रा~नहुोस,् ती `दनह2मा 

मखुको शsदले याDा गरेका समाचारह2। सामू̀ हक AमXडयाको कुन ैप@न 2प जुन नायक र म@ूत +ह2 

बनाउँदछ अविJथत Bथएन। एकले म�त गन+ स�दैन तर आ9चय+ले के बनायो Mक Tयसले येशलूाई 

आकष+क बनायो। Mकन यी मछुवाह2 तzु�त ैछोडरे येशलूाई प¢याउने Bथए? 

 

आवेदन: 

1. य`द येश ूमेरो बाटो भएर जान ुभयो र मलाई आउन र उहाँलाई प¢याउन आमि�Dत गनु+भयो भने 

म कJतो �@तM3या देखाउनेछु? _____________________________________________________ 
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2. य`द येशलेू �@तxा गनु+भयो Mक य`द मलेै उहाँलाई प¢याएँ भने उसले मलाई मा@नसह2लाई 

जालहारV बनाए भने म कJतो �@तM3या देखाउने Bथएँ? _______________________________ 

3. येशलेू मलाई उहाँको साथी हुन आ]ह गनु+हु�छ र मलाई उहाँको अनसुरण गन+ @नदdशन `दनहुु�छ। 

मेरो �@तM3या के हो? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

प+रचय: यो अक� कथा ससुमाचारका लेखक  या}यलेु भनेका छन। मTतीले आoन ैकथा भ@नरहेछ जब 

येशलेू उसलाई प¢याउन आमि�Dत गनु+भयो। कथा लामो छैन तर कथाले नयाँ पाDह2 �Jततु गद+छ 

जसले येशलूाई उहाँको सेवकाईभOर प¢याउँदछ, सदाका लाBग चुनौती `दँदै उसले के गरेको Bथयो र उहाँ को 

हुनहुु�छ भनेर झठुो भनेर इ�कार गनु+भयो। यी wयि�तह2, फOरसीह2 पालाJटाइन भOर �भावशालV 

wयि�तह2 Bथए। उनीह2ले wयवJथा र यसको wया~याको कडा आxा पालन गरे। यी मा@नसह2ले अ2ह2 

भ�दा बढV धमm हँु भनी दाबी गथd र उनीह2ले येश ूwयवJथा पालन गनd Mक नहुने भनेर @नण+य गरेको 

चाह�थे। @तनीह2को अ�त@न+̀ हत �9नले उनीह2को फOरसी अAभमानलाई उजागर गn यो: के तपाइँ wयवJथा 

पालन गदS हुनहुु�छ र हामी प@न यसलाई पालन गदSछ0?    

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्मTती 9:9-13. 
• यो कर सकलनकता+ को Bथए? 

• येशलूाई उनको @न तो के Bथयो? 

• कJतो अवJथाको 7वकास भयो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 
1. येश ूआoनो बाटो लाuदै हुनहुु�}यो र उहाँ को दे~नहुु�छ (पद 9)? __________________________ 

नोट: यो कथा मकू+ स 2 र लकूा 3 मा प@न रेकड+ गOरएको छ। यी स�दभ+ह2मा यEय7प यी 

पzुषलाई `दइएको नाम लेवी हो। दोहोरो नामह2 यहूदV मा@नसह2 माझ सामा�य Bथए। 

उदाहरणका लाBग, पDसुलाई Aसमोन प@न भ@न�}यो। अक� चेला थोमालाई XडXडमस भ@नयो र 

पावललाई प`हले शावल भ@नयो। नयाँ नाम �ाNत गदा+ wयि�त नयाँ नाम `दने wयि�तको अBधकार 

अ�तग+त आउँदछ। स भवतः लेवीले आफूलाई येशकूो चलेा बनाए प@छ मTती भनेर Bच@न�थे।   

2. येश ूउसलाई कहाँ भे�ाउनहुु�छ (पद 9)? _____________________________________________ 

3.  या}य ुकर उठाउने मा@नस Bथए। कर उठाउनेह2लाई उनीह2का देशवासीह2ले देश�ोहV ठा�थे 

MकनMक @तनीह2 रोमी सरकारको लाBग कर सकंलन गनd यहूदVह2 Bथए। अTयBधक कर लगाएर 
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मा@नसह2लाई धोका `दन उनीह2को �@त_ठा Bथयो। येश ूउसलाई के भ�नहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

4. मTतीको �@तM3या के हो? ______________________________________________________ 

5. येशलेू मTतीलाई प¢याउन @न तो `दनभुयो। Jप_टतः मTतीले येशलूाई आमि�Dत गरेको Bथयो 

(पद 10)? _____________________________________________________________________ 

6. मTतीको घरमा सँग ैखाना खाने सब ैको Bथए?  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

7. फOरसीह2ले अव9य देखे जो येशसँूग खानको @नि त भेला भएका Bथए (पद 11)। @तनीह2ले 

येशकूा चेलाह2लाई के सोधे? __________________________________________________ 

8. उनीह2ले यो �9न सोZने स�ुनभुयो (पद 12)? उनको �@तM3या कJतो Bथयो? "_______________ 

लाई ____________ को आव9यक पदSन, तर ती _______________________। जानहुोस ्र यो के 

____________ जा�नहुोस,् "म ____________ चाहा�छु, ____________________ होइन।" MकनMक 

म _____________ लाई होइन, तर ______________________________________________ " 

 

+रGले-शन: यस कथासँग के`ह रमाईलो स ब�धको ग@तशीलता भइरहेको छ: 

• येश ूर मTती बीच 

•  या}य ुर उनका साथीह2 बीच 

• फOरसीह2 र चेलाह2 माझ 

• फOरसीह2 र येशकूो Lबचमा 

1. प`हले, येश ूर मTतीको Lबचको स ब�धलाई हेर0। येश,ू परमे9वरको पDु, प7वD र शQु `हँ�न 

आउँनहुु�छ र मTतीलाई कर सकलक, अपमानजनक, समाजको कोरा+, एक इ�ाएलको घणृा र 

अJवीकृत दे~नहुु�छ। येश ूमTतीलाई भेrन आउनहुु�छ। प7वD पापीको निजक जा�छ। उहाँ केवल 

उहाँकहाँ माD पuुनहुु�न तर येशलेू मTतीलाई उहाँसँग स ब�ध रा~न आमि�Dत गनु+भयो। यो 

केवल आकिJमक AमDता माD होईन जुन येशकूो `दमागमा छ तर Tयसले उहाँलाई एक अनयुायी, 

चेला, एक चुनेको, �@तबQ wयि�त हुन आमि�Dत गद+छ। Mकन सब ैमा@नसह2 येश ूउसलाई छा�थ?े 

के तपाईलाई लाuदैन Mक मTतीले आफैलाई Tयो �9न सोधे: म Mकन? म TयJतो ठग जJतो जीवन 

Lबताइरहेको Bथए। मलेै कसकैो लाBग होइन तर आoन ैलाBग राgो गOररहेको Bथएँ। मलेै मेरो 

आoन ैJवाथ+को कारणले अzहzको फाइदा Aलएँ र येशलेू मलाई उहाँको अनसुरण गन+ आमि�Dत 

गनु+भयो। 
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"?न: हामी येशकूो बारेमा के Aस�छ0? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अब मTतीलाई येशकूो प@छ लाuन आमि�Dत गOरएको छ र अब उसले के गOररहेको हामी दे~छ0? 

उसले येश ूर उहाकँा चेलाह2लाई बेलकुaको भोजमा @न Tयाउँछ। उसले उनीह2लाई @न Tयाउँदैन 

तर उसका साथीह2 प@न आउँछन ्र उनीह2सँग ैखानेछन।् र यी साथीह2 को हुन?् के यो अन0ठो 

दे[ख�छ Mक उसका साथीह2 कर उठाउनेह2 र "पापीह2" हुन?् के तपा6लाई लाuदैन Mक येशलूाई 

भेrने साथीले साथीह2 बदeछ र उसको जीवनलाई सहज बनाउँदछ? मTती छैन! उनको ससंार अब 

उनीहzका वOरपOर घ ुन सकेन तर उसको एउटा नयाँ फोकस Bथयो र Tयो Zयान येश ूBथयो। 

मTती आoना साथीह2, कर उठाउनेह2 र "पापीह2" लाई आoनो साथीलाई भेrन चाह�थे। उहाँ 

उनीह2ले येशलूाई भेट गरेको चाहनहुु�}यो, उहाँलाई अJवीकार नगनd तर उहाँलाई स ब�धमा 

बोलाउने wयि�त। @नJस�देह, अ�य कर सकलनकता+ह2 प@न अJवीकृत र एकाकaपनको जीवन 

Lबताउँथे। @नJस�देह, "पापीह2" ब`ह_कार मा@न�छन ्र समाजको कुलVन वग+ले घणृा गछ+न,् 

@नि9चत 2पमा नमनूा नागOरकह2 होइनन।् त2ु�त, मTतीले आoनो जीवनमा परमे9वरको 

अन]ुहलाई Bचने र आoना साथीह2को सक+ लमा भएकाह2को लाBग अन]ुहको उहV जीवन चाह�थे। 

"?न: येशलेू मTतीको जीवनमा पानु+भएको �भावको बारेमा हामी के Aस�छ0? ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. अ@न धमm फOरसीह2 कसले Aलने @नण+य गछ+न?् @तनीह2ले केवल येश ूखाने र कर उठाउनेह2 र 

"पापीह2" सँग Aमसाएर बसेको त}यलाई �या=डल गन+ खोjदैनन।् Tयसोभए उनीह2 चेलाह2लाई 

के सोZछन?्  “________________________________________________________________?” 

शsद "Mकन" खतरनाक शsद हो। यो सानो शsदले अक� wयि�तलाई Xडफे�सी ब�न स�छ। हाgो 

शsद र काय+ह2मा Mकन �9नह2 छन।् Mकन हामीलाई आफy लाई धमmकरण गन+ को लागी। Mकन 

भ�छ Mक हामीसँग �9नको उTतर राgोसँग Bथयो वा Tयहाँ @तनु+पनd मeूय छ। शsद Mकन एउटा 

आ3मण शsद हो। “तपा6को AशHक Mकन गनु+हु�छ?” फOरसीह2ले wयवJथालाई @नद�ष राखे र 

आफूलाई अ2ह2 भ�दा उTतम ठा�थे। य`द चेलाह2 फOरसीह2 भएको भए @तनीह2 यी 

मा@नसह2सँग बसेका Bथएनन।् फOरसीह2ले येश ू7वzQ आरोप लगाए। उनले आफूलाई जथाभावी 

दzुपयोग गनd र wयवJथालाई बेवाJता गनdह2बाट आफूलाई अलग राखकेा Bथएनन।् चेलाह2ले 

@तनीह2को गनुासोह2�@त कJतो �@तM3या देखाए? के @तनीह2ले गरे? 

"?न: येशलेू फOरसीह2मा पानु+भएको �भावको बारेमा हामी के Aस�छ0? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. यो चाखलाuदो छ Mक चेलाह2ले के`ह प@न भनेनन।् @तनीह2लाई वाJतवम ै�@तM3या `दने मौका 

`दइएन। फOरसीह2ले सोधेको �9न सनेुर येशलेू भ� नभुयो, “यो त JवJथ छैन, जसलाई डा�टर 

चा`ह�छ, Lबरामीह2लाई।” येश ूके भ�दै हुनहुु�}यो? डा�टर को Bथए? Lबरामी को Bथए? कसले 

Bचनेका Bथए Mक येश,ू डा�टरले @तनीह2लाई @तनीह2को पापी अवJथाको लाBग म�त गरे? 

@नJस�देह, कर उठाउनेह2 र पापीह2लाई मदत र उपचार चा`ह�छ भनेर फOरसीह2 सहमत भएका 

Bथए। तर @तनीह2 प@न सहमत Bथए Mक राgो नभएस म उनीह2बाट बPनपुद+छ। फOरसीह2ले 

परमे9वरको अन]ुहपवू+क भेटV चढाउन ूभनेर फOरसीह2लाई पठाइ`दए र फOरसीह2ले wयवJथा 

पालन गदा+ बAलदान चढाउँछन।् उहाँ ससंारमा Mकन आउनभुयो भनेर उहाँको घोषणाले 

फOरसीह2लाई अि�तम चोट पnु यायो: म धमm होइन, तर पापीह2लाई बोलाउन आएको हँु। र कसले 

आफूलाई धमm ठा�छन?् येशलेू कसलाई पापी ठा�नभुयो? 

"?न: येश ूमTती, कर उठाउनेह2, पापीह2 र चलेाह2का लाBग अBधव�ता हुनहुु�}यो।   

उनको �@तरHा के Bथयो? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

प+रचय: मTतीको कथामा हाgो काम परूा भएको छैन। हामी कथाका त}यह2 जा�दछ0 र हामीले 

कथाको AशHामा �@तLबि बत गरेका छ0 तर हामीले यस कथालाई हाgो जीवनमा �योग गन+ सकेका छैन0। 

हामी मTती र येश ूदबुबैाट के Aस�छ0 जुन ती दईु वष� अ@घदे[ख हाgो जीवनमा अTय�त महTव भएको 

Bथयो? 

 

�मIृत समी5ा: यस पाठको लाBग क=ठ गन+ नयाँ Nयासेज Aस�नकुो स�ा अन3ुम[णका काड+ह2 बा`हर 

@नकाeनको लाBग समय Aलनहुोस ्जुनमा तपा6ले यस बाइबल अZययन �ृंखलामा याद रा~न ुभएका 

7वAभ�न पदह2 रेकड+ गनु+ भएको छ। भख+रका अशंह2 खोjनहुोस ्जसले हामीलाई परमे9वरको पDु येश ू

मा@नस ब�नभुयो र हामीह2को माझमा बJने छनौट गनु+भयो भनेर बझुाउन सहयोग गद+छ। मTतीको 

कथामा हामीलाई भ@नएको छ Mक उसले कर उठाउनेह2 र पापीह2को समहूलाई साझा ग}य�। मTती 1:21 

र लकूा 19:10 समीHा गनु+होस।् य`द तपा6सँग इ�ड�ेस काड+मा यी पदह2 छैनन ्भने, @तनीह2लाई ले~न 

@नि9चत गनु+होस ्र @तनीह2लाई तपा6को मेमोरV पJुतकालयमा थNनहुोस।् 

Tयसोभए यस �9नलाई 7वचार गनु+होस:् यी पदह2 अनसुार येश ूMकन आउनभुयो? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

51 
 

आवेदन: 
1. Mकन तपा6लाई लाuछ Mक मTती आoनो कथा (9:9-13) लाई आoनो ससुमाचारमा समावेश गन+ 

चाह�थ?े _______________________________________________________________________ 

2. कथाह2 महTTवपणू+ छ MकनMक ती हाgो लाBग र हाgो कथा स�ुनेह2को लाBग स�दभ+ Lब�द ु

`द�छ। तपा6सँग एउटा कथा छ। तपा6को जीवनमा तपा6को 7वशषे समयका 7वशषे स झनाह2 

हु�छन ्जुन तपा6को लाBग 7वशषे महTTव रा~छन।् यJतो समय स झनहुोस:् 

______________________________________________________________________________ 

कुन चीज छ जुन यसले तपा6को लाBग यादगार बनायो? _______________________________ 

3. के तपा6ले येशसँूग एक स झनायोuय समय Lबताउनभुएको छ? अ`हले तपाई कहाँ हुनहुु�छ आoनो 

आZयािTमक याDामा? के`ह wयि�तह2 को हुन ्र के`ह पOरिJथ@तह2 छन ्जुन तपा6लाई अ`हले 

कहाँ eयाइएको हो? 

______________________________________________________________________________ 

4. हुनस�छ तपा6 मTती र उनका केहV साथीह2 जJतो हुनहुु�छ जसले येशलूाई प`हलो पटक भेटेका 

Bथए। आफूलाई परमे9वरको पDु भनेर स बोधन गनd यस मा@नसका बारेमा तपाईको के के 

7वचारह2 छन?् के तपाई पOरBचत हुनभुयो? तपा6को 7वचारमा मTतीले तपा6लाई येशसँूग पOरBचत 

गराउन Mकन उTसा`हत Bथए होलान? उसलाई के थाहा छ Mक ऊ तपाईले प@न जानेको चाहा�छ?  

______________________________________________________________________________ 

 

4सकाउने: हामीले पाँच जना मा@नसह2बारे पcय0 जसलाई येशलेू बोलाउन ुभयो र उहाँलाई प¢याउन 

आमि�Dत गनु+भयो — ए�£य,ू पDसु, जे स र यहू�ना, र अब मTती। मTती 10:2-4 मा हामी बा�को नाम 

जा�छ0 जसलाई �े7षत भ@नएको Bथयो।   

1. उहाँहzको नाम के हो? 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

2. यी �े7षतह2को सचूीमा हामीले यी wयि�तह2को बारेमा के`ह चीजह2 Aस�य0। उनीह2को नामका 

साथै अ2 के-के कुरा प@न हामीलाई बताइएको छ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. हामीलाई कत ैप@न बताइएको छैन Mक ती wयि�तह2 असाधारण Bथए। एक@छन Aलनहुोस ्र �ेOरत 

4:13 अगाXड हेनु+होस।् यी wयि�तह2बारे अ2ले के तीन अवलोकन गरे? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

अ9यास गनु�होस:् 

1. हामीलाई भ@नएको छ Mक येशलूाई प¢याउनमुा प`हलो नजरमा देखा पनd भ�दा धेरै ठूलो 

�@तबQता समावेश गद+छ। येश ूलकूा 9:23 मा माग गदS हामीलाई के भ@नएको छ? पद 23 

ले~नहुोस:् 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अब येशलेू एउटाको 3स Aलने र उहाँलाई प¢याउने बारे के`ह उeलेख गनु+भयो। 3स? यसभ�दा 

अ@घ कसलेै 3ूसको उeलेख गरेको Bथएन। अब ऊ मेरो 3ूसको बारेमा कुरा गOररहेको छ। यस 

पदको आधारमा मलेै 3सलाई केमा Aलनपुद+छ? _______________________________________ 

3. येश ूएकको 3सको 2पमा आTम-अJवीकारको बारेमा कुरा गदS हुनहुु�छ। आफूलाई इ�कार गनु+को 

अथ+ भनेको परमे9वर मेरो साम ुहुनहुु�छ। हामी सब ैजीवनमा "प`हले मलाई" चाहेकोमा दोषी छ0। 

Tयसोभए, जीवनले कJतो दे[ख�छ जब हामी आफूलाई इ�कार गछ�, हाgा 3ूसह2 Aल�छ0 र 

उहाँलाई प¢याउँछ0? MफAलNपी 2 बाट हामी जा�दछ0 Mक येशलेू आफूलाई इ�कार गनु+भयो। पद 7- 

8 बताउनहुोस ्Mक उहा ँ______________ आफै ____________________, 2पको 2प Aलदै 

____________ को समान2पमा ज�मँदै। र ________________ 2पमा फेला पाOरएप@छ, उहाँ आफै 

______________ ब�न पuुनभुयो, ____________ स म पuुनभुयो, मTृयसुमेत _________________! 

 

आवेदन: आफूलाई इ�कार गदा+ �भलुाई उहाकँो शासन र हाgो जीवनमा शासन गन+ आमि�Dत गद+छ। 

उहाँ एक हुनहुु�छ जसलाई हामी हाgो इPछा सकंलन गद+छ0। अब हामी आoन ैतOरकामा िज�ी गदSन0 र 

पाउनेछ0 भने हामी पाउदैन0। अब हामी आoनो समय, हाgो ठाउँ, हाgो खजाना र हामीसँग भएको सब ै

चीजह2को रHा गन+का लाBग बाँPदैन0 तर हामी यो कुरालाई Jवीकार गद+छ0 Mक हाgो समय, हाgो घर, 

हाgो आन�द, हाgो 7विTतय सब ैचीजह2 हुन ्जुन उहा ँहामीलाई �योग गन+ `दनहुु�छ। उहाँसाम ुधमmको 

2पमा बाँBचरहँदा हामी आoनो पOरवार, साथीह2 र आव9यक परेकाह2को सेवा गद+छ0।   

 

आफूलाई इ�कार गदा+ हामी यो प@न Jवीकाछ� Mक हामी उहाँमा हाgो इPछा बझुाउन असमथ+ छ0 MकनMक 

हामीमा भएका सब ैथोकह2 "प`हले ममा" पकड रा~न चाह�छन।् केवल येशकूो शि�तले जसलाई हामी 
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प¢याउँछ0 र उहाँको 3स हामी "आफूलाई इ�कार गन+, हाgो 3ूस `दन`दन ैAलन, र उहाँलाई प¢याउन" 

सHम छ0। 
 

1. मेरो जीवनको कुन HDे (ह2) मा म "प`हलो" मनोविृTत �दश+न गन+ योuय छु? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म के भ�छु र मलेै मेरो "प`हलो" मनोविृTत �कट गद+छ? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"ाथ�ना: तपाईलाई इ�कार गन+, तपाईको दै@नक 3सलाई उठाउनहुोस ्र उहाँलाई प¢याउन शि�त `दनहुोस ्

भनेर �भलुाई Lब�ती गदS तपाईको �ाथ+ना ले~नहुोस।्  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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म पIन छु, सफा 

 
 

प+रचय 

येशकूो बारेमा के कुरा छ जसले उहाँलाई य@त आकष+क बनाउँछ Mक भीडह2 उहाकँो प@छ लाuछन?् 

हामीलाई यशयैामा भ@नएको छ Mक येश ूस�ुदर हुनहुु�न र @न9चय प@न धनी हुनहुु�न}यो। उनी राजन@ैतक 

`हसाबले कुन ै�@ति_ठत ओहदामा रहेनन ्र उनको धाAम+क अपराधी AशHाह2को कारण धाAम+क नेताह2ले 

उनलाई सताए। पाठ 4 मा सरुागह2 हेनु+होस ्जुन येशकूो चOरD, उसको wयि�तTव र उहाँ को हुनहुु�}यो 

भ�ने सार �कट गद+छ।  

 

हामीले येश ूचमTकारह2 माD दे~दैन0 तर हामी उहाँको उदारता प@न दे~दछ0। उनले LबAभ�न रोग भएका 

मा@नसह2लाई Jवागत गरे र कसलैाई प@न छाडनेन।् उहाँ अशQु हुनहुु�}यो जब @तनीह2ले दयाको लाBग 

कराए र उनीह2को उपिJथ@तलाई "अशQु! अशQु! ” बबुाको इPछा परूा गनd येशकूो सेवकाईको बारेमा हामी 

अझ बढV Aस�छ0 MकनMक हामी उहाँको <दयलाई उTसकुतापवू+क र सारा मानवजा@तलाई पापको ग�ध र 

ग�दैबाट सफा गन+ इPछुक भएको दे~दछ0, "म राजी छु। सफा हुनहुोस!् " 

 

जसरV कु_ठरोगीह2लाई समदुायबाट बा`हर @नकाAलयो र ए�ल ैजीवन Lबताउन ुपछ+ , TयसरV न ैहाgो पापले 

हामीलाई हाgा 7पताका मायाल ुहातह2बाट हटायो। हाgो स ब�ध सदाको लाBग न_ट भएको छ। Tयसोभए 

Mकन येशलेू Tयस मा@नसलाई छुनभुयो? Mकन उनले जोड `दएर मा@नसलाई अzबाट अलग गरेको सब ै

हटाउन कोAसस गरे?   

 

Zयान `दएर स�ुनहुोस ्र येश ूतपा6लाई र मलाई भ�नभुएको स�ुनहुोस,् "म राजी छु। सफा हुनहुोस!् " 

उहाँको महान �ेममा रमाउनहुोस ्जसले हामीलाई सब ैगeतीह2बाट शQु पाछ+ जसले हामीलाई Jवग+मा 

हुनहुुने हाgो 7पताको �ेमबाट अलग गद+छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 म पIन छु, सफा 
 

पाठ 4 

भाग 1 

प+रचय: येशलेू गनु+भएको प`हलो चमTकार कानामा भएको Bथयो। गालVलको HDेमा काना पTता 

लगाउनहुोस।् यो शहर गालVल सम�ुको Aसधा पि9चममा अविJथत छ। कथा 7ववाहमा Aल�छ। केहV `दन 

अ@घ माD येशलेू आoना चलेाह2लाई बोलाउन ुभएको Bथयो। यो प`हलो पटक Bथयो जब उनले आoनो 

म`हमा �कट गरे। भख+रै माD उहाँलाई प¢याउन सब ैछोडरे आएका चेलाह2को `दमागमा के आएको होला 

कeपना गनु+होस।् 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्यहू�ना 2:1-11. 
1. के समJया Bथयो? 

2. कसले येशसँूग समJया साझा गनु+भयो? 

3. येशलेू के गनु+भयो? 

4. येशलेू के �कट गनु+भयो? 

 

अ9यास गनु�होस:्  

1. सामा�यतया, NयालेJटाइनमा येशकूो उTसवको समयमा 7ववाह समारोह लगभग एक हNता स म 

रहनेछ। पOरवारले यस अवसरको लाBग पया+Nत खाना र पेय �दान गनd अपेHा गOरएको Bथयो। यो 

7वशषे 7ववाहको स�ामा अE7वतीय अ@तBथह2को सचूी Bथयो। पद 1-2 अनसुार पाहुनाह2मZये को 

Bथए? _________________________________________________________________________ 

2. समJया के Bथयो जुन 7वकAसत भयो (पद 3)? _______________________________________ 

3. मOरयम पOरवारलाई कुन ैअN�यारोमा पन+ चाहि�थन।् उ�ले के गOरन? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. उनको �ाथ+ना के Bथयो? __________________________________________________________ 

के उनले येशलूाई समाधान `दइन?् _________________________________________________ 

के उनले क`हeय ैयेश ूअ@घ कुन ैआ9चय+कम+ गरेको दे~नभुयो? ____________________________ 

Mकन उसलाई लाuछ Mक ऊ येश ूकहाँ गई? ____________________________________________ 

5. येशकूो �@तM3या अनादरपणू+ लाuन स�छ र तर यो सांJकृ@तक 2पमा उपय�ुत Bथयो। उनले 

उनलाई के भने (पद 4)? __________________________________________________________ 
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6. मOरयमले के गOरन ्(पद 5)? ______________________________________________________ 

7. के हातमा Bथयो र उपलsध Bथयो (पद 6)? ____________________________________________ 

ठूलो ढु गाका भाँडाह2 औपचाOरक धुनेको लाBग पानी रा~थे र 7ववाहको केहV `दनस म धेरै 

पानीको आव9यक Bथयो। 

8. पद मा नोकरह2लाई के भनेर येशलेू @नदdशन गनु+भयो? __________________________________ 

9. नोकरह2 ____________________________________________________ (पद 7) र Tयसोभए 

येशलेू @तनीह2लाई के गन+ भ�नभुयो (पद 8)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. भोजको माAलकले दाखमEय चा~न ुभएको Bथयो (पद -9-10) के भयो होला? 

उनले दलुहालाई के भने (पद 10)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. यो प`हलो चमTकारV Bच�ह  माफ+ त येशलेू के �कट गनु+भयो(पद 11)? ______________________ 

12. उनका चेलाह2को �@तM3या के Bथयो (पद 11)? ________________________________________ 

 

परावत�न: 

1. य`द �ाथ+नाले परमे9वरसँग कुरा गOररहेको छ र हाgो Bच�ता र Mफ3aह2 साझा गदSछ, र य`द 

भजन लेखकले हामीलाई हाgो सब ैBच�ता उहाँमा रा~न (भजन 55:22) �ोTसा`हत गद+छन ्र 

समJयाको `दनमा उहाँलाई पकुान+ (भजन 50:15). यहू�ना २ मा मOरयमलाई पालना गदा+ हामी 

�ाथ+नाको बारेमा के Aस�छ0? ______________________________________________________  

2. य`द येशकूा आ9चय+कम+ह2ले उहाँको म`हमा �कट गद+छ र उहाँ को हुनहुु�छ भ�ने झलक 

`दनहुु�छ भने, येशकूो प`हलो चमTकारबाट हामी परमे9वरको शि�त र उदारताको बारेमा के 

Aस�छ0? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"ाथ�ना: येश,ू मेरV आएर यJतो सरल र सांसाOरक Bच�ताको 7वषय तपा6सँग साझेदारV गनु+भयो तर 

तपा6ले उनको �ाथ+नालाई खारेज वा बेवाJता गनु+भएन Mकनभने उनले केवल यसो भ@नन,् "उनीह2सँग 

अब र�सी छैन।" हामी यो प@न दे~छ0 Mक उनलाई चा`हएको Bथएन Mक @तमीलाई भ�न ुपनd के`ह न ै

आव9यक पदSन तर उसले तपाईको �ेम र उदारताको चमTकारको लाBग केवल चीज तयार पान+ स�दछ। 

तपा6ले केवल उनको Bच�ताको जवाफ माD `दनभुएन तर सबलैाई 7ववाहमा आAशष ् `दनभुयो र सब ैभ�दा 

राgो तयारV गरेर। मलाई मेरो Bच�ताको साथ तपाईमाBथ 7व9वास गन+ सHम गनु+होस।् मलाई सब ैकुरा 

थाहा छ कसरV चीजह2 गनd भनेर बताउनबाट मलाई Aसकाउनहुोस।् सबभै�दा माBथ, म तपा6लाई ध�यवाद 
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`द�छु Mक म तपा6को अगाXड wयि�तगत Bच�ता र सरोकारह2 Aलएर आउँदछु र म मनपराउनेह2का 

तफ+ बाट आउँछु। ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

याद राKनपुनL केह� कुरा: येशकूो प`हलो चमTकारको बारेमा प`ढसकेप@छ हामी उहाँसँग एक 

आ9चय+कम+को 2पमा Aलन स�दछ0 र हामी तzु�त ैकेहV चमTकारपणू+ कामको अक� कथामा जान 

चाह�छ0। यस कारणले गदा+ येश ूMकन आउनभुयो भनेर स झन ुमहTTवपणू+ छ। हामीले यहू�ना 3:16-17 

बाट Aस�य0 Mक बबुाले हामीलाई अन�त जीवन `दनको लाBग आoनो छोरा येशलूाई `दनभुयो। पद 17 मा 

हामीलाई भ@नएको छ Mक येश ूयस 3ममा आउनभुयो Mक उहाँ माफ+ त ससंारले मिु�त पाऊन।् येशलेू 

गनु+भएका चमTकारह2लाई सकेंतह2 भ@न�}यो। @तनीह2ले मसीहको बारेमा भ7व_यवाणीह2 परूा गरे 

(अथा+त ्यशयैा 61:1-2 )। �Tयेक Bच�नले वाJतवमा उसको सबभै�दा ठूलो Bच�न र सबभै�दा ठूलो 

म`हमालाई औeंयायो, अथा+त ्3स, MकनMक यहV कारणले गदा+ उहाँ आउनभुयो (यहू�ना 12:23-37, 7वशषे 

गरV पद 27) 

 

अ9यास गनु�होस:्    

1. अनसुार येशकूो तीन गणुा सेवकाई के Bथयो मTती 4:23?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. सब ैमलुकुभOर यो खबर फैAलयो। Lबरामी परेका र Lबरामी परेका मा@नसका बारे वण+न गनु+होस:् 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. मा@नसह2 आए र येशलेू उनीह2लाई _____________ गनु+भयो। 

4. HेD 25  मा उeलेख गOरएका HDेह2 र शहरह2 प`हचान गन+ तपा6को न�सा �योग गनु+होस।् 

हामीलाई भ@नएको छ Mक ठूलो भीड उहाँलाई प¢यायो। ठूलो भीडले येशलूाई प¢यायो भनेर तपा6 

Mकन शकंा गनु+हु�छ? _____________________________________________________________ 

यो कसरV मकू+ समा वण+न गOरएको येशकूो भ�दा फरक छ? 8:34-35? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

आवेदन "?न: य`द म येशलूाई प¢याउने भीडमा Bथएँ भने म Mकन उहाँलाई प¢याउने Bथएँ? उहाँबारे के 

य@त आकष+क हुनेछ? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

प+रचय: अब हेर0 येशकूो @नको पानd सेवाको एउटा उदाहरण। स भवतः येशकूो समयको सबभै�दा 

डरलाuदो रोग कु_ठरोग हो। लेवी 13  ले यो स3ंAमत रोग भएको कुन ैप@न wयि�तका लाBग 7वशषे 

@नदdशन रेकड+ गद+छ। स3ंAमत छालाको रोग भएको जो कोहV प@न पजुारV समH eयाइएको Bथयो। 

पजुारVले उनलाई जाँच गथd। य`द स3ंामक छाला रोग भएको पिु_ट भएमा पजुारVले Tयस wयि�तलाई 

अशQु घोषणा गनdछ। 

 

असाइनमे.ट: यो पOरचय `दमागमा रा~नहुोस,् लेवी पcनहुोस ्13:45-46 

 

अ9यास गनु�होस:् परुानो @नयममा परमे9वरको wयवJथाले स . 3Aमत छाला रोग भएको wयि�तलाई 

7वशषे @नदdशनह2 `दयो। लेवी  13:45-46  मा @नदdशनह2 के छन?् 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

;वचार: भख+रै उसलाई आफू अशQु भनी घोषणा गरेको पजुारVको �मणबाट फकd का पzुष वा म`हलाको 

अथ+ के हो?  

1. यस wयि�तलाई एउटा स3ंामक रोग हो र अब लेवी 13 मा रेकड+ गOरएको wयवJथाको �M3याह2 

पालना गन+ आव9यक छ: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. य`द तपाई कु_ठरोगी हुनहुु�}यो भने तपाईलाई के लाuछ? ____________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 

3. य`द काननूको आव9यकतालाई तपाईले कसरV �@तM3या देखाउनहुु�छ य`द तपाईलाई थाहा छ Mक 

यो �M3या स पणू+ समदुायको JवाJ}य र `हतको सरंHणको लाBग आव9यक छ र, 7वशषे 

अवJथामा यस इजरायलको स पणू+ समदुायलाई। तपा6 फरक �@तM3या `दनहुु�छ? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

             

"ाथ�ना सोMनहुोस:् एक शा�त Hण �भकुो उपिJथ@तमा Lबताउनहुोस।् उहाँलाई आoनो <दय र `दमाग 

खोeन उहाकँो AशHामा सोZनहुोस।् पापको बcदो जाग2कताको लाBग उहाँलाई सोZनहुोस ्र एक wयि�तको 
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2पमा र तपा6 बJने समदुायमा तपा6मा यसका असरह2। उहाँलाई ध�यवाद Mक यो कहाँ होईन जहाँ कथा 

समाNत हु�छ।  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस।् माक+  1:40-45 

• यस कथाका पाDह2 को हुन?् 

• समJया के हो? 

• खबर के छ? 

 

अ9यास गनु�होस:्  

1. यस कथाको अगाXड पदह2 पcनहुोस ्(माक+  1:35-39). 

येश ूकहाँ याDा गदS हुनहुु�छ (पद 39)? ________________________________________  

ऊ के गदSछ (पद 39)? _____________________________________________________ 

2. येश ूगाउँका सभाघरह2मा �चार गन+ र �चार गन+ क`टबQ हुनहुु�छ। ऊ जानाजानी ससुमाचार 

�चार गनd जीवन Lबताउँछ। परमे9वरको राjय (उसको शासन र शासन मा@नसहzको <दय र 

जीवनमा) निजकै छ र शतैानी शासनको 7वनाश हुनेछ। उहाँ को हुनहुु�छ र उहाँको उ�े9य के हो 

भनेर उहाँलाई थाहा छ। उहालँाई खोjने आoना चेलाह2लाई उहा ँपद  38 मा के भ�नहुु�छ?  

______________________________________________________________________________ 

यो उहाँ आउनहुु�छ भनेर उहाँ भ�नहुु�छ। को पद 38 मा 3स-स�दभ+ नोट गनु+होस ्यशयैा 61:1 

3. र, जो येश ू आए (पद 40)? _______________________________________________________ 

4. कथाको दईु पाDह2 छन,् येश ूर कु_ठ रोगी। t9य कeपना गनु+होस।् यो मा�छे कJतो दे[ख�}यो 

जJतो तपाई कeपना गनु+हु�छ? _____________________________________________________ 

5. ऊ के कराइरहेको छ (लेवीयस 13:45)? ______________________________________________ 

6. य`द ऊ Aश7वर बा`हर बAसरहेको Bथयो भने, येश ूउहाँ कहाँ आउन सHम हुनहुु�}यो? 

______________________________________________________________________________ 

7. मा�छेको आसन के Bथयो (पद 40)? _________________________________________________ 

8. उहाँको Lब�ती कृपाको लाBग Bथयो, येशलूाई उहाँ आफैले गन+ नस�ने कुरा गन+ आ]ह गनु+भयो। 

उनले येशलूाई के भने (पद 40)? ____________________________________________________ 

9. उ�त मा�छेले आoनो अवJथाबारे के Jवीकाय�? _______________________________________ 

10. उसलाई Mकन येशकूहाँ आयो? ______________________________________________________ 

11. येशलेू उसलाई के गन+ स�नहुु�छ भनेर उसलाई थाहा Bथयो? _____________________________ 
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भाग 3 

 

आवेदन: आZयािTमक 2पमा कु_ठ रोग हाgो पापी अवJथाको BचD हो। पापले द7ूषत गरेको हाgो 

जीवनको इमानदार मeूयांकनले हामीलाई गा�ो वाJत7वकता सामना गन+ बाZय तeुयाउँछ। येश ूबाहेक 

Tयहाँ कुन ैशभु समाचार छैन। हाgो उपचारको सzुवात भनेको हाgो अवJथाको प`हचान र Jवीकृ@त हो र 

स पणू+ता र उपचारको लाBग हाgो चाहना हो। 

1. यो तपाइँलाई स3ंामक रोग लागेको Bथयो भनेर कसरV भ�न सMक�छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो समाजबाट कै`टJकaट हुन र टुM3एको कपडा, ग�ा र कपाल नभएको कपालको साथ बाँPन 

कJतो हु�छ? ___________________________________________________________________ 

3. एकको मखुले छोपेर बJन ुकJतो हु�छ त कोहV थ�ुछ वा थ�ुछ अक� मा@नसमा फैAल�छ? 

______________________________________________________________________________ 

4. अ2लाई तपाईको उपिJथ@तको बारेमा चेतावनी `दन के गनु+पद+छ होला जसले तपाईलाई याद 

गनु+भ�दा अ@घ न ैर सब ैसमय आफy  र तपाइँको अवJथा@तर Zयान आक7ष+त गद+छ? 

______________________________________________________________________________ 

5. र, यो अ2 सब ैभ�दा टाढा ए�ल ैबJन कJतो हु�छ? अगंालो छैन। कुन ैच ुबन छैन। आTमीयताको 

कुन ैHणह2 छैनन।् ____________________________________________________________ 

 

;वचार: पाप एक स3ंामक रोग हो जुन इ@तहास माफ+ त पJुतादे[ख अक� पJुतास म एकल wयि�त 

हराइरहेको छैन। हामी सबलैाई यो रोग छ र रोग मTृयमुा समाNत हु�छ। हाgो रोगले हामीलाई हाgा 

Jवग+का 7पताबाट अलग गद+छ जो प7वD र धाAम+क हुनहुु�छ। उहाँसाम ुहामी केवल BचPयाउन स�छ0, 

"अशQु! अशQु! ” हाgो रोगले हामीलाई उहाँबाट माD अलग रा~छ MकनMक पापको 7वषले हाgो सब ै

स ब�धह2 Lबगान+ खोjछ र हामीलाई ए�लोपना र डरमा जीवन Lबताउन बाZय पाद+छ। 

 

"ाथ�ना सोMनहुोस:् यो मा@नस येशकूहाँ ए�लो कुराको 2पमा आयो र दयाको @नि त Lब�ती गय�, 

Mकनभने उसलाई थाहा छ Mक ऊ कुन ैकुराको लायक छैन र उसले सब ैकुरा मागेको Bथयो। येश ूजJत ै

नg भएर उहाँसँग आउनहुोस,् उसले खeुलमखeुला र इमा�दारVपवू+क आoनो अवJथाको कबलू गनु+भयो, 

MकनMक तपा6लाई थाहा छ Mक तपा6सँग उहाकँो �ेम र Hमाको लाBग माuन ुअझ ैकेहV योuयको छैन। 

साहसीसाथ उहाँलाई सब ैकुरा सोZन ुअगाXड आउनहुोस!् _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4सकाउने: कु_ठरोग भएको मा@नसलाई येश ूथाँहा छ Mक उहाँ उसलाई @नको पान+ स�नहुु�छ। कeपना 

गनु+होस ्यो मा�छे घुडँा टेMकरहेको छ, येश ूआoनो मलैा, ए�लोपना र एकाBधकारबाट म�ुत हुन Lब�ती गदS। 
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उसले येशलूाई उसको स पणू+ �ापह2 हटाउने र उसको पOरवार र साथीह2बाट अलग गरेको चाह�}यो। तर 

येश ूजा�नहुु�}यो Mक यो LबAभ�न पOरवार र साथीह2 भ�दा परेको Bथयो। यसमा उनले आफू र 

परमे9वरबीचको अिJतTव रहेको छु`�न ुप@न समावेश गरे Mकनभने यो पजुारVले उनलाई अशQु घोषणा गरे। 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. येशकूो AभD के भइरहेको छ (पद 41)? _______________________________________________ 

कzणा एक चाखलाuदो शsद हो। यो एक शि�तशालV शsद हो जसको मतलब कसकैो 

लाBग दःुखी हुन ुभ�दा प@न बढV हो। अनकु पाले शािsदक 2पमा wयि�तलाई Lबरामी 

महससु गराउँछ Mकनभने कसकैो पीडा वा आघातको कारण। यस wयि�तको लाH[णक 

`हसाबले येशकूो पेटको पेट Bथयो। येश ूTयस मा@नस�@त `टठाउनभुयो। जब बPचाले 

कसलैाई चोट पnु याउँछ र अAभभावकले गरेको अ�याय दे~छन,् आमाबाबलेु "उसको पेटमा 

Lबरामी" महससु गनdछन।् अAभभावकले बPचाको लाBग अनकु पा अनभुव गद+छन।् 

येशलूाई wयवJथा थाहा Bथयो। उसलाई यस मा�छेको जीवन, ए�लोपन, एकाकaपन, फोहोर 

र दगु+�ध थाहा Bथयो जसमा उनी `दन`दन `दन बJथे। उसलाई थाहा Bथयो Mक wयवJथाले 

उसलाई अ2बाट अलग गय�। “अशQु” भ�ने शsदले अ2लाई उहाँबाट टाढा बJन चतेावनी 

`दयो।  

2. कzणा �@तM3या। तर येश ून त Tयस मा�छेबाट दगनुु+भयो र न उनलाई जानभुयो। याद गनु+होस,् 

दयाले येशलूाई के गन+ लगायो (पद 41): ____________________________________________ 

अनकु पाले गदा+ येशलेू कदम चाeनभुयो। उनले आoनो हात पसारे अ@न Tयस मा@नसलाई छुए। 

येशलेू अकeपनीय कुरा गनु+भयो। उसले छुवाइए छु�छ। एक wयि�तले सायद सोPन स�छ Mक येश ू

घणृाJपद हुनभुयो र यसरV उसलाई एकदम सतक+ ता `दनहुोस।् तपा6को 7वचारमा यो मा�छेलाई 

छोएको प@छeलो समय क`हले Bथयो? 

येशकूो Jपश+ले उनलाई के कुराकानी गn यो? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. दईु पटक सोचे Lबना, येशलेू Tयस मा@नसलाई छुनभुयो र के भ�नभुयो (पद 41)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मा@नस @नको भयो। कु_ठ रोग लाuयो। येश ूआoना ________________________________ लाई 

____________________ बा`हर _______________ (पद 41)। स�छौ कeपना गनु+होस ्Mक येश ू

हात पuुदै हुनहुु�छ र येश ूआफy मा सि मAलत हुनभुयो, वा Jप�जको 2पमा उठाउनभुयो, जुन रोगले 

यस मा@नसको शरVरलाई तहसनहस पारेको छ? उसको च गाइले मा@नसलाई भ7व_यमा कसरV 

असर गनd Bथयो? 

उसको लगुा?  ___________________________________________________________ 

उसको कपाल? __________________________________________________________ 
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मा@नसहzमा उनको tि_टकोण? ______________________________________________ 

उसको स ब�ध? __________________________________________________________ 

भाग 4 

;वचार: "शQु रहो" भ�ने येशकूो भनाइको साथ यस मा@नसलाई अब ल�ुन र BचPयाउन आव9यक पदSन, 

"अशQु!" र Tयसप@छ अ2ले आoनो जीवनको डरमा @ततरLबतर भएको हेन+। अब ऊ पOरवार र साथीह2को 

समदुाय AभD बJन स�छ। उसलाई अगँालेको Bथयो र फेOर अक� सगं@तमा eयाइएको Bथयो। Tयहाँ अब 

डराउनपुनd कुन ैकुरा Bथएन, कुन ैअशQुता, अJवीकृ@त, कुन ैफैसला, र आलोचना Bथएन। 

 

तर उसको शारVOरक रोगको मा@नसलाई @नको पानु+ भ�दा येशकूो tि_टकोणमा बढV समावेश छ। येशलेू 

उसलाई सफा भएको घोषणा गनु+भयो! जसरV Tयो मा@नस कु_ठरोगबाट @नको भएको Bथयो, ऊ प@न उसको 

आZयािTमक रोग, पापको रोगबाट @नको पाOरएको Bथयो। यस मा@नसलाई माफ गOरयो! पापको अब 

उनीमाBथ शि�त Bथएन। ऊ पापको कु_ठरोगबाट @नको भयो। येशकूो घोषणाको कारण ऊ अब Jवत�D हुन 

स�छ र माफa पाउन स�छ, उहाँलाई सिृ_ट गनु+हुने 7पताले उसलाई माया गनु+हु�छ।   

1. यो मा@नस येशमूा उसको कु_ठ रोग @नको हुन आएको Bथयो (पद 40). उहाँसँगको यस भेट प@छ 

येशसँूग उसको स ब�धको बारेमा तपा6को के धारणा छ? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

येश ूउसको साथी, आoनो च गाइ, एक हो जसले आoनो मeूय पनु: Jथा7पत गनु+भयो र उसलाई 

फेOर पणू+ मeूयको बनाउनभुयो! 

2. उसको सफाई  मा मा@नसको �@तM3या के Bथयो? (पद 45)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ऊ पापको दमनबाट Jवत�D भयो र मनाउन Jवत�D गOरयो। अब ऊ "JवPछ" भएकोले उनी 

Jवत�D कुरा गन+ स�थे! येशलेू उहाँबाट पाप माD Aलनभुएको Bथएन तर यसको स�ामा उसलाई 

�शJत जीवन `दनभुयो, जीवन पनुJथा+7पत भयो, छुटकारा पाउनभुयो, र न7वकरण गनु+भयो। सब ै

मा@नस Tयसो गन+ स�थ,े Jवत�D कुराकानी गरेर, समाचार फैलाउँदै! 

 

आवेदन: 
1. के तपाईलाई छुवाए जJतो लाuछ? के Tयहाँ TयJतो समय छ जब तपा6लाई लाuछ Mक तपा6 य@त 

नराgो भएको जJतो छ, TयJता खराब छनौटह2 गनु+भयो, अ2लाई यिTत 3ूर wयवहार गनु+भयो Mक 

तपा6 माया पाउन योuय हुनहुु�न?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. के अzले तपाईलाई भने Mक तपाई �ेम गन+ अस भव Bथयो? ____________________________ 

3. के तपा6को जीवनशलैVले तपा6लाई न_ट गOररहेको छ र तपा6 आफूलाई येशमूा कराइरहेको 

पाउनहुु�छ? "�भ,ु तपा6 इPछुक हुनहुु�छ भने, मलाई सफा गन+ स�नहुु�छ।" __________________             

______________________________________________________________________________ 

Aसधा येशकूो आखँामा हेनु+होस ्र उहाँलाई अनकु पाले भOरएको हेनु+होस।् 

उहाँलाई उहाँको हातमा पuुनहुोस ्हेर, तपा6लाई �हार गन+ वा थNपड लगाउन होइन तर 

तपा6लाई अगँालो लाuन। 

येशकूो Jपश+, �ेम र उपचारले भOरएको Jपश+ छु। 

4. तपा6को जीवनमा येशकूो Jपश+ले के फरक पाछ+? _______________________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 

 

"ाथ�ना सोMनहुोस:् �भ ुयेश,ू मेरो जीवन पापको कु_ठरोगले भOरएको छ। म आफy लाई कराउँदै छु, "हे 

�भ,ु तपा6 इPछुक हुनहुु�छ भने मलाई शQु पान+ स�नहुु�छ।" म 7व9वास गछु+ Mक तपा6 मेरो पाप Hमा 

गनु+होस ्र मलाई फेOर @नको पानु+हुनेछ। ध�यवाद, येश ू... ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भगवान रा�ो समाचार: येशलेू तपा6लाई नाममा बोलाउनहुु�छ र भ�नहुु�छ, "मँ राजी छु, 

____________ (तपा6को नाम) _________________। सफा हो!" येशलूाई तपाईको पापको बोझ पछाXड 

फका+उन `दनहुोस ्र नयाँ र रमाइलो जीवनको अनभुव गन+ स2ु गनु+होस,् Aसधा र अuलो `ह�ंदै सबलैाई 

बताउनहुु�छ Mक उसले के गरेको छ! लेवी 13  मा तोकेको @नयमह2को आधारमा हामी मा�न स�छ0 Mक 

कु_ठरोगीले नाटकaय जीवनशलैV पOरवत+न गOरसकेको Bथयो। जब तपाईले येशकूो @नको पानd Jपश+ र "सफा 

हुनहुोस"् भ�ने शsदह2 अनभुव गनु+भयो, तपाई र तपाईका वरपरका मा@नसह2ले तपाईको जीवनमा आएको 

पOरवत+न दे~न थाeनहुुनेछ। �भलेु यी पOरवत+नह2 गन+ थाeदा तपा6लाई समथ+न र �ोTसाहनको साथ 

तपा6को साथ `ह�नेह2 को हुन?् 

 

"ाथ�ना सोMनहुोस:् हे �भ,ु तपा6ले मलाई नयाँ जीवन `दनभुयो। तपा6ले मलाई पनुJथा+7पत गनु+भयो र 

मलाई फेOर तपा6को लाBग पणू+ मeूयको बनाउनभुयो। मेरो आTमालाई �jवAलत गनु+होस ्मलाई बाँPन 

सHम पानु+होस ्"Jवत�D 2पमा कुरा गदS, समाचार फैलाउँदै" तपा6 सबलैाई जा�न चाहनहुु�छ। @तनीह2 

प@न पनुJथा+7पत भएका छन ्र येशमूाफ+ त पणू+ मeूयका छन।् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 5 

 

आवेदन: आफैलाई अJप9ृय ठा�ने wयि�तह2 हामी सबकैो वOरपOर छन।् @तनीह2 ती wयि�त हुन ्जसले 

अ2लाई उनीह2को निजक जान `ददैनन।् @तनीह2 ज`हले प@न आoनो गाड+ माBथ दे[ख�छ, अ2ह2लाई 

@तनीह2को दरूV रा~न बाZय पाछ+। तर AभDप`� @तनीह2 कराउँदैछन,् "बा`हर आउनहुोस ्र मलाई 

छुनहुोस।्" @तनीह2 एकदम बेकार महससु गछ+न।् @तनीह2 जीवनको लात र `हलोमा बाँBचरहेका हु�छन ्र 

अ2लाई @नको पानd कुन ैतOरका दे~दैनन।् उनीह2 अTय�त हताश दे[ख�छन ्Mक कसलेै उनीह2लाई भनेको 

स�ुन Mक परमे9वर उनीह2लाई �ेम गनु+हु�छ, @तनीह2का पापह2 Hमा भएका छन,् र उहाँसँगको 

@तनीह2को स ब�ध पनुJथा+7पत गन+ सMक�छ र फेOर एकपeट परैू बनाउन सMक�छ। @तनीह2 जा�न 

चाह�छन ्Mक उनीह2 येशमूाफ+ त मeूयवान, महTवपणू+ र मeूयवान छन।् 

1. एक Hण Aलनहुोस ्र तपा6को जीवनमा छुआछूतह2लाई 7वचार गनु+होस।् तपा6 कोबाट टाढा 

हुनहुु�छ? तपा6को समदुायमा को हुन ्जसलाई अनBधकृत 2पमा अJप9ृयह2को लेबल लगाइएको 

छ? ___________________________________________________________________________ 

2. कसकैो बारेमा सोPनहुोस ्जससँग येश ूतपाईको लाBग बाँ�न चाहानहुु�छ, उहाँले तपाईलाई कसरV 

�ेम गनु+भयो, 3ूसमा तपाईको मTृयEुवारा तपाईलाई Hमा गनु+भयो, र अब पनुzTथा@नत �भलेु 

अन�त जीवनलाई �दान गनु+हु�छ। __________________________________________________ 

3. खुeलमखुeला कुरा गनु+होस,् यो खबर फैलाउँदै Mक येशकूा कारण हामी सबलेै �भलुाई महTTवपणू+ 

ठा�दछ0 . 

4. तपा6को "समाचार" के हुन गइरहेको छ? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"ाथ�ना सोMनहुोस:् �भ,ु मलाई अz�@त अनकु पाले भनु+होस।् मेरो <दय र मेरो मखु खोeनहुोस ्

Jवत�D 2पमा बोeन र अ2लाई तपा6को �ेम र अनकु पाको समाचार फैलाउनहुोस।् साहसका साथ मेरो 

जीवन `दन मलाई सHम पानु+होस,् येशलेू परमे9वर हामी �Tयेकलाई परूा मeूयवान ्बनाउनहुु�छ भनेर 

साहसी भई घोषणा गनु+भयो।______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4श5ण: ससुमाचारका पJुतकह2ले हामीलाई येशकूो @नको पानd सेवाको कथाह2 बताउँछ। यस पाठमा 

हामीले कु_ठरोगीको बारेमा पcय0 जुन @नको भए। लकूा 4:38-44 मा येश ू____________________ को 

घरमा आउनभुयो। पDसुकa सास ु_______________________ Eवारा Lबरामी Bथइन ्(पद 38)। येशलेू 

jवरोलाई _____________ गनु+भयो र यो उनको _____________ (पद 39 मा@नसह2ले यसको बारेमा सनेु 
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र सब ैजसलाई जसमा कोहV Lबरामी रोगह2 Bथए ____________ उनीह2ले उहाकँहाँ eयाए (पद 40)। उहाँ 

उनीह2 सबमैा ____________ ____________ र उनीह2लाई च गाइ गनु+भयो (पद 41)। Lबहान उनीह2ले 

________ ____________ लाई _______ रा~न राखे (पद 42)। येशलेू उनीह2लाई के भ�नभुयो (पद 43)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

हामी येशकूो सेवकाईको बारेमा के`ह कुरा Aस�छ0। �ायजसो हामी सोPदछ0 Mक जब हामी Lबरामी हु�छ0 

तब परमे9वर वाJतवम ैहामी सबलैाई @नको पानु+हु�छ। हामी आफy  र अzको लाBग �ाथ+ना गछ� Mक हामी 

सब ैशरVर र `दमागमा आ3मण गनd 7वAभ�न �कारका रोगह2बाट Jवत�D हुनेछ0। तर येशकूहाँ आउने 

सब ैमा@नसह2ले भनेका Bथएनन।् यो TयJतो Bथएन Mक ऊसँग च गाइ गनd शि�त Bथएन तर येशकूो 

�ाथAमक सेवकाई शरVर र `दमागलाई @नको पानd काम माD Bथएन। उहाँ मानव स ब�धलाई असर गनd 

स ब�धलाई @नको पान+ आउनभुयो। यो स ब�ध Lब]ेको र पापबाट न_ट भएको Bथयो। यी पदह2मा येश ू

Lबरामीलाई उनीह2को वत+मान ससंारमा रहेको कुरा जा�न चाहनहुु�}यो तर परमे9वरको राjयको 

ससुमाचारको अन�त महTTव Bथयो। तसथ+, उहाँ आoनो �Jथानको 7वरोध गनdह2लाई भ�नहुु�छ Mक अ�य 

शहरका मा@नसह2ले प@न परमे9वरको राjयको बारेमा स�ुन ुआव9यक छ, शभु समाचार जुन उनीह2को 

लाBग परमे9वरको शासन र शासन Bथयो। पाप यस ससंारमा Bथयो र रोग र रोग सधy �शJत Bथयो। 

तथा7प, परमे9वरको राjयको �चार गनु+ उहा ँआउनकुो कारण Bथयो। यो न ैकारण Bथयो उहाँ 

_______________________. यो 7पताको इPछा Bथयो। आxाकाOरतामा उहाँ ____________________ मा 

परैू HेDभOर रहनभुयो (पद 44 44)। 

 

आवेदन: 
1. एक समय स झनहुोस ्जब तपाइँ वा अ2 कसलेै तपाइँलाई Bच�नहुु�}यो र मन पराउनहुु�}यो @नको 

हुन को लागी भ@नएको Bथयो तर उपचार �दान गOरएको Bथएन: ______________________________ 

2. यी �ाथ+नाह2�@त तपा6को <दय-अनभु@ूत �@तM3या के के हुन ्/ भनेर उTतर `दएन जुन तपा6ले 

उनीह2लाई सोZनभुएको Bथयो? ________________________________________________________ 

3. तपाईलाई के`ह मनलाuदो �@तM3याह2 के Bथए भगवानलाई / जसलाई @नको पानd शि�त छ तर Tयहाँ 

बJन र @नको पानु+ भ�दा अ@घ बढेको दे[ख�छ? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. लकूा 4: 43 को �काशमा तपाईले येशकूो @नको पानु+भएको सेवाको बारेमा के अ�तरtि_ट छ? 

_________________________________________________________________________________ 

;वचार: येशलेू गनु+पनd काम Bथयो। हामीले यो प@न भ�न स�दछ0 Mक उसले "म~ुय कुरालाई म~ुय कुरा 

रा~नपुद+छ।" ती `दनमा जब उहाँ प}ृवीमा `हँ�नभुयो उहाँ समय र ठाउँ Eवारा सीAमत हुनहुु�}यो। य`द म 
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@नको हुनको लाBग पDसुको घरमा आएको हँु वा कसलैाई @नको पान+ येशकूहाँ eयाएको हँु भने, म के भ�छु 

होला उनको �@तM3यालाई, "मलेै अ2 शहरह2मा प@न परमे9वरको राjयको ससुमाचार �चार गनु+ पछ+ , 

MकनMक Tयो हो। मलाई पठाइयो (पद 43) "? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

अब, उहाँ पनुzTथान हुनभुएको परमे9वर म`हमाको Aसहंासनमा कुन ैमानवीय सीमाह2का साथ राजा 

हुनहुु�छ। @नको हुनको लाBग मलेै गरेको �ाथ+ना, तर अनTुतOरत, मेरो �@तM3या के हुन स�छ? ________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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उनीसँग उनीसँग क�Nशन Oथयो 

 
 

प+रचय 

के तपा6 येशसँूग बJनको लाBग टाढा-टाढास म याDा गOरस�ने wयि�त हुनहुु�}यो? के तपा6 TयJतो 

हुनहुु�}यो जसले उहाँको AशHालाई Zयानपवू+क स�ुनहुुने र उहाँलाई अि~तयारवालाको 2पमा बोeने घोषणा 

गनु+भयो? Mकन तपा6 उहाँलाई प¢याउनहुुने Bथयो? के यो उहाँको चमTकारका कारणले हुन स�छ? उहाँले 

Lबरामीह2लाई @नको पानु+भयो, भोकालाई खुवाउनभुयो र मरेकाह2लाई Lबउँताउनभुयो। येशकूो बारेमा के 

तपा6 उहाँलाई भेrन बा`हर आउन वा उहाँलाई प3न ताल वOरपOर दगनुु+हु�छ? 

 

भीडह2 उहाँको प@छ लागे र उहाँले @तनीह2लाई उहाँको राjयको बारेमा Aसकाउनभुयो जुन �ेममा जXडत 

Bथयो। येशलेू ती मा@नसह2लाई हेनु+भए जJत ैमा@नसह2लाई वण+न गन+ �योग गनd शsदह2 Aस�नहुोस।् 

उसको मन दयाले भOरयो। जब येश ूभ�नहुु�छ, "तब फसलका �भलुाई उसको बालV काrने खतेालाह2 

पठाइ`दनकुो अथ+ के हो? मेरो लाBग उहाकँो चुनौती के हो जब उसले मलाई उहाँको अAभयानमा भाग Aलन 

आमि�Dत गछ+? 

 

के येशलेू मलाई भीडलाई �ेम र अनकु पाले हेन+ बोलाउनहुु�छ? के येशलेू अ2लाई उनीह2को महान ्�ेमको 

बारेमा Aसकाएर उहाँसँग सामेल हुन भ�दै हुनहुु�}यो? के यो सोचाइले मलाई यिTतको उTसा`हत बनाउँछ 

Mक म आफy  माBथ उM¤रहेको र आoना हातह2 हा�दै र कराउँदै छु, "म यहाँ छु! मलाई पठाऊ! मलाई 

पठाऊ!" 
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 उनीसँग उनीसँग क�Nशन Oथयो 
 

पाठ 5 

भाग 1 

 

4श5ण: येशकूा के`ह चमTकारह2 चारै ससुमाचारका पJुतकह2मा बताइएको छ। उनीहzका 

मा@नसहz�@त अनकु पा महान Bथयो। मा फक+ नहुोस।् मTती 9:35-37  

1. फेOर मTती 9:35 मा हामीलाई येशकूो तीन गणुा सेवाको स झना आउँछ। (मTती 4:23 प@न 

हेनु+होस।्) सब ैशहर र गाउँह2 घ ुन जाँदा उनले के गरे? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. हामीलाई पद 36 मा बताइएको छ Mक जब उनले भीडलाई देखे तब उनले उनीह2माBथ 

______________________ गरेका Bथए MकनMक @तनीह2 _______________ र ______________ 

जJत ै_______________ Bथए। ____________________________________________________. 

नोट: तपाइँ याद गनु+हुनेछ Mक कzणा एक शsद हो जुन <दयलाई काय+ गन+ उT�ेOरत गछ+। यो 

मटुुको अनभु@ूत हु�छ जब एक wयि�त आफैले अक� अनभुवको अनभुव गद+छ। यसको शािsदक 

अथ+ जोसका साथ हु�छ। यो तपाईको पेटमा Lबरामी लागेको छ। “जब [येश]ू भीडलाई दे~नभुयो 

तब उहाँ @तनीह2माBथ `टठाउनभुयो ..." 

3. तब येश ूआoना चेलाह2लाई @नदdशन `दन जानहुु�छ। उसले के भ�छ (पद 37)? 

�शJत के हो? ____________________________________________________________ 

के आव9यक छ? __________________________________________________________ 

समाधान के हो (पद 38)? ___________________________________________________ 

 

परावत�न:  
1. उहाँलाई प¢याउनेह2मZये केहV येश ूवण+न गनु+हु�छ "गोठाला नभएका भेडाह2"। येशकूो AशHाले 

@तनीह2लाई Jप_टसँग र परमे9वरको वचनको xान �दान गn यो MकनMक उहाँ अBधकारका साथ 

बोeनभुयो। उनको �चारकाय+ले उनीह2लाई केहV शभु समाचार र @तनीह2को जीवनको आशा �दान 

गn यो जुन रोमको दमनकारV शासनभ�दा फरक Bथयो। अ@न जब येशलेू सब ै�कारका रोग र 

LबमारVह2 @नको पानु+भयो, मा@नसह2ले उहाँलाई चमTकार गनd कामको 2पमा हेरे जसले 
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उनीह2लाई शारVOरक पीडा र क_टबाट म�ुत गरे। यJतो लोक7�यतालाई तपाई कसरV हेनु+हु�छ? 

____________________________________________________________________________ 

2. हामी सोPन स�छ0 Mक यJतो लोक7�यता �Tयेक wयि�तको सपना हो! येशलेू यो कसरV महससु 

गनु+भयो?भीडलाई देखेर उहा ँके दे~नभुयो? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

आवेदन: 

1. हराएको र कुन ैउ�े9य7वहVन जीवन Lबताइरहेका, जीवनमा अनजानम ैभ0ताOररहेका मा@नसह2लाई 

येशलेू दे~नभुयो। के तपा6 आफूलाई उहाँको प@छ लाuने भीडमा भेrनहुु�छ, उहाँ जे भ�नहुु�छ 

Tयसमा उTसकु हुनभुयो, उहा ँजे गनु+हु�छ Tयसबाट मो`हत हुनभुयो र उहाँ जे �Jताव गनु+हु�छ 

Tयसतफ+  आक7ष+त हुनभुयो? @तgो 7वचार: ____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

2. के तपा6ले उहाँको Zयान [खPनभुयो? _______________________________________________ 

3. य`द उसले तपाईलाई सोZयो, "@तमी मलाई Mकन प¢याइरहेछौ", तपाई के भ�नहुु�छ? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

4. सायद तपा6 भीडमा एक हुनहुु�न जJतो उहाँ “गोठालो Lबनाको भेडाह2” जJत ैहुनहुु�छ, तर 

हुनस�छ तपा6 उनका चेलाह2 मZये एक हुनहुु�छ र उहाँ भख+रै तपा6तफ+  फक+ नभुयो र भ� नभुयो, 

“… फसलका �भलुाई सोZनहुोस,् खेतालाह2लाई उसको फसलमा पठाऊ। ” के तपाई उTसाहपवू+क 

हात उठाउँदै हुनहुु�छ र कराउँदै हुनहुु�छ, "ओह, ओह, कृपया मलाई पठाउनहुोस,् कृपया मलाई 

पठाउनहुोस!्"? �Aमकह2को लाBग उहाँको आव9यकता�@त तपा6को �@तM3या के हो? 

______________________________________________________________________________ 

5. कामदारह2लाई पठाइ�छ। गोदाम वा गोदाममा क`हले प@न फसल @न तो `दइदैन। यो सधy 

खेतालाह2 ज मा गन+ खेतमा पठाइ�छ Aल�छ। तपा6लाई कहाँ पठाइएको छ? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

6. र तपाईको �@तM3या के हो जहाँ तपाईलाई फसल eयाउन पठाइएको छ? हामी Lबना भेटेका 

भेडाह2 हुनस�दछ0 वा हामी उ�े9य र अथ+को साथ पठाइएका कामदारह2 हुन स�छ0। @तgो 

7वचार: ________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

प+रचय: हाgो अZययनको लाBग येशकूो अक� आ9चय+कम+ काय+मा रा[खएको उहाँको अनकु पाको कथा 

हो। कzणा उहाँ को हुनहुु�छ भ�ने सार हो। उनले आoना चेलाह2मा अनकु पा जगाउन ुआव9यक Bथयो। 
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येशलेू पाँच हजारलाई खुवाउनभुएको कथा ससुमाचारको चारै@तर रेकड+ गOरएको छ। �Tयेक रेकXडYगले Tयस 

`दन येशलेू गनु+भएको आ9चय+कम+को बारेमा केहV थप जानकारV �दान गद+छ। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्मTती 14:13-21, मकू+ स 6:30-44 र यहू�ना  6:1-15 . 

• चेलाह2को tि_टकोणबाट अवJथा कJतो Bथयो? 

• येशकूो tि_टकोणबाट अवJथा कJतो Bथयो? 

• के चमTकार Bथयो? 

 

पPृटभ4ूम: यस कथामा पuुने पदह2मा येशलूाई आoना चचेरो भाई बिN तJमा `दने यहू�नाको बारेमा केहV 

7वनाशकारV समाचार भ@नएको Bथयो। तपा6ले छनौट गनु+पद+छ, तपा6 मTती 14:1-12 मकू+ स 6:14-29 र 

लकूा 9:7-9 मा जोनलाई कसरV माथd भ�ने कथा पcन स�नहुु�छ। 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. यहू�नाको खबर सनेुप@छ येशलेू के गनु+भयो ( याट 14:13)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

माक+  6:31 ले बताउँछ Mक येश ूर उहाँका चेलाह2 सँग परूा `दन Bथयो! येशकूो सझुाव के Bथयो? 

______________________________________________________________________________ 

2. भीडले के गn यो जब @तनीह2ले येश ूछोडकेो थाहा पाए (मTती. 14:13, माक+ . 6:33)? 

______________________________________________________________________________ 

3. Mकन भीडले उहाँलाई प¢यायो (यहू�ना 6:2)? ___________________________________________ 

4. जब भीडले ठूलो भीडलाई दे~यो तब येशकूो �@तM3या कJतो Bथयो ( याट. 14:14, माक+  6:34)? ___ 

5. उनको दयाले उनलाई के गन+ डो यायो? ______________________________________________ 

6. `दन Lबतकेो Bथयो र साझँ आउँदै Bथयो। रा@तको खाना खाने समय! येशलेू MफAलNपीलाई जे। एन। 

मा के सोZनभुयो? 6:5-6? __________________________________________________________ 

7.  याट अनसुार। 14:15 र माक+  6:35-36 चेलाह2ले येश ूके गरेको चाह�थ?े ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. येशकूो �@तM3या उनीह2लाई के Bथयो (मTती 14:16, माक+  6:37)? 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत�न: 
1. एक म�त गन+ स�दैन तर हाँJनहुोस।् यी wयि�तह2को `दमागमा के भएको हुनपुछ+? "कि तमा 

प@न पाँच हजार मा�छे, र उहाँले हामीलाई उनीह2लाई खुवाउन भ�दै हुनहुु�छ! हामी खानेकुरा Lबना 
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टाढाको ठाउँमा छ0। येश,ू तपा6 के सोBचरहनभुएको छ? य`द हामीले अब @तनीह2लाई टाढा पठाय0 

भने @तनीह2 आफैले भोजन उपलsध गराउन सHम हुनेछन।् यसका साथै हामी थाकेका छ0। 

@तमी थाकेका छौ यो ठूलो `दन भयो। हामी यी भीडबाट थMकत छ0। हामी यहाँ प`हलो Jथानमा 

सब ैचीजबाट टाढा रहन र केहV समय आराम गन+ आएका छ0 (मकू+ स 6:31) " ससुमाचारका 

लेखकह2 मZये तीनले उहV शsदह2 रेकड+ गद+छन:् "भीडलाई (मा@नसह2) टाढा पठाउनहुोस ्..." 

2. येशलेू भ�नभुएको यो स�ुन पाउँदा चेलाह2 छ�क परेको हुनपुछ+। सहV! @नि9चत! पाँच हजार 

wयि�त र हामीले उनीह2लाई केहV खान `दन चाह�छ0। येशलेू एउटा �9न सोZदै हुनहुु�}यो जुन 

उसलाई थाँहा Bथयो भनेर MफAलपको `दमागमा यो Bथयोः "हामीले @यनीह2को लाBग रोटV कहाँ 

Mक�न?ु" MफAलपले आoनो `दमागमा पTता लगाइसकेका Bथए Mक यसको मeूय कJतो हु�छ: "आठ 

म`हनाको jयाला हरेकलाई काrनको लाBग पया+Nत Mक�न सMक�न (जनवरV 6:7)!" यस बाहेक, "के 

हामी Tयो रोटVमा य@त धेरै खच+ गदSछ0 र खानलाई `दनेछ0 (मकू+ स 6:37)?" येश,ू तपा6 के 

सोBचरहनभुएको छ? 

 

भाग 3 

4श5ण: गोठालो नभएका भेडाह2जJता दे[खनभुएकाह2�@त अनकु पाले भOरएका येश ूकसरV उनीह2लाई 

पठाउन स�नहुुनेछ? जसले सब ैमा@नसह2लाई आफू@तर [खPन स�नहुु�छ (यहू�ना 6:34 ) उनीह2लाई 

कसरV धपाउन स�नहुु�छ? कसरV राgो गोठालो (जनवरV 12:32) @तनीह2लाई Lबना �ावधान पठाउन 

स�छ? कसरV रोटVको रोटV (जनवरV 6:35) भोकाएकाह2लाई खुवाउन स�दैन? 

 

एक@छन 7वचार गनु+होस ्ती चेलाह2 जसले यी सब ैमा@नसह2लाई खुवाउने िज मेवारV अनभुव गOररहेका 

Bथए। @तनीह2को tि_टकोणबाट एक माD समाधान भनेको मा@नसह2लाई टाढा पठाउन ुहो। यी 

मा@नसह2ले आफy लाई हेरे र आoन ैगरVबी देखे। आ[खर उनीह2 कसरV खुवाउँदछन?् @तनीह2 मZये केहV 

बेथसेदामा खाना Mक�नपु}य� र फेOर Mफता+ eयाउन प}य�। येश ूउनीह2ले समाधानको साथ कु9ती गरेको 

चाहनहुु�}यो। य`द @तनीह2लाई पठाउन 7वकeप Bथएन भने उनीह2 के गछ+न?् @तनीह2ले यसलाई आBथ+क 

2पमा फेला पारे र उTतम 2पमा, सबलैाई केवल एउटा टोकाइने छ, सायद उनीह2को भोक मेटाउन पया+Nत।  

 

यस BचDमा के गलत Bथयो? चेलाह2 कुन कुरा हराइरहेका Bथए? उनीह2को अगाXड Tयो के ठ�क Bथयो 

भनेर @तनीह2 असफल भए? के हुन स�छ Mक ए�ल ैगन+ सMक�न? येशलेू मा@नसह2लाई खुवाउनहुुने Bथयो। 

उहाँले ती मा@नसह2लाई पठाउन ुहु�न। येशलेू समेत ए�ल ैकाम गनd छनौट गनु+भएन। कथामा फक� 
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अ9यास गनु�होस:् 

1. मकू+ समा येशलेू के सोZनहुु�छ 6:38? _________________________________________________ 

2. चेलाह2ले के पTता लगाए (पद 38) __________________________________________________ 

3. अि��यासले एउटा सानो केटोलाई दइुवटा माछा र पाचँवटा रोटVह2 Aलएर आफूकहाँ eयाए। 

ए�¡यलेू पTता लगाएका माछा र रोटVह2को स~ंयाको आकलन के Bथयो (जोन 6:9)? 

_________________________________________________________________________ 

4. येशलेू आदेश स`हत ए�¡यकूो �9नको जवाफ `दनभुयो। उसले के भनेर सोZयो (मTती 14:18)? 

______________________________________________________________________________ 

5. मा@नसह2का बारेमा चेलाह2लाई उनको @नदdशन के Bथयो (माक+  6:39-40)?  __________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. मा@नसह2 घाँसमा बAसरहेका Bथए। खाना बाँ�न ुअ@घ येश ूप@छ के गनु+हु�छ (मTती 14:19)? 

______________________________________________________________________________ 

7. Tयसप@छ येशलेू रोटV भाँPनभुयो र ____________ लाई ____________ मा ____________ मा 

_______ _______ गनु+भयो ______________. 

8. मTती 14:20 ले भ�छ Mक सबलेै खाए र खाए ________________________________________. 

9. सबलैाई खुवाए प@छ र स�त_ुट भएप@छ येशलेू आoना चेलाह2लाई के @नदdशन `दनभुयो 6:12)? 

______________________________________________________________________________ 

10. हामीलाई बताइएको कुरा बाकँa Bथयो (यहू�ना 6:13)? ____________________________________  

11. मTती र माक+ ले क@त जनालाई खुवाएको Bथयो भ�दै कथा समाNत गरे। मTती हामीलाई भ�छन ्

Mक म`हला र बPचाहz बाहेक करVव 5,000 पzुषहzलाई खुवाएको Bथयो। यहू�ना 6:14-15 ले 

जनताको �@तM3यालाई यस चमTकाOरक Bच�हलाई साझा गद+छ। @तनीह2ले के भने? _________ 

12. मा@नसह2ले के गनd योजना गरे (यहू�ना 6:15)? _______________________________________ 

13. येशलेू के गनु+भयो? ______________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

;वचार: भख+रै भएको घटनालाई 7वचार गदा+, तपा6 झीलको वOरपOर येशलूाई प¢याएको भीडमा हुनहुु�छ 

भने तपा6को 7वचार के होला 7वचार गनु+होस।् तपा6 Mकन उहाँ�@त आक7ष+त हुनभुयो भ�ने कुरामा 

@नि9चत हुनहुु�न तर तपा6लाई थाहा छ उहाँ एक च गाईकता+ हुनहुु�छ MकनMक तपा6ले LबAभ�न 

MकAसमका शारVOरक र मनोवxैा@नक रोगह2को रोग @नको पानु+भएको दे~नभुयो। तपा6लाई यो प@न थाहा 

छ Mक उहाँ एक AशHक हुनहुु�छ जसले अBधकार र शि�तका साथ बोeनहुु�छ। `ढलो भइरहेको छ र तपा6 

भोकाउनहुु�छ तर छो�न चाहनहुु�न ... तपाईका 7वचारह2:______________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

य`द तपा6 येश,ू भीडको वा आoन ैआoन ैwयावहाOरक आव9यकताह2बारे Bचि�तत हुनहुु�}यो भने तपा6को 

7वचार के हुन स�छ 7वचार गनु+होस।् यो एक ठूलो `दन भएको छ; येशलेू यहू�नाको मTृयकुो नराgा 

खबरलाई ]हण गनु+भयो। यो `ढलो भयो र मा@नसह2लाई खान आव9यक छ। यस भीडलाई खुवाउने कुन ै

तOरका छैन! तपा6 असहाय हुन लाuन ुभएको छ Mकनभने तपा6को असहायता र असHमताको कारण 

समJयालाई रो�नको लाBग ... तपा6को 7वचारह2:  ___________________________________________ 

 

अवलोकन: 

1. जब येश ूर आoना चेलाह2ले मा@नसह2 आईरहेका देखेका Bथए। येश ूर चेलाह2 दवुलेै Aभ�न 

दे~नभुयो। येशलेू मा@नसह2लाई दे~नभुयो र `टठाउनभुयो Mकनभने @तनीह2 गोठालो नभएका 

भेडाह2 जJत ैBथए (मकू+ स 6:34)। चेलाह2ले ती मा@नसह2लाई देखे र @तनीह2लाई कसरV 

खुवाइनेछ भनेर Bच�ता गन+ थाले। येशलेू आिTमक भोको दे~नभुयो र मा@नसह2लाई धेरै कुरा 

Aसकाएर उनीह2लाई खुवाउनभुयो। चेलाह2 wयावहाOरक Bथए र शारVOरक भोक देखकेा Bथए र 

@तनीह2लाई तNृत पान+को लाBग कसरV खाना �दान गनd थाहा Bथएन। @तgो 7वचार: 

______________________________________________________________________________ 

2. चेलाह2 ती मा@नसह2लाई घर पठाउन चाह�थे र येशलेू @तनीह2लाई घाँसको सानो समहूमा भेला 

हुने @नदdशन `दनभुयो। चेलाह2ले मा@नसह2लाई एउटा आपतका लाBग तयार गदS Bथए र येशलेू 

@तनीह2लाई चमTकारV आAश_को लाBग तयार गदS हुनहुु�}यो। @तgो 7वचार: ________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के उपलsध Bथयो भनेर येशलेू सोZनभुयो (दईु माछा, पाँच रोटV), @तनीह2लाई ]हण गनु+भयो, 

ध�यवाद `दनभुयो र ती सब ैचेलाह2लाई बाँ�न `दनभुयो। @तgो 7वचार: ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. हामी येशकूो उदारता दे~दछ0। सबलेै खाए सब ैजना स�त_ुट Bथए र बा� टोकरVह2 ज मा भए। 

हामी चेलाह2ले प@न टोकरVह2 ज मा गरेको दे~दछ0 ताMक केहV प@न wयथ+ नहोस।् 

 

भाग 

 

आवेदन "?नह�: 
1. जब म मेरो जीवनलाई 7वचार गद+छु मेरो शारVOरक भोको प`हचान र स�त_ुट गन+ अपेHाकृत 

सिजलो हु�छ। के म आoनो आZयािTमक भोक Jवीकान+ इPछुक र उTसकु छु? मलाई थाहा छ यो 

कसरV स�त_ुट पानd? जसरV भोको पीडाले मलाई मेरो शारVOरक भोक बारे सचेत गराउँछ, TयसरV न ै
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मेरो �ाण पीडाले कराउँछ Mकनभने यो प@न उपेGHत हुन स�दैन? आZयािTमक भोकका यी 

पीडाह2लाई बेवाJता गOरएको छ र य@त लामो समयस म गलतफहमी भएको हुन स�छ Mक 

@तनीह2लाई Bच�न गा�ो छ। मेरो जीवनको बारेमा के आउँछ र रोटV जीवनको लाBग, परमे9वरको 

वचनमा, येश ूआउन र स�त_ुट पान+लाई रोइरहनभुएको छ?________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म वOरपOर हेदा+ के मलेै दईुवटा माछा र पाँचवटा रोटV दे~छु र सोZछु, "तर यो य@त धेरै 

मा@नसह2 माझको के हो (यहू�ना 6:9)?" वा, म मसँग के दे~छु र �भलुाई यो आशीवा+द `दनको 

लाBग सोZछु र जहाँ जहाँ प@न र जब उसले आoनो उ�9ेयह2 परूा गन+ छनौट गद+छ? एक Hणको 

लाBग तपा6को �@तभा र Hमताह2, तपा6को wयि�तTव र चOरD, तपा6को xान र अ2ह2�@त 

तपा6को सवेंदनशीलता 7वचार गनु+होस।् 

______________________________________________________________________________ 

�मरणाथ�: येशलेू 5000 लाई खुवाउनभुयो र भीडबाट प@छ हटे Mकनभने @तनीह2 उहाँलाई राजा बनाउन 

चाह�थे (यहू�ना 6:15) प@छ Tयो रात चेलाह2 एउटा डु गामा तालको अक� प`� जान लागे र येश ू

पानीमाBथ `ह�ंदै @तनीह2कहाँ आउनभुयो (यहू�ना 6:16-21) भोAलपeट जब मा@नसह2ले येश ूर उहाँका 

चेलाह2 गए भनी बझुे Mक उहाँह2 डु गामा चढेर उहाँलाई तालको वOरपOर प¢याउनभुयो (यहू�ना 6:22-

24) जब ती मा@नसह2ले येशसूगं भेट गरे, येशलेू उनीह2लाई भ�न ुभयो Mक ती चलेाह2 उहाँकै प@छ 

लागेका हुन ्Mकनभने उहाँ को हुनहुु�छ भनेर होइन तर @तनीह2को पेट भzन Bथयो। यEय7प, यहू�ना मा 

येशलेू आफूलाई जीवनको रोटV भनेर Bचनाउनहुु�छ र मा@नसह2ले Lब]ेको खाना खोjनकुो स�ा उसको 

आZयािTमक पोषणको लाBग खोजी गनु+पछ+। उहाँ आिTमक रोटV हुनहुु�छ जसले आZयािTमक भोजन �दान 

गद+छ जुन र`हरह�छ, Tयो रोटV Tयो रोटV हो जुन अन�त जीवनस म िJथर रह�छ (यहू�ना 6:27)   

फेOर, एक अन3ुम[णका काड+मा यहू�ना 6:27-35 ले~नहुोस ्- "खराब चीजको लाBग काम नगनु+होस,् तर 

अन�त जीवनस म `ट�ने खानाको लाBग ... म जीवनको रोटV हँु। जुन मा@नस मेरोमा आउँदछ ऊ क`हeय ै

भोको हँुदैन, जुन ममाBथ 7व9वास गद+छ ऊ क`हeय ै@तखा+उँदैन। ” 

1. य`द तपा6ले "अन�त जीवनस म `ट�ने रोटV" कमाउन गरेको कामको लाBग यस गत हNताको 

घ=टामा भ�ुतान गOरस�नभुयो भने, के तपा6ले आफूलाई �शJत पाउनहुुने रोटV पाउनभुएको छ वा 

आफूलाई भोकाएको ठा�नहुु�छ MकनMक तपा6ले थोरै कमाउनभुयो? वा Tयो रोटVको लाBग केहV प@न 

छैन जुन `ट�छ? ________________________________________________________________ 

2. "अन�त जीवनस म िJथर रोटVको लाBग काम" गन+ तपा6ले के पOरवत+न गन+ स�नहुु�छ? ______ 

______________________________________________________________________________ 
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"ाथ�ना: �भ,ु मलाई जवान केटा बनाउनहुोस ्जसले धेरैलाई खुवाउन य@त थोरै दे[ख�}यो जJतो भए प@न 

आफूसँग के �Jताव रा~नभुयो। उसले आफूसँग भएको कुरा `दए। तपा6ले यसको लाBग ध�यवाद `दनभुयो 

र चेलाह2ले यसलाई मा@नसह2 माझ बाँड ेर सबलेै टोकरV छोड ेप@छ तNृत भए। मलाई मेरो उपहार र 

आशीवा+दको साथ उदार हुन सHम गनु+होस।् मलाई 7व9वास गन+ 7व9वास `दनहुोस ्Mक मसँग जुन तपा6 

लाई �Jताव रा[खएको Bथयो सब ैतपा6 अ2लाई आशीवा+द `दन �योग गन+ स�नहुु�छ। मेरो आखँा 

खोeनहुोस ्सानो माD होइन तर स भा7वतको कeपना गन+। _____________________________________ 
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के तपाR यो ;व?वास गनु�हु.छ? 

 
 

प+रचय 

चेलाह2 येशसँूग Bथए र @तनीह2ले आ9चय+कम+ह2 देख।े येशलेू अनकु पाले wयवहार गनु+भयो तर येशसँूग 

@तनीह2लाई Aसकाउन ुपनd अझ धेरै कुरा छ। दै@नक जीवनमा उनीह2ले के गनd होलान ्जसले क`हलेकाँहV 

चमTकारको आव9यकता पद+छ? के यी मा@नसह2ले पTता लगाउँनेछन ्Mक येश ूपOरिJथ@तमा हुनहुु�}यो र 

@तनीह2ले उहाँलाई आव9यक परेको चीजको लाBग उहालँाई बोलाउन स�थ?े 

 

पाठ 6 मा यी मा@नसह2 येश ूगालVलको सम�ु पार गदS डु गामा भे�ाउँछन,् एउटा ग`हरो आधँीबेहरV हुने 

स भावना नभएको उखेल ताल। @तनीह2ले �कृ@तको भयकंर हावा र छालह2लाई कसरV �@तM3या `दने 

Bथए? तपा6 कसरV �@तM3या `दन स�नहुु�छ? @तनीह2ले कसरV सामना गनd? 7वनाश निजकै छ जJतो 

दे[ख�}यो।   

 

अक� 7वपिTत प@न GH@तजमा छ। लाजरस Lबरामी छन ्र येश ूअवJथाको तzु�त ै�@तM3या देखाउँदैन। 

मTृय ुआउँछ। शोकका अ�धकार `दनह2 उनका `ददVब`हनीमा पद+छन।् यहू�ना 11 मा रेकड+ गOरएको यस 

कथामा सबभै�दा शि�तशालV धम+शाJDको अशंह2 येशलेू भ�नभुएको छ। र फेOर हामी एउटा �9न सोZछ0: 

येश ूMकन आउनभुयो? उनको ल|य के Bथयो? उसको अAभयानको लाजरससँग के स ब�ध छ? उहाँको 

Aमसनले मलाई के गन+ छ?   

 

र सब ैयेश ूमलाई भ�नभुयो, "के तपा6 यो 7व9वास गनु+हु�छ?" 
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 के तपाR यो ;व?वास गनु�हु.छ? 

 

 

पाठ 6  

भाग 1 

प+रचय: हामीले यो अZययनमा परमे9वरको छोरा, हाgो उQारकता+लाई दे~य0 जनु येशलेू चमTकारपणू+ ढ 

गमा मा@नसका भौ@तक र भौ@तक आव9यकताह2को लाBग �दान गनु+भयो। उसले Lबवाहको लाBग 

दाखमEय र भीडको लाBग खाना पकायो। हामीले कु_ठरोग भएको मा@नसलाई प@न भेrय0 र येशलेू उसलाई 

चमTकारV 2पमा @नको पानd शि�त �योग गनु+भयो र उसलाई JवाJ}यमा पनुJथा+7पत गनु+भयो, उहाँलाई 

समाजमा पनुJथा+7पत गनु+भयो MकनMक येशलेू आoनो अपमान र ए�लोपना हटाउनभुएको Bथयो। यस अक� 

कथामा येशलेू �कृ@तमा आoनो अBधकार र शि�त �दश+न गनु+भयो। 

 

असाइनमे.ट: पcनहुोस ्मTती 8:22-27 मकू+ स 4:35-41 र लकूा  8:22-25. 

• अवJथा कJतो छ? 

• चेलाह2ले कJतो @न_कष+मा पगेु? 

• येशलेू के गनु+भयो? 

• येशलेू चेलाह2लाई सोZनभुएको �9न के Bथयो? 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. येशलेू आoना चेलाह2लाई के सझुाव `दनभुयो (लकूा 8:22)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. @तनीह2 आoनो डु गामा गए। जब चेलाह2 याDा गOररहेका Bथए तब येशलेू के गनु+भयो (पद 23)? 

______________________________________________________________________________ 

3. @तनीह2 डुगामा Bथए र येश ू@नदाइरहन ुभएको Bथयो Mक अचानक एउटा ठूलो आधँीबेहरV, वा 

Jकेवल, तालमा अचानक आउँदा। के भइरहेको Bथयो वण+न गनु+होस ्(पद 2)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येश ूअझै के गदS हुनहुु�}यो? _______________________________________________________ 

5. चेलाह2ले येशलूाई sयूतँाउँछन।् उनीह2ले उहाँलाई के भने (पद 24)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. @तनीह2को डर के Bथयो? _________________________________________________________ 
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7. येशलेू के गनु+भयो (पद 24)? _______________________________________________________ 

8. आँधीबेहरV _____________________________ र सब ैBथयो _____________________________. 

9. येशलेू आoना चेलाह2लाई कुन �9न सोZनभुयो (पद 25)? _______________________________ 

मTती प@न हेनु+होस ्8:26. __________________________________________________________ 

10. उनीह2ले एक अका+लाई के के भने (पद 25)? _________________________________________ 

मTती हेनु+होस ्8:27. ______________________________________________________________ 

माक+  प@न हेनु+होस ्4:41. ___________________________________________________________ 

11. उनीह2ले उहाँबारे के भने (पद 25)? __________________________________________________ 

 

;वचार: Tयसोभए, आफैलाई डु गामा हाeनहुोस।् जब हामी हावालाई यिTतको ग`हरो कeपना गछ� Mक 

छालह2 चारै @तरबाट बेर जा�छन ्भने यो फरक कथा हु�छ। तपाईको डु गा डुबाउँदैछ र तपाईको बाeटVले 

काम गOररहेको छैन। वाJतवमा, तपा6को बाeटV र तपा6को साथीह2को बािeटनले तपा6को डु गामा आउने 

पानीको साथ पालना गOररहेको छैन। तपा6 ग भीर खतरामा हुनहुु�छ। 

1. येश ूडु गामा स@ुतरहेको त}यलाई तपा6 कसरV गदS हुनहुु�छ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाई 7व9वास गनु+हु�छ Mक तपाई डुsदै हुनहुु�छ र तपाईलाई बचाउन उहाँसँग Lब�ती गनु+हु�छ। र 

उहाँ के भ�नहुु�छ? 

______________________________________________________________________________ 

येशकुो �9नलाई कसरV जवाफ `दने भनेर जा�न क`ठन छ जब तपा6 डराउनहुु�छ। जब तपा6 

डुsनदे[ख डराउन ुहु�छ तपा6लाई थाहा हु�छ Mक तपा6 भ�दा शि�तशालV कुन ैचीजले तपा6 

समेrदै हुनहुु�छ। सोZयो, "@तमी Mकन डराउँछौ?" थोरै मखू+तापणू+ दे[ख�छ, हैन र? थोरै 7व9वासको 

साथ एक को 2पमा सदंAभ+त गन+, वा तपाइँमा 7व9वास छैन भनेर भनेको छ, केवल तपाइँ गलत 

तOरकाले चलाउन स�नहुु�छ। @तgो 7वचार: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. आउनहुोस ्समीHा: येश ूडु गामा स@ुतरहेको छ। चेलाह2 डु गामा याDा गOररहेका Bथए जब 

अचानक @तनीह2 डु . गाको बीचमा Bथए जसले डु गामा पानी खसाAलरहेको छ। येश ू

@नदाइरहनभुएको छ। @तनीह2 डुsन डराउँछन!् @तनीह2 येशलूाई sयूतँाउँछन,् @तनीह2 सब ैडुsन ु

भ�दा प`हले उनीह2लाई बचाउनको लाBग उहाँलाई Lब�ती गरे, र उहाँले @तनीह2लाई सोZनभुयो, 

“तपा6को 7व9वास कहाँ छ?” उहाँले हावा र छालह2लाई हNकाउन ुहु�छ। सब ैकुरा शा�त हु�छ, 

जJतो Mक केहV प@न भएको छैन। चेलाह2 एक अका+मा चMकत हँुदै सोधे, “यो को हो?” "यो कJतो 

�कारको मा�छे हो?" आँधी र छालह2ले प@न उहाँको आxा मा�दछ। @तgो 7वचार: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

 

Tयि-तगत आवेदन:   
1. एक Hणको लाBग डु गालाई 7वचार गर0। तपाईको डु गा के हुन स�छ जसमा तपाई आफy ले याDा 

गOररहन ुभएको छ? तपाईको घर र पOरवारको जीवन? तपा6को काम र स बि�धत काम? तपाईको 

ताAलका? तपा6को स ब�ध? तपा6को डु गा के हुन स�छ जुन जीवनको आधँीबेहरVले कुिeचँदै छ? 

______________________________________________________________________________ 

2. हामी सबकैो डु गामा को छ भनेर LबAस+ने �विृTत छ। येश ूहाgो घर वा जाBगरमा हुनहुु�छ भनेर 

हामीले Lबस+न ुहँुदैन, येश ूहाgो ताAलका र हाgो स ब�धह2लाई आ3मण गOररहेका चीजह2 

जा�नहुु�छ। धेरै चो`ट @नJस�देह, हामी @नराश भएर कराउँछ0, “�भ,ु हामीलाई बचाउनहुोस!् हामी 

डुsदै छ0! ” जब जीवन @नय�Dणबाट बा`हर जा�छ र हामी डराउँछ0 तब हामी कमजोर हु�छ0। 

येशलेू @तनीह2को �ाथ+नाको जवाफ `दनभुयो। उनले आधँी र छालह2लाई हNकाउन ुभयो सम�ुमा 

शा�त पादS। जीवनमा मेरो �@तM3या कJतो छ जब म AभD डुsछ र मलाई डुsन लाuछ जJतो 

लाuछ? ________________________________________________________________________ 

3. जीवन क`ठन भएको बेलामा येशलेू आoना चलेाह2लाई डराउने �@तM3या भ�दा फरक �@तM3याको 

लाBग बोलाउँदै हुनहुु�छ। फरक �@तM3या गनd एक माD तOरका येश ूको हो भनेर जा�न ुहो। 

@तनीह2ले �9न सोधे: यो को हो? यो कJतो �कारको मा�छे हो? क`ठन समयमा मेरो जीवनले 

अ2लाई कसरV साHी `दन स�छ Mक म हावा र छालह2लाई Aसज+ना गनd र @नय�Dण गनd एक 

wयि�तलाई Bच�छु, जसले पणू+ शाि�तको �Jताव रा~नहुु�छ, म जान स�दछु Mक म जीवनले 

डराएको छु वा जो[खम भोuदै छु? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. भजन 55:22 ले हामीलाई आ9वासन `द�छ Mक �भ ुहामी �Tयेकको हेरचाह गनु+हु�छ। हामीलाई 

स झाइएको छ “_______________________________________________________________.” 

 

परूक पढाइ:  भजन 107:23-32 पcनहुोस।् क`हलेकाहVं हामी सम�ुको शि�तशालV पानीमा जहाजमा 

wयापारV जJतो महससु गन+ स�छ0।   

1. यी पदह2 �ायः बuने सम�ुमा येश ूर उहाँका चेलाह2को कथाजJत ैदे[ख�छन।् छालह2ले डुगा 

उठाउँदा र Tयसप@छ ग`हराइमा छोडजेJतो गरV महससु गन+ यसले धेरै कeपना गदSन। के तपा6 

कeपना गन+ स�नहुु�छ Mक डकेमा वरपर oयाMँकएको र मािTतने मा�छे जJत ैआ9चय+जनक हु�छ 

तपा6को 7वrस अ�तमा? 
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2. पद 28 मा उनीह2ले �भलुाई पकुारे र उहाँले उनीह2लाई छुटकारा `दनभुयो! हामीलाई पदमा के 

भ@नएको छ 29? _________________________________________________________________ 

पदमा उनीह2को �@तM3या कJतो Bथयो 30? __________________________________________ 

3. शा�त, शा�त र शा�त शsदले तपा6लाई के स केत गद+छ? के`ह BचDह2 छन ्जुन यी शsदह2ले 

`दमागमा आउँदछ? __________________________________________________________ 

4. wयापारVह2ले �भलुाई Bचने जसलाई उनीह2ले उनीह2को सकंटमा पकुारे र उहाँले उनीह2लाई 

उनीह2को स कटबाट बा`हर @नकाeनभुयो। उनले आधँीबेहरVलाई शा�त पारे र उनीह2ले के गरे? 

wयापारVह2ले ____________ ____________ आoना ____________________ का लाBग, 

____________ का ____________ को लाBग, मा@नसका स�तानह2लाई उनको लाBग 

______________ (पद 31). 

wयापारVह2ले उहाँलाई मा@नसह2का ____________ मा _______________, र एeडरह2को 

____________ मा उहाँलाई _________________________________________ (पद 32). 

5. wयापारVह2ले हामीलाई यी पदह2मा स झाउँछन ्Mक हामी  

wयापारVह2ले हामीलाई यी पदह2मा स झाउँछन ्Mक हामी... 

सबलैाई बताएर उहाँ माBथ उचाeनहुोस ्र उहाँको �शसंा गनु+होस!् 

6. बतास र छालह2लाई हNकाउन ुभएकोमा के कारणले मेरो डु गालाई 7वचAलत तeुयायो केहV 

शsदह2 छन?् __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. के`ह अवसरह2 छन ्जुन म उहाँलाई �शसंा गन+ को लागी सजृना गन+ स�छु "सबलैाई बताऊ Mक 

उहाँले के गनु+भयो?" ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. म कसरV अ2लाई �ोTसा`हत गन+ स�छु र उनीह2लाई �भकुो �शसंा र �शसंा गनd मौका `दन 

स�छु भनेर सबलैाई बताएर? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"ाथ�ना: हे �भ,ु म तपा6लाई पकुाछु+ र तपा6ले मलाई स�ुनहुु�छ। तपा6 मेरो खतरा र सकंटमा मलाई 

जवाफ `दनहुोस ्र मलाई न_ट गन+ खोjने मेरो वOरपOरको सब ैचीजलाई शा�त पादS तपा6ले मलाई 

बचाउन ुहु�छ। जब मेरो डु गामा गडबडी भयो जुन अराजकता, �म, हार र @नzTसाहको बारेमा हु�छ म 

तपा6लाई पकुाछु+ र तपा6ले मलाई बचाउन ुहु�छ। ध�यवाद र �शसंा को मेरो �ाथ+ना �ाNत गनु+होस।् म 

तपाईलाई के गरेको छु भनेर सबलैाई भ�न क`हले रोMक`दन। म तपाईको पजूा गन+बाट क`हeय ैरो�न 

सि�दन। मेरा आखँा र कान खोeनहुोस ्अवसरह2 हेन+को लाBग मलेै तपा6को महानताबारे बताउनपुद+छ र 

अवसरह2 �योग गछु+ जसमा म अ2लाई प@न Tयसो गन+ �ोTसा`हत गन+ स�छु। तपाईको अटल �ेमको 
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लाBग ध�यबाद जुन सदाकाल रह�छ। ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

प+रचय: न_ट हुनलाई आउने अि�तम शD ुमTृय ुहो (1 कोOर�थी 15:26)“परमे9वरलाई ध�यवाद! हाgो 

�भ ुयेश ूvी_टमाफ+ त उनले हामीलाई 7वजय `दनहुु�छ (1 कोOर�थी 15:57) यी शsदह2 से�ट पलले 

लेखेका Bथए र येश ूमाफ+ त हामी सबलैाई अन�त जीवनको आशा �दान गद+छ। यस अक� कथामा हामी 

दे~नेछ0 Mक येश ूलाजरसलाई मTृयबुाट जीवनमा बोलाइएको काममा काम गदS हुनहुु�छ। 

 

िज�मेवार�: पcनहुोस ्जोन 11:1-44. 

• म~ुय पाDह2 को हुन?् 

• येशलेू माथा+लाई आफू को हँु भनेर बताउनहुु�छ? 

• येशलेू माथा+लाई के वाचा गनु+हु�छ? 

• येश ूमाथा+ले के देखून ्भ�ने चाह�थ?े 

 

अ9यास गनु�होस:् 

1. समJया के हो (पद 1)? __________________________________________________________ 

2. समाधान के हो (पद 3)? _________________________________________________________ 

3. पदमा लाजरसको LबमारVको बारेमा येश ूके भ�नहुु�छ 4? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशकूो लाजरस र उनका `ददVह2सँग के स ब�ध Bथयो (पद 5)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यो खबर सनेुप@छ येशलेू के गनु+भयो (पद 6)? _________________________________________ 

6. येश ूफेOर यहू`दया जान तयार हुनहुु�}यो। उहाँ कहाँ हुनहुु�}यो (यहू�ना 10:40)? ______________ 

7. उनले आoना चेलाह2लाई पदमा के भने? 11?_________________________________________ 

8. मा के गलतफहमी भएको Bथयो पद 12 र 13? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. येशलेू उनीह2लाई भ�नभुयो Mक लाजरस मरेका Bथए (पद 14)। उहाँ Mकन उहाँकहाँ जान 

चाहनहुु�छ (पद15)? _____________________________________________________________ 

10. तपा6को 7वचारमा येश ूके भ�न खोjदै हुनहुु�}यो जब उहाँले पद 15 मा "7व9वास गन+ 

स�नहुु�छ"? ____________________________________________________________________ 
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4श5ण: यस कथालाई यथोBचत पOर�े|यमा रा~न हामीले यहू�नाको अि�तम दईु अZयायह2मा के 

पOरवत+न भएको Bथयो भनेर जा�न ुआव9यक छ। यहू�ना 11:7 मा येशलेू यहू`दया फक+ ने समय हो भनेर 

सeलाह `दनहुु�छ। य`द तपा6ले यहू`दयालाई न�शामा येशकूो जीवन र सेवकाईको समयमा भे�ाउनभुयो 

भने तपा6ले यहू`दयाको HDे दGHणी भागमा पाउनहुुनेछ। यहू`दयाको HेDसँग ैसामOरया र गालVलका 

उTतरप`� उTतरमा NयालेJटाइनको भAूम Bथयो।   

 

हामीलाई भ@नएको छ Mक जब येश ूआफैले आफूलाई परमे9वरको पDु भनेर दावी गनु+भयो तब उहाँलाई 

प¢याउने यहूदVह2ले उहाँलाई ढु गा हा�न ढु गा उठाए (यहू�ना 8:59)। अक� पटक य2शलेममा छँदा 

यहूदVह2ले 7व9वास गरे Mक उनी ई9वर@न�दाको दोषी छ (यहू�ना 10:33) र उहाँलाई ढु गा हा�न खोjयो। 

यEय7प @तनीह2ले उहाँलाई प3न खोjदा उहाँ @तनीह2बाट जोBगनभुयो (यहू�ना 10:39).   

 

यहू�ना 10:40 मा हामीलाई भ@नएको छ Mक येश ूयद+न नदV तरेर बिNतJमा `दने यहू�नालाई Aसकाउन र 

बिNतJमा `दनहुुने ठाउँमा फक+ नभुयो। यहू`दयामा भएको य2शलेम र यद+न नदVको उTतर `दनहुोस ्जुन 

उTतरमा गालVलको सम�ुबाट दGHणमा मतृ सागरमा बuछ। येश ूअब नदVको पवू+प`�को इलाकामा 

हुनहुु�छ, Tयहाँ धेरै मा@नसह2 उहाँकहाँ आए (यहू�ना १०: -4०--4१)। भेrन सMकने अक� एउटा शहर बेथानी 

हो, मOरयम, माथा+ र लाजरसको गहृनगर। बेथानी यहू`दयाको य2शलेमबाट केहV MकलोAमटर माD पर छ।  

 

ढुगाले हानेका घटनाह2 र येश ूयाDा गOररहनभुएको ठाउँह2 फेला पाना+ले यहू�ना 11:7-8 लाई समझ 

`दनेछ। चेलाह2 आoना गzुको सरुHा गथd। यसलेै @तनीह2ले यहू`दया जाने येशकूो @नण+यलाई �9न 

गOररहेका Bथए। @तनीह2 Tयहाँ Bथए जब उहाँलाई ढुगाले हानेर मान+ लागेको Bथयो र सायद पछाXड फक+ ने 

कुन ैमतलब गरेन। अक�तफ+ , येश ूजानको लाBग तयार हुनहुु�छ MकनMक बेथानी अविJथत भएको ठाउँमा 

उहाँ हुनहुु�}यो जहाँ उहाँका साथीह2 उहाँलाई आव9यक परेका Bथए। यहू�ना  11:16 मा हामी पcछ0 Mक 

थोमा एक हुन ्जसले बाकaका चेलाह2लाई येशसँूग ैजान �ोTसा`हत गरे, यसको मतलब मTृय ुभए प@न। 

 

+रGले-शन "?न: 

1. हामी यहू�नाबाट येशकूो सेवकाईको बारेमा के Aस�छ0 11:7-8? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. य`द म येश ूvी_टको अनयुायी हँु भने, यी पदह2ले मलाई मा@नसह2 र Jथानह2 जहाँ सेवकाई 

असिजलो छ Tयहाँ जानको बारेमा के Aसकाउँछ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के म परमे9वरको छोराको म`हमा होस ्(यहू�ना) मा आफy  मन+ तयार छु र 11:4)?   
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4. @तgो 7वचार: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

अ9यास गनु�होस ्(जोनसँग जारV रा~नहुोस ्11:17): 

1. येश ूबेथानीमा पuुनभुएप@छ के भइसकेको Bथयो (पद 17)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. येश ूर उहाँका चेलाह2 यद+न तरेर जानभुयो। य2शलेमसगँ ैकेवल दईु MकलोAमटर टाढा जो मOरयम 

र माथा+  लाई सा�Tवना `दन आएका Bथए (पद 19)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. जब माथा+लाई खबर आई Mक येश ूआइरहेकa छे उनले के गOरन ्(पद 20)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

मOरयमले के गOरन?् _____________________________________________________________ 

4. माथा+ येशलूाई भेrन बा`हर गइन ्र के भ@नन ्(पद 21)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. माथा+को मटुुले प`हले बोले (पद 21) र Tयसप@छ उनको 7व9वासले बोले (पद 22). उनले 

7व9वासमा के भने? ______________________________________________________________ 

6. येशलेू उनलाई के भ�नभुयो (पद 23)? ________________________________________________ 

7. माथा+लाई कुन कुरा साँचो भनेर थाहा Bथयो (पद 24)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

माथा+ले 7व9वासEवारा के 7व9वास गOरन?् _____________________________________________ 

8. येश ूपद 25 मा गहन बयान `दनहुु�छ। उहाँ आoनो बारेमा के भ�नहुु�छ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. उहाँमाBथ 7व9वास गनdह2को बारेमा उहाँ के भ�नहुु�छ? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Tयसोभए येशलेू माथा+लाई पद 26 खमा ग`हरो �9न सोZनहुु�छ। उसले के सोZयो? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

11. माथा+को ग`हरो पेशा के हो जुन उनी 7व9वास ग@छ+न ्(पद 27)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

;वचार: भख+रै के भएको छ? केहV `दन अ@घ येशलेू भ�नभुए Mक उसको असल साथी लाजरस एकदम ै

Lबरामी छ। बेथानीमा हतार गनु+को स�ा येश ूकेहV `दनस म यद+नको पवूm भागमा बJनभुयो। लाजरस 
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मOरसकेका छन ्भनेर जानेर उनले आoना चेलाह2लाई भने Mक लाजरस स@ुतरहेछन ्र उसलाई उठाउन 

बेथानी जाँदैछन।् @नJस�देह, चेलाह2 लाजरस आराम गOररहेका Bथए र @छ�ै न ै@नको हुनेछ भ�ने सोPछन,् 

तर येश ूJप_टसँग बोeनभुयो र भ�नभुयो, “लाजरस मOरसकेका छन।्”   

 

जब @तनीह2 बेथानी पuुछन ्उनीह2ले लाजरसलाई Bचहानमा चार `दन भइसकेको थाहा पाए। यहूदV 

साथीह2 र @छमेकaह2 उनलाई सा�Tवना `दन मOरयम र माथा+सँग ज मा भएका Bथए तर जब माथा+ले 

थाहा पाए Mक येश ूआउनभुएको छ उनी उनीसँग भेट गन+ बा`हर गइन।्   

1. तपाईलाई के भ�ने जJतो लाuछ Mक उसलाई TयJतो राgो AमD छ जJतो लाuछ तर अ`हले 

देखाइ�छ - चार `दन प@छ?   

2. तपा6को 7वचारमा तपा6ले कसलैाई के भ�न ुहु�}यो जसलाई तपा6ले Bच�नहुु�}यो र वाJतवमा 

मरेकाह2लाई जी7वत पानु+भयो (लकूा 7:11-17)?   

3. उसको छोरालाई कफन+हुम घर फकd र उसको रोगबाट बचाइनेछ र बाँPनेछ भनेर एक शाहV 

अBधकारVलाई बताएको wयि�तलाई तपा6 के भ�न चाहानहुु�छ (यहू�ना 4:43-54) तर कसले 

तपा6को भाइलाई @नको पानd घोषणा गनु+भएन। जब तपाईले पठाउन ुभएको स�देशवाहक Mफता+ 

भयो?   

4. माथा+ शोक उनको मनमा Bथयो। उनको भावनाहz र भावनाहz ईमानदारVको अAभwयि�त Bथयो 

Mक यो ती¨ पीडा �कट। हामी सब ैTयहाँ भएका छैन0? हाgो जीवनमा कसलैाई मTृयबुाट हामीबाट 

लBगएको छ र हामी सोPछ0, “य`द तपा6, भगवान, Tयहाँ हुनभुएको भए…” य`द माD… य`द माD… 

य`द माD… <दय भनेको TयJतो Jथान हो जहाँ हामी आफy को असहायताको लाBग सचेत छ0। 

मTृयकुो साथ पOरिJथ@तहz।   

5. माथा+को <दय द:ु खले भOरएको Bथयो तर येश ूउनलाई एक उPच वाJत7वकतामा उचाeन 

चाहानहुु�छ, उनको 7व9वासलाई वाJत7वकता थाहा Bथयो। उनले उनलाई उनको भाइको पनुzTथान 

हु�छ भनेर स झाए। उनको 7व9वासलाई यो कुरा थाहा Bथयो। 

उहाँ उसलाई चाहानहुु�छ Mक उहाँ एक हुनहुु�छ जो पनुzTथान र जीवन हुनहुु�छ।   

उनी उनी यो जा�न चाह�छन ्Mक जसले उहाँमाBथ 7व9वास गद+छ ऊ बाँPनेछ (पनुzTथान), 

यEय7प उहाँ (शारVOरक 2पमा) मद+छ। 

उहाँ उनलाई जा�न चाहानहुु�छ Mक जो जी7वत छ र उहाँमा 7व9वास गछ+ Tयो क`हeय ै

मनdछैन (अन�त जीवन) 

6. 7व9वासमा माथा+ले Tयसो भ�न सि�छन,् "म 7व9वास गछु+ Mक तपा6 ससंारमा आउन ुभएको 

परमे9वरको पDु, vी_ट हुनहुु�छ।" द:ु ख र शोकको घडीमा प@न Dास र मTृयकुो कारण, हामी प@न 
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यो गहन घोषणा गन+ स�छ0, "म 7व9 वास गद+छु Mक तपा6 ससंारमा आउनहुुने परमे9वरको पDु, 

vी_ट हुनहुु�छ!" 

 

आवेदन: 
1. तपा6को अपेHा क`हले @नराश भएको छ? के कसलेै तपा6लाई @नराश तeुयाएको छ? के परमे9वर 

अTय�त ैगा�ो समयमा शा�त र असहाय दे[खन ुभएको छ र तपा6को <दयले श�ूयतामा कराएको 

जJतो महससु भएको छ? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. य`द येशलेू भख+रै तपा6लाई भ�नभुएको भए, "म पनुzTथान र जीवन हँु। जसले ममाBथ 7व9वास 

गद+छ ऊ बाँPनेछ, ऊ मनdछे प@न; र जसले बाँPछ र ममाBथ 7व9वास गद+छ ऊ क`हeय ैमनdछैन, 

"तपाईले उहाँको �9नको उTतर कसरV `दनहुु�छ:" के तपाई यो 7व9वास गनु+हु�छ? " ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यो वा�य समाNत गनु+होस:् म 7व9वास गद+छु Mक तपा6, येश,ू हुनहुु�छ… ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

अ9यास गनु�होस ्(जोनसँग जारV रा~नहुोस ्11:28): 

1. माथा+ आoनो घर फMक+ न ्र मOरयमलाई भ@नन ्Mक ______________________ उनको लाBग सोZन ु

Bथयो। मOरयमको �@तM3या के Bथयो (पद 29)? ________________________________________ 

2. मOरयमसँग ैआएका यहूदVह2ले आफू कहाँ जादैँछु भनेर सोचे (पद 31)? _____________________ 

3. मOरयमले के भ@नन ्जब उनले येशलूाई देखी (पद 32)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. जब येशलेू मOरयमलाई zँदै दे~नभुयो उहाँ _____________________ ____________________ मा 

____________ र _______________ ____________ मा हुनहुु�}यो (पद 33)। उनले के सोधे (पद 

34)? __________________________________________________________________________ 

5. पद 35 ले बताउँछ Mक येश ू____________________। येशकूो शोक के Bथयो, उहाँको आँस,ु केहV 

यहूदVह2सँग कुराकानी गरे (पद 36)? _________________________________________________ 

6. अ2को �@तM3या के Bथयो (पद 37)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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परावत�न: 

1. येश ूअब बेथानी बा`हर आइपगेुको छ। माथा+ले मOरयमलाई भेrन भाBगन ्र उनी य@त शोकमा 

डुबेकa @छन ्Mक जब उनी येशसँूग @छ�ै भेrन आउँ@छन ्भने उनका साथमा भएका यहूदVह2 

सोिPछन ्Mक उनी Bचहानमा शोक मनाउन गएकa @छन ्(पद 31)। बz, उनी Aसधा येश ूकहाँ 

जा�छन।् केहV Aमनेट प@छ मOरयमले येशसँूग बोलेका शsदह2 उहV शwदह2 Bथए जसलाई माथा+ले 

उहाँसगं भेट हँुदा भने। फेOर, मटुुको शsदले BचPयायो, "य`द तपा6 यहाँ हुनभुएको भए!" 

2. हाgो <दय शोकमा डुsछ। यो सब ैमा@नसजा@तको लाBग सामा�य हो र यो येशबूाट उ कदैन। 

मा@नस भएर उहाँ प@न zनभुयो (पद  35) र उहाँ Bचहानमा आइपuुदा फेOर ग`हरो उT�ेरणा 

पाउनभुयो (पद 38) Bचहान एउटा गफुा Bथयो जुन ढोका AभD पJन ठूलो ढु गा रा[खएको Bथयो। 

पद 38 को अ�तमा तपा6सँग शsद �7वि_ट प@छ 3स-स�दभ+ हुन स�छ। सचूीबQ स�दभ+ह2मा 

मTती 27:60, मकू+ स 16:3, लकूा 24:2 र / वा यहू�ना 20:1 समावेश हुन स�छ। यी सब ै

स�दभ+ह2मा Bचहानको अगाXड रा[खएको ढु गाको कुरा छ जसमा येशलूाई उहाँको मतृ शरVर 

3ूसबाट हटाएप@छ रा[खएको Bथयो। के येश ूउसको साथी लाजरस भ�दा बढV शोMकत हुनभुयो? 

येशकूो लाBग ठूलो BचD के Bथयो? मतृ शरVर, Bचहान र ढु गाले �@त@नBधTव गनd @नराशा के 

Bथयो?_________________________________________________________________________ 

3. सायद तपाईले अदनको बगyचामा `दइएको आxालाई स झन स�नहुु�छ (उTपिTत 2:17)। 

भगवानले के भने? ______________________________________________________________ 

रोमी 5:12 ले हामीलाई स झना गराउँछ Mक _______________________ ले ____________ मा 

____________ लाई eयायो। सबलेै पाप गरेका कारण मTृय ुआउँनेछ। रोमी 5:15 ले हामीलाई याद 

`दलाउँदछ Mक ____________ को _____________ को _____________ को _____________ को 

_____________ को 2पमा ___________ को 2पमा ____________ को _______________ लाई 

____________ को उपहारको 2पमा परमे9वरको _____________________को 2पमा परमे9वरको 

_______________को 2पमा आएको Bथयो। 

4. के येशकूो शोकको आँस ुतपा6 र मेरो लाBग हुनस�}यो? मTृय ुहाgो लाBग परमे9वरको योजना 

Bथएन। तर पापले मTृय ुeयायो र मा@नस आफैलाई बचाउने @नराश अवJथा। @तgो 7वचार:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अ9यास गनु�होस ्(जोनसँग जारV रा~नहुोस ्11:39): 

1. येश ूकाम गन+ तयार हुनहुु�}यो। पद 39 मा उनको आxा के Bथयो? ________________________ 
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2. तर माथा+सँग थNन “तर” छ। उनको Bच�ता के हो? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: लाजरस Bचहानमा चार `दन प@छ ऊ शहरमा आइपगेुको Bथयो भनेर येशलेू बताउनभुयो। 

यहूदV मा@नसह2ले 7व9वास गरे Mक तीन `दन प@छ एकजना wयि�तको आTमाले शरVर छोXड`दयो। 

बेथानी आउनमा येशकूो `ढलाइले लाजरस साँPचै मरेको Bथयो र उसको शरVर स�न थाeछ भ�ने 

कुराको @नि9चतता `द�छ। 

3. येशलेू माथा+लाई कुन कुरा स झाउनहुु�छ (पद 40)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. @तनीह2ले ढु the◌्गा लगे र येशलेू सधy उहाँलाई स�ुनभुएकोमा उहाँलाई ध�यवाद उहाँलाई �ाथ+ना 

गद+छ। Mकन उनले यो भने (पद 42)? ________________________________________________ 

5. �ाथ+ना गरेप@छ, येशलेू बोलाउनभुयो: “_______________________________________________!” 

6. मरेको मा�छेले भनेको Bथयो र बा`हर आयो! उसको उपिJथ@त वण+न गनु+होस ्(पद 44). ________ 

______________________________________________________________________________ 

7. येशकूो आxा के Bथयो (पद 44)? ____________________________________________________ 

 

;वचार: धेरै वष+ प`हले एक Mफeम मतृ मा@नस चAलरहेको शीष+क Bथयो। यसले लगभग t9य वण+न 

गद+छ। चाखलाuदो कुरा के छ Mक पद पcदैन Mक लाजरस बा`हर आए तर बz Tयो मरेको मा�छे बा`हर 

आयो। ऊ सतूीको सब ैप`� बाँBधएको Bथयो जसले उसको शरVरलाई उसको मतृ, सडने र स�न स�ने 

अवJथामा सीAमत रा~यो। उनको अनहुारमा प@न एक कपडा बेनd Bथयो। 

 

Bचहानको लगुा फुकाeने मा@नस कJतो हुने Bथयो? के तपा6 थोरै कपडाह2 अ�तग+त फेला पान+ स�नहुुनेछ 

भनेर अAलकता अ@नि9चत हुनहुु�न? वा, हुनस�छ तपा6 मOरयम र माथा+जJत ैहुन स�नहुुनेछ तपा6को 

भाईलाई मTृयकुो ब�धनबाट फेOर म�ुत गन+ फेOर उTसकु भई। हुनस�छ तपाई दश+क हुनहु�छ Mक के 

भइरहेको छ को लागी कोAशश गरV रहे हो। के तपा6 सोBचरहन ुभएको छ Mक Tयो मा@नस को हो जो 

सडकेो लाससँग कुरा गन+ स�छ र Tयसलाई जीवन `दन स�छ? तपा6 यस नाटकमा कहाँ हुनहुुनेछ? तपा6 

के सोPदै हुनहुु�छ र के गदS हुनहुु�छ? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. येशकूो 7पतालाई �ाथ+ना Bथयो Mक Tयहाँ उAभरहेका मा@नसह2ले 7व9वास गरे Mक 7पताले उहाँलाई 

पठाउन ुभएको हो। @तgो के Lबचार छ? के येशलेू लाजरसलाई मतृकबाट जी7वत पानd चमTकारले 

येश ूहाgो जीवनलाई जीवन `दनहुुने wयि�त हुनहुु�छ भनेर 7व9वास गनु+हु�छ? परमे9वर 7पताले 
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येशलूाई पठाउनभुयो, उहाँ आफैले भ�ने, "म पनुzTथान र जीवन हँु?" फेOर, उहाँ हामीलाई �9न 

सोZनहुु�छ: के तपा6 यो 7व9वास गनु+हु�छ? @तgो 7वचार: _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीमZये धेरैजना Bचहानको लगुा लगाइरहेका छ0। येश ूBचहानको लगुाह2 हटाउनभुएको 

चाहनहुु�}यो Tयसलेै लाजरसलाई छोXड`दन, Jवत�D पानु+होस!् तपाइँले लगाउनभुएको "क� 

कपडाह2" के के हुन ्जसले तपा6लाई र अ2लाई स झना गराउँछ Mक तपा6 Jवत�D हुनहुु�न, 

बाँPनको लाBग Oरहा गOरएको छैन। यो 7वगतका स झनाह2 हुन स�छन ्या त तपा6ले गरेका 

चीजह2 वा तपा6ले गरेको सामानह2। हुनस�छ यो डरलाuदो जीवन हो, डराउँछन ्र Jवत�D र 

साहसी भएर बJन डराउँछ Mकनभने कसलेै वा के`ह चीजले तपा6लाई हानी गछ+ जनु तपा6लाई 

स झाउँछ Mक तपा6 असरुHा, हVनता, वा एकाकaपनको ग भीर लगुा लगाइरहनभुएको छ। तपाइँको 

जीवनबाट हटाउन चाहानभुएको Bचहानका लगुाह2 के हुन?् ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. र, ती को हुन ्जसले तपा6लाई Jवत�D गन+ म�त गन+ स�छन?् लाजरसका हात र खु�ाह2 

लपे`टएका Bथए, उनको अनहुार प@न। उसलाई िजउँदो आउन सहयोग चा`हएको Bथयो। ती 

मा@नसहz को हुन ्जसले @तमीलाई जी7वत हुन म�त गन+ स�छन? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. स भवतः के`ह wयि�तह2 जसलाई तपाईले Bच�नहुु�छ Bचहानको लगुा लगाएर `हँXडरहेका छन ्र 

"जी7वत" िज�दगी मतृ। येश ूको “Bचहान” बोलाएर Jवत�Dता र Oरहाइको जीवन पाउन चाहानहुु�छ 

भनेर 7वशषे गरV को होला? _______________________________________________________ 

5. @तनीह2का गि भरका लगुाह2 हटाउन र बाँPनको लाBग म�ुत गन+ �भलेु कुन-कुन तOरकामा 

�योग गन+ स�नहुु�छ? ___________________________________________________________ 

 

�मIृत: यहू�ना 11:25 -26 पदह2 हुन ्जुन तपाईलाई प`हeय ैथाहा हुन स�छ तर य`द होईन भने, ती 

इ�ड�ेस काड+मा ले~नहुोस ्र यी शि�तशालV शsदह2 तपा6को मेमोरV लाइ�ेरVमा थNनहुोस।् याद गनु+होस ्

Mकन यहू�नाले यो ससुमाचार लेखेका Bथए। यहू�ना 20:31 ले हामीलाई स झना गराउँछ Mक यी चीजह2 

3मशः ले[खएको हो ताMक तपा6 येश ूvी_ट, परमे9वरका पDु हुनहुु�छ भ�ने 7व9वास गन+ स�नहुु�छ, र 

7व9वास गरेर तपा6 उहाँको नाममा जीवन पाउन स�नहुु�छ। यहू�ना 11 मा येशलेू हामीलाई Jप_ट 

पानु+भयो Mक उहाँ पनुzTथान र जीवन हुनहुु�छ! हामीले अन�त जीवन पाउन सकोस ्भनेर उहाँले आoनो 

जीवन `दनभुयो। यी शsदह2 हाgो लाBग माD छैनन।् हामी TयJतो ससंारमा बाँBचरहेका छ0 जुन आशा र 

�@तxाका शsदह2को लाBग आतरु छ। तपा6 यी शsदह2सँग पOरBचत भए प@छ @तनीह2लाई अ2सँग 
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साझा गनु+होस।् अ2सगँ साझेदारV गनु+होस ्जब उनीह2ले आoनो 7�यजनको मTृयमुा गमुाउँछन।् 

@तनीह2लाई साझा गनु+होस ्जब एक AमDको जाBगर हरायो वा सपना हरायो वा स ब�ध ब�द भयो।   

 

"ाथ�ना: �भ ुयेश,ू य`द तपा6 जो हुनहुु�छ तपा6 भ�नभुएको छ भने तपा6 हुनहुु�छ भने म तपा6लाई 

7व9वास गद+छु मलाई 7व9वास गनु+होस।् म जीवनको चाहना गद+छु। म तपा6बाट आउने परमे9वरको 

अन]ुहको उपहारको लाBग तपा6�@त आभारV जीवन Lबताउन चाह�छु (रोमी 5:15) जुन तपा6बाट आउँदछ। 

म तपा6को जीवनको Bचहान बा`हर उAभरहेको कeपना गन+ स�छु। म तपा6लाई zँदै दे~छु MकनMक 

तपा6ले मेरो बाँBधएको अवJथालाई शोक गनु+हु�छ। म तपा6लाई बा`हर आउन र बाँPन आमि�Dत गदS 

एक ठूलो आवाज मा मलाई कल गOररहेको स�ुछु! येश,ू मलाई तपा6 र तपा6को वOरपOरको समदुायको 

आव9यकता छ मलाई बाँBधएको सब ैहटाउनको लाBग। म आफy लाई Jवत�D गन+ सि�दन मेरो �ाथ+ना 

स�ुन ुभएकोमा ध�यवाद।________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IनPकष�: �ेOरत यहू�नाले लेखेका Bथए, "येशलेू आoना चेलाह2को उपिJथ@तमा अz धेरै आ9चय+कम+ह2 

गनु+भयो ... तर यी ले[खएका हुन ्Mक तपाई येश ूvी_ट, परमे9वरका पDु हुनहुु�छ भ�ने 7व9वास गनु+हु�छ 

र तपाईको 7व9वासमा उहाकँो नाममा जीवन पाउन स�नहुु�छ। " यस अZययनमा हाgो पOरचय येश,ू 

मिु�तदाता, �@तxा गOरएको मसीह, vी_ट हुनहुु�छ। उसको नामले हामीलाई बतायो Mक उहाँ को हुनहुु�}यो 

र Mकन उहाँ मा@नस भएर एक AशHक, �चारक, र चगाइकता+को 2पमा बाँPन आउनभुयो र अ�ततः Mकन 

उहाँले JवेPछाले क_ट भोuनभुयो र हाgो मिु�तदाता र उQारकको 2पमा मनु+भयो। उनको नाम 

इ मानएुलले उहाँलाई हाgा परमे9वर भनेर घोषणा गn यो जसले हाgा मा@नसहz माझ बJन र बJन 

रोjनभुयो। wयि�त, माuनी, AशAमयोन र अ�ना जJता सबलेै Bचने Mक उहाँ को हुनहुु�छ र उहाँ Mकन 

आउनभुयो। @तनीह2ले उहालँाई घोषणा गरे Mक उहाँ एक जसले आoना 7पताको आxापालनमा इ�ाएललाई 

म�ुत गनु+भयो जसले परमे9वरका मा@नसह2लाई पापको शि�त र उTपीडनबाट छुटायो। 

 

वयJक छँदा येशलेू बा�जनालाई बोलाएर उहाँको सेवकाईको थालनी गनु+भयो ताMक उहाँ @तनीह2लाई 

मा@नसह2का जलारV ब�न Aसकाउनहुु�छ। @तनीह2 उहासँँग ैगए जहाँ उहाँ 7वAभ�न ठाउँमा Aसकाउनहुु�}यो, 

सभाघरह2मा �चार गनु+भयो, र हरेक कeपनाशील LबमारV र रोगले ]Jत मा@नसह2लाई @नको पानु+भयो। 

जब उनले पानीलाई दाखमEयमा पOरणत गरे, उनको कोमलताले उनीह2ले उनको उदारताका बारेमा Aसके 

जब उनले कु_ठ रोगले मा@नसलाई @नको पानु+भयो र �कृ@तमाBथ आoनो शि�तको पाँच हजारलाई 

खुवाउनभुयो, जब Tयसले आधँीलाई शा�त पानु+भयो र मTृयमुाBथ आoनो अBधकार �ाNत गनु+भयो जब 

लाजरसलाई बोलाउनभुयो। Bचहानबाट यी र अ�य आ9चय+कम+ह2 उनले गरे तर यी ले[खएका हुन ्Mक 
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तपा6 येश ूहुनहुु�छ भनेर 7व9वास गन+ स�नहुु�छ ______________ (मसीहा), ____________ _______ 

___________ र 7व9वास छ Mक तपा6 उहाँमा ____________ हुन स�नहुु�छ _____________________.”  

 

उनले हामीलाई उहV �9न सोधे जुन उनले आoना चलेाह2लाई @नदdAशत गरे: “@तमी म को हँु भ�छौ 

(मTती? 16:15)?” आज उसले @तमीलाई सोZयो। @तgो उTतर के हो? _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

साँPचै, उहाँ भगवानका पDु र हाgो मिु�तदाता हुनहुु�छ! 
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एकाइ समीHा 
 

 

भगवान छोरा,  

हा�ो उारकता� 
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 भगवान छोरा, हा�ो उारकता� 

 

समी5ा 
 

बधाई छ! तपा6ले परमे9वरको छोरा, हाgो उQारकता+को अZययन परूा गनु+भयो। तपा6 येशकूा थु� ैनाम र 

Tयसको अथ+, येशEूवारा गनु+भएका थु� ैचमTकारह2 र मा@नसह2माझ येशकूो बcदो लोक7�यता र 

यहूदVह2को 7वरोधको कारण उहाँ पOरBचत हुनभुयो। हामीले येशकूो कzणामय <दय र उहाँको 7पताको 

इPछा गनd उहाँको इPछाको बारेमा Aस�य0। अब, समीHा गनd समय हो। याद रा~नहुोस,् यो पOरHण होइन, 

केवल तपा6को अवसर र तपा6को �ग@तलाई पिु_ट गनd अवसरको 2पमा तपा6ले यस रोमाªचकारV 

याDालाई @नर�तरता `दनहुुनेछ जुन तपा6को जीवनलाई आकार `द�छ। जब तपा6 अZययन गनु+हु�छ 

तपा6 कथाह2को त}यह2 र परमे9वर र मानवजा@तको बारेमा सTयह2 Aस�दै हुनहुु�छ। तपाईले यो पTता 

लगाई रहन ुभएको छ Mक यस 21 औ ंशताsदVमा तपाईको जीवनमा त}य र सTयलाई कसरV �योग गनd। 

 

1. येशकूा नामह2 स झनहुोस।् कुन नाम तपाईको लाBग 7वशषे अथ+पणू+ छ? Mकन? _____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. सेवकाईमा बोलाएको कुरालाई Jवीकानd wयि�तको जीवनमा तपा6ले कJतो अ�तरtि_ट पाउनभुयो? 

येशलेू कुन 7वशषे शsद �योग गनु+भयो (मTती 10:38)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीले अZययन गरेका के चमTकारह2 Bथए? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. येशकूो बारेमा के`ह चीज प`हचान गनु+होस ्जुन तपा6 उहाँबारे जा�न ुभयो वा उहाबँारे स झनभुयो 

यी �Tयेक घटनाह2मा जुन तपा6 आoनो जीवनमा एकaकृत गन+ चाहनहुु�छ: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. य`द येशलेू तपा6लाई "तपा6 मलाई Mकन प¢याइरहनभुएको छ" भनेर सोZनभुयो भने, तपाइँ के 

भ�नहुु�छ?______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. यहू�नाको ससुमाचारमा यहू�नाले सात "म हँु" कथनह2 रेकड+ गद+छन,् येश ूआफैले भ�नभुएको 

बयानह2। यEय7प हामीले ती सबमैा छुइन0 जुन हामीले गय� र पनुरावलोकन गन+ मजा Aलदै 

समय Aल�छ0, अ2लाई क=ठ गदS: 

जोन 6:35 – म हो ____________________________________________________ 

जोन 8:12 – म हो ____________________________________________________ 

जोन 10:7, 8 – म हो __________________________________________________ 

जोन 10:11 – म हो ___________________________________________________ 

जोन 11:25 – म हो ___________________________________________________ 

जोन 14:6 – म हो ____________________________________________________ 

जोन 15:5 – म हो ____________________________________________________ 

 

अि.तम &टNपणीह�: उहाँ वाJतवमा को हुनहुु�छ भनेर तपाईको आ7व_कारमा बcदै जाँदा, हामी अब 

येश,ू परमे9वरको पDु, हाgो मिु�तदाता जो हाgो उQारको लाBग पठाइएको Bथयो भनेर अझ बढV जा�न 

तयार छ0। येश ूहाgो आशा हुनहुु�छ र यसको लाBग हामी उहाँलाई हाgो ध�यवाद र �शसंा `द�छ0।  
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अ@तOर�त 3स कने�ट बाइबल अZययन डाउनलोडह2 कुन ैशeुक Lबना उपलsध छन.्  

म�Dालयको वेब साइट �मण गनु+होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपा6बाट स�ुनहुोस!् 

`टफनीलाई स पक+  गनु+होस:्:  admin@crosscm.com 

 


