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स+ु गद, 
 

तपा6 एक साहAसक मा श�ु गदZ हुनहुुLछ $क तपा6को बाँकg जीवन आकार हुनेछ. तपा6को याMा 

तपा6को लाIग अन<ठो हुनेछ र पDवM बाइबल भLने प�ुतकको तपा6को बझुाइमा बiनको लाIग तपा6को 

उ�सकु र उ�साह3 चाहनाले केह3 अशंमा "नधा�Vरत गVरनेछ. अaययन गन� तपाईको G"तबXताले तपाइँको 

जीवनलाई समXृ पानj वाचा गद�छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ� त बोkनहुुLछ. 

जब तपा6 अaययन गनु�हुLछ तपा6लाई हातमा केह3 AसफाVरस गVरएको आप"ूत �ह� हुन Gो�सा'हत 

गVरLछ: 

1. यो बाइबल अaययन एकाई: “भगवानको खोजी, हा?ो Aमशन” 
2. पDवM बाइबलको नयाँ अLतरा�ि1fय स�ंकरण (एन I AभM). नोट: य'द तपा6 नयाँ खर3द 

गदZ हुनुहुLछ भने, बाइबल खोoनुहोस,् य'द स�भव छ भने, �योसँग छ:  

. G�येक प1ृठको बीचमा Kस-सदंभ� �त�भ GाथAमकताका साथ. 

. एक समLवय सामाLयतया बाइबलको पछा_ड भे'टLछ, र 

. केह3 आधारभतू न�शा प"न पछा_ड भे'टए. 

3. पेन वा पेिLसल 

4. 3x5 वा 4x6 अनKुमbणका काड�ह� 

मा सचूीबX तीन # 2  सDुवधाह�सँग तपा6लाई पया�
त तपा6को अaययनको लाIग आप"ूत � गVरनेछ र यी 

पाठह� माफ� त सफलतापवू�क नेAभगेट गन� तयार हुनहुुनेछ. यNयDप, बाइबलमा यो तपा6को प'हलो Gदश�न 

हो भने, तपा6ले बाइबल नेAभगेट शीष�कको अaययनबाटै Dवचार गन� स�नहुुLछ. यस अaययनले तपा6लाई 

कौशल Dवकास गन� र तपा6लाई अIधक Dवrव�त बाइबल DवNयाथs बनाउन सहयोग पtु याएको नेAभगेसनल 

उपकरणह� Gदान गद�छ. बाइबल नेAभगेट कुन ैप"न शkुक वा दा"य�व Uबना डाउनलोड गन� स$कLछ Kस 

कने�ट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यNयDप यो अaययन AसफाVरस गVरएको छ, यो परमेrवरको 

योजना, हा?ो Dवकkपको अaययनमा “भगवानको खोजी, हा?ो Aमशन”. 
तपा6को बाइबल माक�  गन� न'हच$कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल पiन हो. यसलाई तपा6को 

नोटह�, तपा6को रेखांकन, हाइलाइ'टगं, सक� ल र एरोको साथ तपा6को आuन ैबनाउनहुोस!् तपा6 Dवचार, 

Grन, र अaययन को माaयम बाट आuनो याMा wया$कंग रेक_डग̀ को लागी एक नोटबकु वा xयाyलेट को 

उपयोग गन� को लागी चुLन स�नहुुLछ “भगवानको छोरा, हा?ो उXारकता�”.   
अaययन सामdी लेbखएको छ ता$क तपा6 आफैले Aस�न स�नहुुनेछ. आ�म-अनशुासन को एक 

_डdी सगं तपा6 थोरै वा कुन ैक'ठनाई को साथ सामdी कभर हुनेछ. एकै साथ तपा6 नयाँ जानकार3 

Gा
त गनु�हुनेछ, नयाँ अLतरzि1ट साझा गनु�होस,् र के'ह चुनौतीपणू� Grनह� सोaनहुोस ्जुन उ�तरह�को 

लाIग मा{नेछ. यो G"त$Kयाको पवूा�नमुान गदZ तपाईलाई अaययन गन� केह3 साथीह�लाई आमिLMत गन� 

ग�भीरतासाथ Dवचार गन� Gो�साहन 'दनहुुLछ.   

तपाईलाई आuनो अaययनमा रमाइलो ला{न स�छ. तपाईको |दय dहणयो{य होस ्जसर3 भगवानले 

तपाईको वचन माफ� त बोkनहुुLछ. यी बाइबल कथाह�ले तपा6को छोरा येश ू/ी1ट, हा?ा Gभ ुर मिु�तदाता 

माफ� त तपा6लाई 'दएका महान ्Gेमको आrवासन 'दनहुोस.् 
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 भगवानको खोज, हा�ो मसन 

 

प-रचय 

 

प'हलो तीन पाठमा तपा6लाई तीन नयाँ "नयममा बाइबल पाMह� G�ततु गVरनेछ। यी सब ैमaये एक 

येशकूो साथ घ"न1ठ मठुभेड Iथयो। "नकोदेमस एक फVरसी Iथए, इन द वेलमा ब�ने म'हला सामर3 Iथई, 

र ज�कै कर उठाउने मा"नस Iथए। यी तीन �यि�तह� परमेrवरको राoयको लाIग अस�भव उ�मेदवारह� 

Iथए तर यी तीन �यि�तह�ले येशकूो सामना गरे र "तनीह�को जीवन सदाको लाIग पVरवत�न भयो। 

"तनीह�को कथाह� सLुनहुोस।् "तनीह�को पVरि�थ"तमा Gवेश गनु�होस ्र हेनु�होस ्येश ू"तनीह�लाई अनLत 

जीवनको शभु समाचार kयाउनमा रमाउनहुुLछ। 
 

प"छkला तीन पाठह�मा तपाईले येशलूाई कथाकारको �पमा अवलोकन गनु�हुनेछ। येशलेू z1टाLतह� 

भीडलाई भेला पानj र उहाँको AशQा सLुने भीडलाई आaयाि�मक स�य कुराकानी गनj माaयमको �पमा 

चलाउनभुयो। परमेrवरको वचन dहणयो{य हुनेबारे Aसकाउन येशलेू बीउ छनj $कसानको कथा बताउनभुयो। 

अ�लाई कृपा देखाउनको बारेमा Aसकाउन, उहाँले असल सामर3को कथा Aसकाउनभुयो। र DवचAलत 

भएकाह�लाई Dपताको अटल Gेमको बारेमा Aसकाउनको लाIग उनले बाबकुो कथा सनुाए जसले मायालपुवू�क 

आuनो छोराको घर फक� ने GतीQा गVररहेका Iथए। 
 

ससुमाचारका चार लेखकह�ले परमेrवरको |दय Gकट गरेझ} येशलूाई हेनु�होस ्र सLुनहुोस।् ससुमाचारका 

प�ुतकह�मा हामी येशसँूग Aमसनर3 याMामा कनानको स�पणू� भAूममा याMा गद�छ< (इजरायल)। जब उहाँ 

एक ठाउँदेbख अक� ठाउँमा याMा गदZ जानहुुLछ भने �यो मा"नस ज�तो छ जो मानवजा"तको हराएको 

Gाणको खोजीमा छ। हराएकाहCलाई खोoदा स�म उसले खोoछ। य'द "तनीह� मaयरातमा �मण गन� 

आएका Iथए, 'दनको तातोमा पानी ज�मा गरे, वा उहाँलाई भेxन �खमा चढाएमा येशकूो "नि�त कुन ैफरक 

पदZन।   
 

येशलेू z1टाLतका साथ Aसकाउनहँुुदा, Dपताले हा?ो |दयको कान उहाँप'� खोलोस ्भLने चाहनहुुL�यो, जसले 

हामीलाई खाँचोमा परेकाह�लाई उहाँको कृपा देखाउन उपलyध हुन चाहानहुुLछ, र जो हा?ो ह"तयारह� 

Dव�ताVरत हराएकाह�लाई Gा
त गन� चाहाLनहुुLछ। भे'टयो! उसको याMाले धेरैको |दय र जीवनलाई छोयो, 

ती दवु ैकरह� उठाउनेह� र पापीह� ज�ता उहाँको AशQा dहण गनjह� र फVरसीह� र शा�Mीह� ज�ता 

उनले जे भनेका Iथए �यसमा आलोचना�मक र DवचAलत भएका Iथए, $कन$क उहाँलाई |दयको �ान 

Iथयो। Dपता जसले सब ैमिु�त पाउनहुुनेछ र स�यको �ानमा आउनहुुनेछ (1 "तमोथी 2:4)।. तपा6 

बचाउनहुुLछ $क उहाँको स�यलाई जाLन रमाउन स�नहुुLछ। 
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 भगवान य.त माया गनु"भयो ... /क ऊ *दनुहोस ्

 

प-रचय 

 

यो एक मा"नस येशकूो बारेमा कथा छ जो आयो। यो माLछे को Iथयो? उहाँ $कन राती येशकूहाँ 

आउनभुयो? उनी के जाLन चाहLथ?े यो कथा धेरै लामो छैन तर यस कथा AभM हामी परमेrवर Dपताको 

सब ैशि�तशाल3 र ईrवर3य Gेमको बारेमा बताइएको छ। यहूLना 3:16 र 17 सPंQ
तमा बताउँछ मिु�तको 

कथा हा?ो Dवrवासको लाIग लेbखएको हो। सोaनहुोस,् "यो कसर3 हुन स�छ?" भनेर एक मा"नसलाई येशलेू 

यी शyदह� घोषणा गरेको से'टगंमा प�ता लगाउनहुोस।् 
 

येश ूपरमेrवरका चीजह� �या�या गन� Gयोग गनु�भएको zrयह�का लाIग हेनु�होस।् �यसोभए परमेrवरको 

राoयमा कसर3 प�न स$कLछ त? फेVर जLम? आ�माको जLम? यी अवधारणाह� ब�ुन गा�ो Iथयो तर यो 

माLछेलाई येशलेू उजाड�थानमा सप�लाई भLनभुएको कुरालाई थाहा Iथयो। aयानपवू�क सLुनहुोस ्यी दईु 

�यि�तह� कुरा गदा�। मा"नससँग Grनह� Iथए। य'द तपा6 कोठामा भएको भए तपा6को Grनह� के हुने 

Iथयो? दईु चो'ट याद गनु�होस ्"तर" शyद 16-17  मा Gयोग भएको छ। उनीह�ले परमेrवर सबकैो लाIग 

के चाहानहुुLछ र खास गर3 उहाँ तपा6को लाIग के चाहनहुुLछ भनेर �प1ट �पमा वण�न गद�छ! 
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 भगवान य.त माया गनु"भयो ... /क ऊ *दनुहोस ्

 

पाठ 1 

भाग 1 

प-रचय: "नकोडमेसको कथा लामो छैन। सQंेपमा भ"नयो $क एक जना मा"नस येश ूराती अबेर गए। 

भीडसँग कुरा गदा� येश ूको हुनहुुL�यो र येशलेू �यो “परमेrवरको राoय” -मा कसर3 प�नभुयो भनेर उहाँ 

जाLन चाहनहुुL�यो। "नकोदेमस येश ूअनयुायी बLने स�भा�य उ�मेदवार Iथए। उहाँ �यस गटुमा हुनहुुL�यो 

जुन येश ूआuना जनह�को धाAम�क अि�तयारको कारण इ�ाएल3ह�का लाIग खतरा ठाLनहुुL�यो। येशलेू 

उनीह�को AशQालाई बार�बार चुनौती भनेको मा"नसका AशQा हो, परमेrवरको होइन भनेर। 
 

जब तपा6 यो कथा पiनहुुLछ, येश ूर "नकोदेमससँग कोठामा आफूलाई कkपना गनु�होस।् अबेर रात भयो 

र "नकोदेमसले येशलूाई के'ह Grनह� सोधे। तपाईलाई के Grनह� सोaन ुपछ� ज�तो ला{छ? जब तपा6 

"तनीह�को कुराकानीमा सLुनहुुLछ, प�ता लगाउनहुोस ्$क येशलेू "नकोदेमसलाई के भ"नरहेको छ $क उहाँले 

तपा6लाई प"न भ"नरहेको छ। 
 

असाइनमे7ट: यहूLना पiनहुोस ्3:1-17.  
 

• हामीलाई यस �यि�तको बारेमा के भ"नएको छ? 

• उहाँ $कन येशकूहाँ आउनभुयो? ऊ के Aस�न चाहLछ? 

• येशलेू उसलाई के Aसकाउनभुयो? 

 

श9ण: "नकोदेमसको येशसँूगको भेटलाई ब�ुनको लाIग हामीले फVरसीह�को गटुको बारेमा के'ह कुरा 

जाLन ुआवrयक छ। यहूद3 समदुायमा फVरसीह�को ठूलो स�मान Iथयो। "तनीह� काननूको वफादार 

AशQाको लाIग र काननूको मागह�G"त उनीह�को कठोर �यवहारको लाIग पVरIचत Iथए। परैू नयाँ 

"नयममा घटनाह� देखा पt यो जसमा येशलेू साव�ज"नक �पमा यस गटुको "तनीह�को कपट, कपट3 र 

कु'टल माग�ह�को लाIग आलोचना गनु�भयो (म�ती 23)। फVरसीह� अ�को Gशसंा र स�मान चाहनाको 

लाIग दोषी Iथए �यसलेै उनीह�को बा'हर3 उपि�थ"त उनीह�को लाIग अ�यLत मह��वपणू� Iथयो। तर येश ू

यी मा"नसह�का |दयह�लाई जाLनहुुLछ, र उनीह�ले उनीह�को |दय परमेrवरबाट टाढा रहेको घोषणा 

गनु�भयो (म�ती 15:8).  

 

अ;यास गनु"होस:् 
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1. पद 1: "नकोडमेस एक ___________________________ Iथए। ऊ एक यहूद3 धाAम�क नेता Iथयो, 

यहूद3ह�को ____________________________________________________________________। 

2. उहाँ क'हले येशकूहाँ आउनभुयो (पद 2)? _____________________________________________ 

3. उसले कसर3 येशलूाई स�बोधन गछ�? ________________________________________________ 

4. उसलाई येशकूो बारेमा के थाहा छ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

श9ण: "नकोदेमसले येशलूाई “रyबी” भनेर स�बोधन गरे। यहूद3 समदुायमा रyबीको मह�वपणू� भAूमका 

Iथयो। यहूद3 केटाह�ले DवNयालय (यAशवा) पढेका Iथए जहाँ उनीह�लाई तोरह, परुानो "नयमको प'हलो 

पाँच प�ुतकह�को अaययन, र ताkमदु, यहूद3 समदुायको पर�पराको धाAम�क आधार Aसकाइएको Iथयो। 

रyबी मोशाको �यव�था र भDव1यव�ताह�को अनवुादमा बौDXक अIधकारका लाIग पVरIचत Iथए। 

यAशवाबाट आएका हरेक DवNयाथsले Gाaयापक बLन चाहLथे $क रyबीले उनलाई उनका Gोटेगी बLन 

छनौट गन� सकून।् "नकोदेमसले येशलूाई एक रyबी ठाने जो एक जना �यि�त Iथए जसले आuनो जीवन 

छनौट गनु�भयो र उनीह�लाई �यसो गनj अIधकार भएको �यि�तको �पमा Aसकाउनभुयो। 
 

अ;यास गनु"होस:् 

1. "नकोदेमसले �वीकारे $क येश ूपरमेrवरबाट आउनभुएको AशQक हुनहुुL�यो (पद 2) $कन उसले 

�य�तो सोWयो? ________________________________________________________________ 

2. येशलेू गनु�भएका केह3 चम�कारह� के Iथए? बाइबल अaययन एकाइलाई ईrवरको छोरो, हा?ो 

उXारकता� भLने शीष�कमा समीQा गनु�होस:् 

म�ती 14:13-21 __________________________________________________ 

माक�  1:40-45 ______________________________________________________ 

लकूा 8:22-25 ______________________________________________________ 

जोन 2:1-9a ________________________________________________________ 

जोन 11:38-44 ______________________________________________________ 

3. यहूLना 2:11 मा हामीलाई येशकूो चम�काVरक सकेंतह�को बारेमा के भ"नएको छ? 

"तनीह�ले के Gकट गरे? ____________________________________________________ 

अ�ले उनको चम�कार3 IचLहह�को Gभाव क�तो Iथयो? यहूLना 2:23 प"न हेनु�होस।् 

________________________________________________________________________ 
उनका AशQाह� र उहाँले गनु�भएका चम�काVरक IचLहह�का कारण "नकोदेमसले यो 



9 
 

"न1कष� "नकाले $क येश ूपरमेrवरबाट आउनभुएको Iथयो र उहाँ उहाँसँग ैहुनहुुL�यो (पद 

2). 

4. यस UबLदमुा येश ूकुराकानीको नेत�ृव AलनहुुLछ। उसले भLछ, "म "तमीलाई साचँो कुरा भLछु।" 

येश ूस�य Aसकाउने रyबी हुनहुुLछ। उहाँको वचन, उहाँ बोkनहुुने वचन स�य हो। अLय रyबीह�ले 

उनीह�को AशQा र पर�परा अनसुार �यव�थाको �या�या गरे। अक� तफ� , येश ूभगवानको स�य 

घोषणा गन� ला{नभुएको छ। उनले "नकोदेमसलाई Dवशषे चम�काVरक Iच�नको बारेमा Aसकाउँदै 

Iथए। 

5. मा यो चम�कार3 IचLह के हो पद 3? ________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

श9ण: पद 3 मा येशकूा शyदह�ले केह3 Grनह� खडा गछ�। परमेrवरको राoय के हो? कसर3 एक राoय 

को एक 'ह�सा हुLछ? नयाँ गर3 जLमन ुभनेको के हो? येश ू"नकोदेमसको |दयलाई पोषण 'दन 

चाहनहुुL�यो, उहाँ को हुनहुुL�यो भLने उनको बiदो Dवrवास। यसकारण "नकोदेमस उहाँ को हुनहुुLछ भनेर 

Dवrवास गनjलाई बनाउनभुयो।   
 

परमेrवरको राoयको पVरभाषा भनेको परमेrवरको शासन हो र मा"नसको |दय र जीवनमा शासन गद�छ। 

येश ू"नकोदेमसलाई परमेrवरको शासन जाLन र अनभुव गन� चाहनहुुL�यो र आuन ै|दय र जीवनमा 

शासन गनु�हुLछ र यसर3 "तनीह� परमेrवरको राoयमा पछ�न।् यो हुनको लाIग, येशलेू "तनलाई भLनभुयो, 

उहाँAभM एउटा चम�काVरक IचLह हुनपुt यो। "नकोडमेस फेVर जLमनपुt यो। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. "नकोदेमसको zि1टकोणबाट, येशलेू भLनभुयो $क उहाँको लाIग परमेrवरको राoयको अशं बLन 

अस�भव छ। पद 4 मा उनको G"त$Kया क�तो Iथयो? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

र "नकोदेमस Uबkकुल सह3 Iथए! कुन ैप"न �यि�तले आuनो आमाको गभ�मा दो�ो पटक GDव1ट 

गरेर दो�ो जLम Aलन स�दैन। 

2. येशलेू अक� AशQण स�यको साथ जवाफ 'दनहुुLछ। "नकोदेमसलाई उनको के जवाफ छ (पद 5)? 

______________________________________________________________________________ 

र, येश ूएकदम सह3 हुनहुुL�यो! कसर3 दवु ैसह3 हुन स�छ? "नकोदेमस शार3Vरक पनुज�Lमको बारेमा 

सोIचरहेका Iथए र येश ूआि�मक पनुज�Lमको कुरा गदZ हुनहुुL�यो। येश ूपद 6 मा यसलाई एकदम ै

�प1ट पानु�हुLछ: 

 “"�यो जुन जिLमएको हो___________________ ______________________, र जुन जिLमएको 

छ __________________________________________________________________________.” 
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3. पद 9  लाई हेदZ, "नकोदेमसलाई उसले येशकूो AशQा सनेुको कुरा के सोWदछ होला? 

______________________________________________________________________ 

 

सकाउने काम: यहूद3ह� Dवrवास गथj $क अBाहामका सLतानह� Dवशषे गर3 परमेrवरका च"ुनएका 

मा"नसह� Iथए। उनीह� Dवrवास गद�छन ्$क "तनीह�का पखुा�ह�, जLमNवारा अBाहमसँगको "तनीह�को 

स�बLध, र उनीह�ले परमेrवरसँगको �यव�था र करारको पालन गनु� आवrयक छ। "नकोदेमस Dवrवास 

गथj $क उनको शार3Vरक जLमले उसलाई अBाहम र परमेrवरका G"त�ाह�सँग जोडकेो छ। तथाDप, येशलेू 

उसलाई एउटा नयाँ उदाहरण 'दनभुयो जसले उहाँलाई यहूद3 AशQा र पर�पराह�माIथ पनुDव�चार गन� बाaय 

पाt यो। 
 

यो पनुज�Lम, नयाँ जLमको अवधारणा, जुन येशलेू कुरा गVररहन ुभएको Iथयो आuनो आ�माको पनुज�Lमको 

मांग गनु�भयो। येश ू"नकोदेमसलाई भLदै Iथए $क पानी र आ�माबाट जLम नभएस�म अBाहामको 

पखुा�ह�को �पमा जLम हुन ुअथ�ह3न हो। �यसोभए, कसर3 एक जना आ�माबाट जLमेको Iथयो? "तनीह�को 

कुराकानी जार3 ... 
 

अ;यास गनु"होस:्  

1.   मा येशलेू कुन कkपना Gयोग गनु�भयो पद 8? ________________________________________ 

2. के कसलेै हावाको चाललाई ब�ुदछ? _____ यो दे�न स$कLछ? _____ यो आवाज को लागी बाहेक, 

कसलैाई थाहा छ यो कहाँबाट आयो वा कहाँ जाLछ? हावा रह�यमय छ र तपा6ले यसको अनभुव 

गनु�भयो। �यसोभए, येशलेू भLनभुएको छ, यो "तनीह�सँग _________________ का हुLछ (पद 8) 

3. च$कत "नकोदेमसले अLततः उनको Grनलाई मौbखक बनायो (पद9): ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू उसलाई के सोaनभुयो (पद 10)?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

येश ू"नकोदेमस, फVरसी र �यव�थाका AशQकह�को आलोचना गनु�हुL�यो। उनले भने $क "तनीह� 

हावाको रह�यमय Gकृ"तलाई अनभुव गरेर dहण गन� स�दछन ्तर आ�माले भनेका रह�यमय 

Gकृ"तलाई �वीकार गन� स�दैनन ्जसलाई अ�ले साQी 'दLछन ्(पद 11)।  

5. यी सब पदह�मा (11:15) येशलेू स�यलाई अिLतम अIधकारका साथ बोkनभुयो।  

पद 11: "हामी आफैले ____________ को ____________ गछ� र हामी आफ} लाई 

____________________________________________ लाई ______________ छ<।" 

पद 12: "य'द मलेै तपा6लाई _________________________ कुरा भन� र तपा6ले 

_____________________ गनु�भएन भने, कसर3 मलेै _______________________ य'द 

मलेै तपा6लाई ________________________________________ कुरानाह� भन� भने?" 
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पद 13: "____________ को ____________, ____________ को _____________ लाई 

बाहेक अ� कोह3 __________________________________ मा चiन सकेका छैनन।्" 

पद 14 "र __________________ ले उजाड�थानमा ____________ लाई माIथ उठाएझ} 

___________________ को ____________ ____________________ माIथ हुनपुद�छ ..." 

पद 15: "�यो ________________________________________________________ मा 

____________ हुन स�छ _______________________________________________.” 

 

भाग 3 

श9ण: यस पाठमा भाग 3 को लाIग हामीले कथाबाट _डdेट गन� आवrयक छ। यहूLना 3: 14-15मा 

येश ूपरुानो "नयमको कथालाई सLदभ� गदZ हुनहुुLछ। यो घटना �यसबेला घxछ जब इ�ायल3ह� 

उजाड�थानमा भ<ताVररहेका Iथए जब "तनीह� G"त�ा गVरएको भAूममा Gवेश गन� तयार भइसकेका Iथए। 

कथा परुानो "नयमको न�बरमा बताइएको छ।   
 

असाइनमे7ट: पiनहुोस ्न�बर 21:4-9 

• इ�ाएल3ह� कहाँ Iथए? 

• के सम�या Iथयो? 

• Gभकुो Lयाय के Iथयो? 

• Gभकुो मिु�त के Iथयो? 

 

श9ण (जार3): य'द तपाईको बाइबलको पछा_डप'� एउटा उपलyध छ भने Gारि�भक न�सामा 

प�याउनहुोस।् माLछे माउLटबाट याMा गदZ Iथए। होर (कादेश बनj निजकै अवि�थत) लाल सम�ुमा 

एदोमको देश वVरपVर जानका लाIग। एदोमका बाAसLदाह� याकूबका जु�kयाहा भाइ, एसावका पखुा� Iथए। 

अ"घ, एदोमीह�ले इ�ाएललाई "तनीह�को भAूम भएर याMा गरे (G"त�ा गVरएको देश) कनानको भAूममा 

Gवेश गन� अनमु"त 'दँदैन (गLती 20:21)। �यसोभए, परूा इ�ाएल3 समदुाय UबAभLन माग�मा श�ु भए। 

यस पटक Aम:ी होर र लाल सम�ुबाट "तनीह�ले एदोम र मोआबको यर3हो निजक प�नको लाIग 

म�भAूमको लामो याMा गरे। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. पद 4 ले हामीलाई मा"नसह�को बारेमा के बताउँछ? ____________________________________ 

2. उनीह�ले ____________ का DवCX र ____________ का DवCX बोले (पद 5) 

3. उनीह�का के'ह गनुासोह� Iथए (पद 5 ख)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. उहाँ र उनका सेवक मोशा DवCX बोkदा Gभलेु क�तो G"त$Kया देखाउनभुयो (पद 6)? 

__________________________________________________________________________ 
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5. इ�ाएल मा 6 परमेr वरको Lयायको न"तजा पद 6 मा के भयो? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पद 7  मा मा"नसह� मोशाकहाँ आए। 

"तनीह�ले के �वीकार गरे? __________________________________________________ 

मोशाले के गरे? ___________________________________________________________ 

7. परमेrवरले मोशालाई के "नदjशन 'दनभुयो (पद 8)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

भगवाLको G"त�ा यो हो $क जो कोह3 ______________ मा ____________ हुन स�छन ्र 

____________________ गन� स�छन।् र, पद ले हामीलाई बताउँदछ $क ठ�क �य�त ैभयो! 

नोट: ख�बाको सप�लाई नेहु1टन भ"नएको Iथयो र राजा 'हज$कयाहको शासनकाल र सधुारको 

समयमा न1ट भएको Iथयो $कन$क इ�ाएल3ह�ले यसलाई उनीह�को पजूाको व�त ुबनाएका Iथए 

(2 राजा 18:4)। 
 

=वचार: Dवषाल ुसप�ह� मा"नसह� माझ चले। "तनीह�को टोकाइ घातक Iथयो। तर, परमेrवरले आuना 

मा"नसह�लाई Dवषा�त Dवषबाट बWनको लाIग एउटा बाटो बनाउनभुयो। "तनीह�ले उहाँ DवCX र मोशाको 

DवCXमा गरेको गkतीलाई बेवा�ता गरे, उनीह�को चमक र गनुासो ज�तोसकैु भए प"न, उनीह�ले जेसकैु 

गरे प"न उनीह�ले जीवनभर पोलमा रहेको काँसाको सप�लाई हेरेका Iथए। उनीह�को Uबचमा खडा भएको 

सप�लाई हेरेर परमेrवर जसले उनीह�को पापको कारण "तनीह�लाई न1ट गन� स�नहुुLछ, दयाल ुहुनभुयो र 

स�ामा "तनीह�लाई जीवन 'दनभुयो। 
 

आवेदन: यस कथाले प"न हा?ो लाIग आवेदन रा�दछ। के हामी बारे मा उ�GेVरत र हामीलाई नाश गन� 

खोoछ? ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

शतैान, ससंार, र हा?ो शर3र ती चीजह� हुन ्जुन "नरLतर यXुको मदैानह� Aसज�ना गVररहेका छन ्जसमा 

हामी टो�दछ< र मतृका लाIग छो_डLछ<। जुन पापमा हामी किkपत Iथय< (भजन 51:5) हा?ो डीएनएको 

अशं बनेको छ र हामीलाई मानव Gकारको सिृ1ट गनj Kममा परमेrवरले चाहनभुएको पणू�ता भLदा कम 

बनाउनभुएको छ। "नकोदेमस येश ूहामीले आि�मक पनुज�Lम, पानीले जLम भएको अनभुव गरेको 

चाहनहुुLछ। आ�मा। येशलेू "नकोदेमसलाई भLनभुएको Iथयो $क केवल पानी र आ�माबाट जिLमएमा कोह3 

प"न परमेrवरको राoयको 'ह�सा हुन स�छ र अनLत जीवन पाउन स�छ। 
 

"नकोदेमसले यो कुरा ब�ुनको लाIग येश ूचाहानहुुLछ, जसर3 सप�लाई उजाड�थानमा काटेकाह�को उXारको 

लाIग ख�बामा उठाइएको Iथयो �यसर3 न ैमा"नसको पMुलाई Kूसमा माIथ उठाइने Iथयो ता$क "जसले 

उहाँमाIथ Dवrवास गद�छ �यसले अनLत जीवन पाओस"् ! " सप�लाई हेनु� Dवrवासको काम हो। जब 

इ�ाएल3ह�ले देखे उनीह�ले मिु�त पाए। जब हामी मिु�तको "नि�त येशलूाई हेद�छ< जुन Dवrवासको एउटा 

काय� हो, Dवrवास बचाउने एउटा काम हो, र हामीले अनLत जीवन पाउँछ<। �यसकारण कोह3 मा"नस 



13 
 

परमेrवरको राoयमा आउन स�दछ $कन$क मा"नसको पMुलाई Kूसमा माIथ उठाइएको Iथयो। Dवrवासको 

Dवrवास छ $क सब ैजसले उसको म�ृयलुाई हेद�छ उसले अनLतस�मको जीवन पाउँदछ! 
 

जसर3 पानी सब ैजीवनमा हुLछ, �य�त ैपानी र बि
 त�मामा हामी नयाँ जीवनमा नयाँ जLम पाउँदछ< जो 

जीDवत पानी हुनहुुLछ! हामीलाई यहूLना3:37 ख-38? मा के भ"नएको छ? "य'द 

________________________ ______________________, उसले ___________________________ लाई 

____________ र _________________________ गन� 'दनहुोस।् __________________________ मा जो 

_________________________ ले भLयो, "____________ ____ ____________ _____________________ 

का नद3ह� ____________ हुनेछन_्______________________ _____________ _______________.” 

 

 

भाग 

श9क: यी शyदह�लाई बेवा�ता गन� स$कदैन। यहूLना 3:16 ले यो सब ैभLछ। यी शyदह�लाई हkका 

�पमा Aलन Aमkदैन बC G�येक �यि�तले यो स�यतालाई प$Kरा�न ुपछ� $क “परमेrवरले ससंारलाई य�तो 

Gेम गनु�भयो $क उहाँले आuना एक माM पMुलाई 'दनभुयो, उहाँमा Dवrवास गनj कोह3 नाश नहोस ्तर 

उसले अनLत जीवन पाओस।्” अक� पदले पद 16 लाई समझ 'दLछ। पद 17  मा हामीलाई भ"नएको छ 

$क परमेrवरले ससंारलाई दोषी ठहराउनको लाIग आuनो पMुलाई ससंारमा पठाउनभुएन, तर उहाँNवारा, 

आuनो पMु येश ूमाफ� त ससंारलाई बचाउन।   
 

अनमुोदन: "निrचत गनु�होस ्$क तपा6ले यी पदह� अनKुमbणका काड�ह�मा ले�नभुयो र "तनीह�लाई 

तपा6को पठनको प�ुतकालयमा थ
नभुयो। परूानो करारमा परमेrवरको G"त�ाको Gकाश प'हलो हो, 

उ�पि�त 3:15  मा आदम र ह�वालाई, �यसप"छ उ�पि�त 12:3 मा अBाहमलाई, र �यसप"छ उनका सब ै

वशंह�, यी पदह�मा एक वा�तDवकता बLछ। येश ूयी शyदह� आuन ैबारेमा भLदै हुनहुुLछ। उहाँ G"त�ा 

गVरएको मसीह, परमेrवरको पMु हुनहुुLछ। ऊ भगवान Dपताको Gेमको अAभ�यि�त हो। ससंारका सब ै

मा"नसह�का लाIग Dपताको Gेम य"त ठूलो छ $क उहालेँ राजीखुसीले आuनो एक माM पMुलाई 'दनभुयो 

ता$क उहाँ र G"त�ा गVरएको मसीह, /ी1ट हुनहुुLछ भLने Dवrवास गनj सब ैमा"नस नाश नहोस,् तर 

अनLत जीवन पाउनेछन।् 
 

परमेrवर Dपता �वग�मा उहाकँो Aसहंासनमा Dवराजमान हुनहुुLछ र हामीमाIथ Lयाय kयाउनकोलाIग अनLत 

जीवन Gदान गनु�को स�ा हामी Dवrवासमा फAसन स�छ<। पद 17 ले हामीलाई स�य बताउँदछ। हामी 

ढु�क हुन स�छ< $क येश ूहामीलाई बचाउन आउनभुएको हो "नLदा गन�लाई होइन। येश ूभLदै हुनहुुLछ, 

हा?ो पाप, हा?ा गkतीह� अब हामीलाई दोषी ठहराउन स�दैन $कन$क उहा ँआफैले पापको लाIग Dपताको 

द]ड Aलन आउनभुयो। तसथ�, हामीलाई "नLदा गVरएको छैन तर डर, दोष र लाज, Lयाय र "नLदाबाट म�ुत 

नयाँ जीवन 'दइयो। पाप अब म�ुा होइन तर अDवrवास हो। "उहाँमा Dवrवास गनj कोह3 प"न न1ट हँुदैन 
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..." मकू� स 16:16 मा हामीलाई यो प"न भ"नएको छ "... तर जसले Dवrवास गदZन भने दोषी हुनेछ।" र 

यी सबमैा, भगवान ्ले सोaनहुुLछ, "के तपाई यो Dवrवास गनु�हुLछ?" 

 

तपा6 भगवानको छोरा, हा?ो उXारक भLने शीष�कको इकाईबाट स�झन स�नहुुLछ $क लाजरसको म�ृय ु

हँुदा येशलेू यहूLना 11:25-26  मा लाजरसकg 'दद3 माथा�लाई प"न य�त ैशyदह� बोkनभुयो। उनले 

उनलाई भने, “पनुC�थान र जीवन म ैहँु। जसले ममाIथ Dवrवास गद�छ, ऊ मरे प"न, ऊ बाँWनेछ र बाँWनेछ 

र ममाIथ Dवrवास गनj G�येक क'हkय ैमनjछैन। के तपाई यो Dवrवास गनु�हुLछ? " यहूLना 11:27  मा 

माथा�को Dवrवासको G"त$Kया के Iथयो? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

तपा6को अनKुमbणका काड�मा तपा6को G"तUब�बह� ले�नहुोस ्यसको अथ� के हो $क तपा6 अब "नLदाको 

अधीनमा हुनहुुLन तर उहाँसँग अ'हले र सदासव�दा ब�नको लाIग म�ृयबुाट �वतLM हुनभुएको छ 

(रोमी8:1-2 )। 

 

सारांश: यस पाठमा हामी "नकोदेमस नाम गरेको मा"नससँग पVरIचत भएका छ<। हामीले ब�ुय< $क उनी 

एक G�यात फVरसी Iथए जो यहूद3ह�को शासक पVरषNको सद�य Iथए। उनको चाहना Iथयो $क येशबूारे 

अझ बढ3 जाLन।ु येशलेू "नकोदेमसलाई बताउनभुयो $क उहाँ आफैले परमेrवरको राoयको भाग बLन 

स�नहुुLन तर उहाँ पानी र आ�माको नयाँ गर3 जLम Aलन आवrयक छ। उसलाई आि�मक जLम 

चा'हएको Iथयो। येशलेू परुानो "नयममा मोशाले उजाड�थानमा सप�लाई उठाउने कथालाई प"न स केत गरे 

जसले सप�लाई हेनjह� सप�को टोकाइबाट मनj Iथएनन।् जसर3 उनीह�ले Dवrवास गरे $क सप�लाई हेरेर 

"तनीह� मदZनन ्(शार3Vरक म�ृय)ु तसथ� येशलेू भLनभुएको छ $क जसले उहाँलाई हेद�छ र Dवrवास गद�छ 

�यो मनjछैन (आaयाि�मक म�ृय)ु तर अनLत जीवन पाउनेछ।  
 

भाग 5 

 

=वचार: "नकोदेमसलाई येशकूो शyदमा Dवचार गन� के'ह समय Aलनहुोस।् तपा6 र मलेै उनीह�को 

कुराकानीमा सLुने अवसर पाएका छ<।   

1. य'द यो कोठामा तपा6 र येश ूमाM हुनहुुL�यो भने, एक वा दइुटा कुरा के हुन स�छ जुन उसले 

तपा6को |दयAसत साँWचै बोkदछ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



15 
 

2. के'ह �य�तो चीज हुन स�छ $क उसले तपाईलाई सLुन को लागी DवचAलत वा बेचैन बनाउँछ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. येश ूर तपा6ले �वग�मा हुनहुुने Dपताको बारेमा तपा6ले जान ूभLने सब भLदा मह��वपणू� स�य 

कुन हो भनेर तपा6 Dवrवास गनु�हुLछ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:  
1. यस पाठले Dवrवास गनj सबकैा लाIग मिु�तको शभु समाचार Gदान गद�छ। भगवानले हामीलाई 

उहाँको शभु समाचारमा Dवrवास गनj "न�तो के हो? मकू� स 16:15  ले हामीलाई के भLछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामी हा?ो DवrवभVर जाँदा हा?ो सLदेश के हुLछ? ______________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

3. अ"न जसर3 येशलेू "नकोदेमसलाई भLनभुएझ} जसले तपा6को सLदेश बचाईLछ भनेर Dवrवास 

गद�छ उसले कसलाई भLछ? जसलाई भगवानले मेरो मटुुमा रा�नभुएको छ र मलाई जाँWनहुोस ्र 

बताउनहुुLछ? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

.नकोदेमसको बारेमा अझ धेरै: "नकोदेमसलाई के भयो त? के उनले Dवrवास गरे? के उसले 

फVरसीह�को गटु छोड ेजुन येशलूाई "नरLतर चुनौती 'दइरहेको Iथयो र अLतमा उहाँलाई मान� खोoयो? 

धम�शा�Mमा "नकोडसलाई दईु-दईु चो'ट उkलेख गVरएको छ। एक नजर हेर< ... 

1. जोन 7:45-52 

अव�था क�तो Iथयो? ____________________________________________________ 

"नकोडमेसको Grन के Iथयो? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उनको DवCXमा के आरोप लगाइएको Iथयो? ____________________________________ 

के तपा6 "नकोदेमस ज�तो येशकूा अनयुायी हुनहुुLछ? के तपा6 आफू /ी1ट, परमेrवरको 

पMु, मसीह र ससंारका मिु�तदाता हुनहुुLछ भLने Dवrवासमा आKमण गन� तयार 

हुनहुुLछ? 

 "त?ो Dवचार:  __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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2. जोन 19:38-42 

अव�था क�तो Iथयो? ____________________________________________________ 

"नकोदेमससँग को Iथए? __________________________________________________ 

"नकोदेमसले के kयाए? ___________________________________________________ 

अVरमIथयाका जोसेफ र "नकोदेमस दबु ैयेशकूा अनयुायीह� Iथए। के तपा6ले महससु 

गनु�भयो $क "नकोदेमस एक पVरप�व अनयुायी Iथए, आuनो साQीमा "नडर? के तपा6 

पVरप�व अनयुायी जोbखम Aलन र येश ूको हुनहुुLछ भनेर साQी 'दन इWछुक हुनहुुLछ? 

"त?ो Dवचार:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना:   
1. येश ू/ी1टसँग मेरो �यि�तगत स�बLधको लाIग मेरो Gाथ�ना? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Gभ ुमेरो |दयमा रा�न ुभएको मेरो साथीह�को लाIग मेरो Gाथ�ना? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. सारा ससंारमा मिु�तको शभु समाचार बाँ�नको लाIग उहाँको अAभयानमा परमेrवरसँग सामेल हुने 

मेरो Gाथ�ना? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 यो FीHट हुन सIछ? 

 

प-रचय 

 

येशलेू जानाजानी जीवन Uबताउनभुयो। उहाँ सामVरया भएर जान ुप�य�। ऊ थ$कत Iथयो �यसलेै ऊ 

याकूबको रा?ो छेउमा ब�यो। र �यसो भए कथा सCु हुLछ। चरण सेट गVरएको छ। उनी एक म'हलाको 

लाIग तयार छन ्जो भख�रको 'दनको तातोमा पानी Aलन आएको Iथयो। येशकूो स$Kय zि1टकोणलाई 

हेनु�होस ्जब उहाँ उनको मटुुको आखँा खोAल'दनहुुLछ, अLततः उहाँलाई मसीहको �पमा IचLनहुुLछ।  

येशलेू पाकेको फसलको बारेमा चेलाह�लाई Aसकाउनहँुुदा aयान 'दएर सLुनहुोस।् उसले "तनीह�को आखँा 

खोAल'दLछ र बाल3 काxने बेलाबाट कटनी गछ�।  

�यस आइमाईले येश ूर उहा ँको हुन ्भनेर पणू� �ान पाइनन,् तर �यसले उनलाई रो�न सकेन। उनी 

शहरमा भएकाह�सँग बाँ�न घर आईन ्र उ�साहपवू�क उनीह�लाई "आउनहुोस ्र हेन�" "न�ता 'दए। 
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 यो FीHट हुन सIछ? 

 

पाठ 2 

भाग 1 

श9ण: यो अक� कथा सामVरयाको देशकg एउट3 आइमाईको बारेमा हो। हामीलाई उनको नाम भ"नएको 

छैन। क'हलेकाँह3 उनीलाई "इनारमा आइमाई" भनेर Iच"नLछ। येशकूो सेवकाईको समयमा इजरायललाई 

देखाउँदै न�शा खोoनहुोस।् यो तपाइँको लाIग समीQा हुन स�छ वा यो नयाँ जानकार3 हुन स�छ। 

यहू'दया दPQणमा अवि�थत छ। गाल3ल उ�तरमा छ र यी दईु QMेह�को बीचमा सामVरयाको भAूम हो। 

सामVरयाको मaयभागमा अवि�थत Aसचार शहर माउLटबाट टाढा छैन. 
 

यस पाठको कथालाई ब�ुनको लाIग हामीले सामर3 र यहू'दयामा ब�नेह�बीचको स�बLध ब�ुन ुआवrयक 

छ। जब अrशरूह�ले सामVरयाको उ�तर3 राoयको राजधानी कyजा गरे तब उनीह�ले धेरै यहूद3ह�लाई 

अrशरूमा लगे र �यहाँको देशह� Dवदेशीह�सँग बसोबास गरे (2 राजा 17 :24 एफएफ) यी Dवदेशीह�ले 

आ-आuना देवताह� kयाए र सामVरयामा रहेका यहूद3ह�सँग Dववाह गरे। पVरणाम AमI:त दौड Iथयो। 

यहूदामा बसोबास गनj शXु यहूद3ह�का लाIग यो देश र "तनीह�का जनतालाई धोका 'दने काम 

मा"नL�यो। �यसकारण यहूदाका मा"नसह�ले सामVरयाबाट भएर नजाउन यथाश�य गरे र पवू�मा यद�न 

नद3 पार गरेर �यो देशलाई अवतरण गनj छनौट गरे र उ�तरतफ�  उ�तरतफ�  याMा गरे जबस�म "तनीह� 

फेVर यद�न तरेर गाल3लको देशAभM प�दैनन।् . 
 

�यसोभए, यी सामर3 �Mीलाई येश ूकसर3 भेxनभुयो? 

 

असाइनमे7ट: यहूLना 4:4-26  पiनहुोस।् हेन�को लाIग के'ह चीजह� ... 

• मा भएको कुराकानीको केL�UबLद ुके Iथयो पद 7:15? 

• पदह�मा �Mीको बारेमा हामी के Aस�छ< 16-18? 

• पदह�मा भएको कुराकानीको केL�UबLद ुके Iथयो 19-24? 

• पदमा म'हलालाई के Gकट गनु�भयो 25-26? 

 

अ;यास गनु"होस:् 

1. हामी पद 3 बाट Aस�छ< $क येशलेू ________________ छा�नभुयो र उहाँ आuनो ____________ 

स�म जाँदै हुनहुुL�यो। पद ले हामीलाई के बताउँछ? ____________________________________ 

2. येश ू____________________________ शहरमा एउटा जAमनको छेउमा आउनभुयो जुन याकूबले 

$कनेको Iथयो र उसको छोरो यसूफुलाई 'दएको Iथयो। Aसचारमा के Iथयो (पद 6)? 

______________________________________________________________________________ 

3. मा हामीलाई येशकूो बारेमा के भ"नएको छ पद 6? _____________________________________ 
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4. क"त बoयो? _______________________________________________________________ 

नोट: यहूद3 'दन Uबहान 6 बजे सCु भयो र Uबहान 6 बजे अL�य भयो। 

5. कसले पानी Aलन आयो (पद 7)? _________________________________________________ 

नोट: हामीलाई भ"नएको छ $क येशकूा चेलाह� खाना Aलन Aसचारमा गएका Iथए (पद 8)। यसको 

मतलब �यो Iथयो $क �यो 'दनको गमsमा इनारमा बAसरहेको Iथयो (पद 6)। शहरका आइमाईह� 

र पानी Aलनको लाIग सामाLय समय Uबहान र साझँको Iचसो Iथयो। तथाDप, यो 'दउँसो Iथयो, जब 

केवल सामािजक ब'ह1कार गनjह� माM रा?ो हुनेIथए। यस सामर3 आइमाईको खराब G"त1ठा 

Iथयो र उनीह� पानी बटुkन आउनेह�को बकबकबाट बWन चाहिLथन।् 

6. येशलेू उनलाई के सोaनभुयो? ______________________________________________________ 

7. यस म'हलाले तCुLत ैउसलाई कारण बताई $क उसले उनीसँग कुरा गनु� हँुदैन। 

उनको G"त$Kया के Iथयो (पद 9)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

सारमा उनले भ"नन,् "म "तमीलाई Dपउन सि�दन। तपा6 मबाट Dपउन चाहनहुुLन!” 

 

श9ण: यस आइमाईलाई येशकूो साथ सम�या छ। �यहाँ धेरै चीजह� छन ्जुन सामािजक �पमा 

अ�वीकाय� Iथयो। प'हलो �थानमा यो एक आइमाई Iथई, सामर3लाई घणृा गVरयो। दो�ो, इनारले उनलाई 

'दउँसो भेxन ुभनेको उनको G"त1ठा सब भLदा रा?ो Iथएन भLने कुराको �प1ट सकेंत Iथयो। र, त�ेो, कुन ै

प"न स�मा"नत पCुष य�तो अव�थामा म'हलासँग कुरा गदZनन।् तर, येशसँूग यी कुन ैप"न कारकह�को 

साथ सम�या Iथएन। उनलाई कुन ैफरक पदZन $क उनी एक म'हला, एक सामर3 �Mी, खराब-G"ति1ठत 

सामर3 म'हला Iथए। य'द ती चीजह� जुन उसलाई र समाजको "नि�त oयादै मह�वपणू� देbखL�यो तर 

येशकूो "नि�त मह��वपणू� Iथएन भने, उसलाई कुन कुरा मह��वपणू� Iथयो? aयान 'दएर सLुनहुोस ्जब 

कथा उदाउँछन।् येशलेू के मह��वपणू� ठाLनभुयो भनेर हेनु�होस।् 
 

भाग 2 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. पद 10 मा येशलेू उनको बारेमा कुराकानीलाई उनको बारेमा हुन ला{यो र उहाँ को हुनहुुL�यो 

भLने कुरालाई पVरवत�न गनु�भयो ज�तो देbखLछ। येशलेू उसलाई बताउनभुयो $क य'द उनीलाई 

थाहा छ $क कसले उसलाई Dपएकg छ र उनले मागेकg "छन र उनले उसलाई 'दइन ्

____________________________________________________________________________. 

2. येशलेू भख�रै उसलाई के G�ताव रा�नहुुLछ भLने बारेमा एउटा गहन बयान गनु�भएको छ। उनको 

सबभैLदा ठूलो IचLता के Iथयो (पद 11)? ____________________________________________ 

3. जीDवत पानी चढाएर येशलेू उनलाई आफू न ैमसीह हुनहुुLछ भनेर घोषणा गदZ हुनहुुL�यो, जसले 

सध}भVर उनको लाIग परमेrवरको आवrयकता परूा गनु�हुने Iथयो। येशलेू के सम�या गVररहन ु
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भएको Iथयो? यAम�यालाई हेनु�होस ्2:13.   “____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

4. येशलूाई थाहा Iथयो $क उनले 'दनहँु गनु� पनj एउटा अ�यLत क'ठन काम भनेको आuनो घर 

छो�न ुर याकूबको इनारबाट पानी "नकाkन ुIथयो। गमsमा आउँदा उनी उनी को हुन ्र उनी के 

भइन ्भLने स�झना गराउँ"छन,् अथा�त ्एक अन"ैतक जीवन Uबताउने सामर3 म'हला। उनले 

उनलाई ब�नको लाIग पानी, पानी Gदान गरे जुन सLत1ुट हुनेछ, जसको मतलब उनले फेVर 

क'हkय ैपानी "नकाkन ुपदZन। “हरेक जसले यो ____________ को ______________________ 

फेVर ____________ हुLछ, तर जसले उसलाई ____________ ले ____________ भनेर म उसलाई 

_____________ फेVर क'हkय ैहुनेछैन (पद 13-14).” 

5. पद 14 मा येश ूभLनहुुLछ $क पानी उहाँ 'दनहुुLछ ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. अब येश ूउनको aयान छ। पद 15 मा उनले उनलाई के बताउँ"छन?् 

_________________________, ता$क ____________________________________________ वा 

हुन _____________________________________________________________________.” 

 

श9ण: येश ूआaयाि�मक माAमलामा कुरा गन� अ�सर zrय zrय Gयोग गनु�हुLछ। पाठ 1 मा उनले 

"नकोदेमससँग परमेrवरको राoय खोजी गनj बारेमा कुरा गरे र उनको जLम र बतासको कkपनालाई पानी 

र आ�माबाट जLमेको बारेमा Aसकाउन Gयोग गरे। यस आइमाईलाई जीDवत पानीको बारेमा Aसकाउन 

येशलेू पानीको कkपनालाई Gयोग गनु�भयो, �यो पानी जुन सLतोषजनक हुLछ र एउटामा "अनLत 

जीवनस�मको पानीको मलू" हो। यो जीDवत पानीले सLत1ुट पाछ� उहाँसँग स�बLध छ जुन सLत1ुट हुLछ। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. उसले उसलाई पानी 'दने कुरा गय� र उसले चाहाLछ। पद 16 in मा येशलेू के गन� भLनहुुLछ? 

______________________________________________________________________________ 

2. उनको G"त$Kया के हो? (पद 17)? ___________________________________________________ 

3. र, येशलेू उनलाई भLनभुयो, “______________________________________________________.” 

4. मा उसले के भLछ पद 18? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: येशलेू यस आइमाईलाई बताउनभुयो $क उनी उहासँँगको कुरा भLदा उनलाई बढ3 थाहा छ। 

उनले पाप Gकट गVरन ्भनेर उनीलाई थाहा Iथयो। तर उनको बारेमा येश ूजे जाLनहुुL�यो भLने 

कुराको बाबजदु प"न, उनले उनलाई दोषी ठहराउन केह3 गरेनन ्(यहूLना 3:17).   

5. ती म'हलाले �वीकार गVरन ्$क येश ू____________________ (पद 19) हुनहुुLछ तर "छ�ै Dवषय 

पVरवत�न गनj Gयास गनु�भयो (पद 20)। उनी उपासनाको सह3 �थानको बारेमा कुरा गन� 
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चाहिLथन।् हा?ा बबुाह�, सामर3ह�, यस ______________________ (माउLट गेVरoम) मा पजूा 

गथj। यNयDप यहूद3ह�ले आराधनाको लाIग 'ठक ठाउँ रहेको दाबी गरे _____________________. 

6. येश ूउनको उपासना �थानको IचLताको Dवषय होइन भनेर जाLन चाहानहुुLछ। उनी पद 22 मा 

भLछन,् "तपा6 ____________ ____________ _____________। हामी ____________ जुन हामी 

____________ गछ�, $कन$क ____________________ बाट ____________ हो। " येश ूधेरै 

IचिLतत हुनहुुL�यो $क उनी कहाँबाट आराधना ग"छ�न ्भनेर उनी जाLदछन।् उनी जाLन चाहLथे 

$क बबुाको पजूा गनjह� ____________ र ____________ मा पजूा गछ�न ्(पद 23)। |दयको 

आराधना गनु�होस।् यो अIधकार र गलतको म�ुा होइन। उपासना Dपतासँगको मायाल ुस�बLधबाट 

बहLछ। उहाँसँग स�बLध रा�नेह� साँचो उपासकह� हुन ्$कन$क उनीह� |दयले Dपताको आ�मा 

र स�यतामा पजूा गछ�न ्(पद 24). 

7. यी �Mीलाई थाहा Iथयो मसीह (/ी1ट) आउँदैछन ्(पद 25) उनी Dवrवास गIथ�न ्$क उहाँ आउनहँुुदा 

सब ैकुरा बताइनेछ। यो मह��वपणू� Qण हो जब येश ूआफू को हुनहुुLछ भनेर Gकट गनु�हुLछ। 

उनले उनीलाई उनीबारे सब ैकुरा बताइसकेका Iथए (पद 18) र केह3 प"न रोकेनन ्र अब उनी को 

हुन ्उनी Gकट गछ�न ्र के'ह प"न रो�दैनन।् जसको "नि�त उनी र सब ैइ�ाएलका पbख�रहेका 

Iथए, उनी भिLछन,् “_____________________________________________________ (पद 26).” 

 

भाग 3 

 

=वचार: हामी केह3 Aमनेट Aलन रो�नहुोस ्र हामी येशबूाट के Aस�न स�छ< बारे Dवचार गन�.  

1. �यस चाखला{दो चाखला{दो कुरा के छ भने �यो पद 4 मा हामीलाई बताइएको छ $क उहाँ 

सामVरयाबाट जानहुुL�यो। उसले गय�? अ� सामर3ह�G"तको घणृाको कारण अ� यहूद3ह� ज�त ै

"तनी सामVरयामा प"न जान स�थे। �यसोभए $कन उसले सामVरया भएर प"न जान ुप ? यो 

भLछ? एकले सहयोग गन� स�दैन तर अनमुान गन� स$कLछ $क यो म'हलाको कारणले गदा� उनी 

जान ुपरेको Iथयो। हामी येशबूाट के Aस�न स�छ<? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. "नकोदेमस धाAम�कताको Gतीक ज�तो देbखL�यो र सामर3 आइमाई जसको लाIग आuनो लाIग 

कुन ैकुरा छैन ज�तो देbखL�यो। उनी एक म'हला, सामर3 �Mी, अन"ैतक सामर3 �Mी Iथइनन।् 

यNयDप, हामी येशमूा धाAम�क फVरसीको सराहना गनj वा अन"ैतक सामर3को भ�स�ना गनj कुन ैकुरा 

भेxदैन<। एकको से�स वा जीवनशलै3 येशकूो GाथAमक IचLता Iथएन। तर, उहाँ दवुलेै परमेrवर 

Dपतासँग स�बLधमा रहन चाहान ुभएको Iथयो जुन आ�माले आफ} ले (येश)ू स�यको Cपमा जानेको 

Iथयो। यहूLना 14:6 मा येशलेू आuना चेलाह�सँग कुरा गनु�भयो र घोषणा गनु�भयो $क उहाँ 

____________, ____________ र ____________ हुनहुुLछ। उनी भLछन $क ____________ को 

बाहेक अC कोह3 प"न आउँदैन। धनी होस ्वा गर3ब, फVरसी वा सामर3, धमs वा अन"ैतक येश ू

चाहनहुुLछ $क सब ैमिु�त पाओस ्र ____________ को �ानमा आओस ्(1 "तमोथी 2:4), 

उहाँलाई IचLनको लाIग, उहाँलाई ______________ र _____________ Nवारा भVरएको बबुाले 
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पठाउनभुयो। (यहूLना 1:14)। येशबूाट हामी के Aस�न स�छ<? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. एकले म�त गन� स�दैन तर सोaन स�दछ $क कुराकानी २ ended को साथ समा
त हुन स�छ। 

यो कसर3 हुन स�छ? येश ूउनीबाट शभु समाचार Aलन ला{नभुएको Iथएन। उसले आफूलाई उनी 

समQ देखा पt यो जसको मतलब Iथयो $क उनी को हुन ्भनेर पKन ुआवrयक छ। के उनले 

�वीकार गरे र �वीकार गरे $क उहाँ को हुनहुुLछ �यो अथा�त ्मसीह? उनी को हुन ्भनेर उसले के 

कुरा गनj भइन?् "न�सLदेह, उनको आ�माले आफूलाई उहाँ /ी1ट हुनहुुLछ भनेर घोषणा गनj 

�यि�तको स�बLध Dवकास गन� परमेrवरको आ�माले काम गVररहनभुएको Iथयो। हामी येशबूाट के 

Aस�न स�छ<? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. यस म'हलाको लाIग येशकूो सेवकाईलाई aयानमा रा�दै, म मेरा सेवाह� मेरो वVरपVर 

भएकाह�लाई Dवचार गन� चनुौती 'दLछु जो ए�लो र प"छ परेका छन,् गर3ब र अ�वीकृत, चोट 

पtु याइरहेका र डराइरहेका छन।् येशलेू उनको भ�स�ना गनु�भएन तर उनलाई dहण गनु�भयो र 

आफूलाई उहाँसाम ुGकट गनु�भयो। अ�लाई dहण गन� र मसँग स�बLध बनाउनको लाIग मलेै गन� 

स�ने एक कदम के हो? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म अ�लाई मेरो जीवनमा "न�तो 'दइरहेको छु $क मेरो जीवनNवारा उनीह�ले येशलूाई IचLन 

सकून,् मसीहले /ी1टलाई बोलाउनहुुLछ? अ�लाई येशसँूग स�बLध बनाउनको लाIग म जानेको 

भLदा अझ बढ3 बाँWने एउटा तVरका के हो? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना: हे Gभ,ु तपा6ले मलाई चुनौती 'दनहुुLछ जब तपा6 मेरो "छमेकg, मेरो समदुायका मा"नसह�, 

मलाई भLदा ससंारलाई फरक zि1टकोणले हेनj, उoजवल भDव1यको लाIग अवसरह� नहुने, शार3Vरक र 

Dव�तीय सीAमतताह�को सामना गनj, र कोको बारेमा अCले सोWन आdह गनु�हुLछ अथ�पणू� स�बLधको 

लाIग लामो। मलाई तपाइँको ज�त ै|दय 'दनहुोस ्जुन Gेम गन� मनपद�छ र घणृा गनु�हुLन। मलाई 

स�बLधह� कसर3 सलं{न गनj भनेर Aसकाउनहुोस ्जुन तपा6 Gयोग गन� स�नहुुLछ र तपा6को म'हमाको 

लाIग आशीवा�द 'दन स�नहुुLछ। तपा6को आ�मा छो�नहुोस ्$क शyदह� माफ� त र दयाल ुकाय�ह� गदा� 

अ�ले जाLदछन ्$क उनीह� तपा6 Nवारा माया गर3रहेछन।् _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

प-रचय: तपा6ले क'हkय ै"असाम"यक" Cकावट अनभुव गनु�भएको छ? स�भवतः तपाईसँग छ। यहूLना4: 

26 मा येशलेू भख�रै सामर3 �Mीलाई आफू मसीह हुनहुुLछ भनेर बताउनभुएको छ र 27 पदमा उनीह�ले 

खाना $कनेका शहरबाट “चेलाह� फ$क� ए” भनेर बताइएको छ। यी म'हला पानीको "नि�त आएका Iथए जब 

उनले कसलैाई नदेखेको हेदा� प'हलो पटक येशलूाई भेxन छ�क परेकg Iथइन र अब उनका साथीह� मaये 

धेरैले देखाउँदा उनी फेVर छ�क पVरन।्  
 

असाइनमे7ट: यहूLना 4:27-38 पiनहुोस।् aयान 'दनहुोस ्$क एकै समयमा के'ह फरक चीजह� 

भइरहेका छन।्   

• येशसँूग उहाँको छलफल चAलरहेको छ _______________________ 

• म'हलासँग छलफल चAलरहेको छ __________________________ 

 

अ;यास गनु"होस:्  
1. पद 27 मा चेलाह�लाई कुन कुराले छ�क प यो? ___________________________________ 

2. "तनीह�ले येशलूाई सोधेनन ्$क कुन दईु Grनह�? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. �Mीले छोड े(पद 28).   

उनले के छो_डन?् _________________________________________________ 

उनी कहाँ गइन?् ________________________________________________________ 

4. उनले मा"नसह�लाई के भनी (पद 29)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. उनको सLदेशG"त "तनीह�को G"त$Kया क�तो Iथयो? उनको Grन (पद 30)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. फेVर, येश ूर उहाँका चेलाह�सँग (पद 31)… चेलाह� कुन कुरामा IचिLतत Iथए? 

______________________________________________________________________________ 

7. उहाँ "तनीह�को IचLतालाई के जवाफ 'दनहुुLछ (पद 32)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. येश ूकुन कुरा गदZ हुनहुुLछ भनेर चेलाह�ले सोचे (पद 33)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. बIथ� G$Kया र बतासले "नकोदेमसको बतासलाई र सामर3 �Mीसँगको पानीज�त,ै येशलेू फेVर 

आaयाि�मक कुराकानी गन� zrय zrय Gयोग गनु�भयो। आuना चेलाह�सँग उहाँ ____________ 

Gयोग गनु�हुLछ (पद 34)? उसले खानाको लाIग खाना Gयोग गद�छ 

______________________________________________________________________________ 
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10. पद 35  मा येशलेू बाल3 काxने र पाकेको खेतको बारेमा बताउनहुुLछ। उहाँले उनीह�लाई उनीह�को 

____________ लाई माIथ उठाउन, र ____________ दे�न भLनहुुLछ। उसले घोDषत गछ� $क 

$फkडह� ____________ का लाIग हो ______________________________________________. 

 

परावत"न: 
1. कkपना गनु�होस,् येशलेू आuना चेलाह�सँग कुरा गVररहन ुभएको Iथयो र यी शyदह� भ"नरहन ु

भएको Iथयो, "आuना आँखा उठाएर खेतह� हेनु�होस!्" अब पद 30 मा $फता� जानहुोस।् फसलको 

IचM वण�न गनु�होस,् खेतह� जुन पाकेका छन!् 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

जब येश ूआuना चेलाह�लाई Aसकाउँदै हुनहुुL�यो, तब सामर3 आइमाई Uबउ छ"छ�न।् उनले आuनो 

पानीको भाँडो पछा_ड छो_डन।् जसर3 येशलेू G"त�ा गनु�भयो, "जसले उसलाई पानी Dपउँदछ ऊ फेVर 

क'हkय ै"तखा�उने छैन (पद 14) ..." कसलेै सहायता गन� स�दैन तर चेलाह�ले kयाएको खाजा 

येशलेू क'हkय ैखानभुयो भने। 

2. ती �Mीले मा"नसह�लाई येश ूकहाँ kयाई। क�तो मLMालयको साझदेार3! एउटा रोDपयो र अक� 

बाल3 का'टयो। ती म'हलाले उनको गवाह3स'हत रोए: आउनहुोस ्र एक जना माLछेलाई हेनु�होस ्

जसले मलाई सब ैकुरा बताउनभुयो। के यो /ी1ट हुन स�छ? येशलेू आuनो AशQा सगं, आuनो 

वचन सगं कटनी गनु�भयो! 
 

अ;यास गनु"होस:्  
1. हामीलाई पदमा के भ"नएको छ 39? _________________________________________________ 

2. हामीलाई पदमा के भ"नएको छ... ___________________________________________________ 

3. धेरै शहरह�ले म'हलाको गवाह3को कारण Dवrवास गरे। अझ बढ3 उहाकँो वचनका कारण Dवrवास 

गVरयो। तर यी मा"नसहCको |दयमा के'ह अक� कुरा भयो। "तनीह�ले उनलाई भने, "यो अब 

______________________________________________________ को कारणले होइन, $कन$क 

हामीसँग ____________ को ____________ छ, र हामी यो ____________ छ< वा�तवम ै

____________ को _____________________________________________________ (पद 42). 

 

परावत"न: 
1. येश ूती मा"नसह�सगं अझ दईु 'दन ब�नभुयो। कसलेै सहायता गन� स�दैन तर आrचय�च$कत 

भयो $क यो के हो जसले गदा� उनीह�लाई थाहा भयो र घोषणा गनु�होस ्$क उहा ँससंारको 

मिु�तदाता हुनहुुLछ। के यो उहाँको बौDXक �यि�त�व Iथयो? के "तनीह�ले Aसकाउनको लाIग 

उहाँको यो{यता Iथयो? के यो उनले बोलेका शyदह� Iथए? यो के Iथयो? "त?ो Dवचार: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. म'हलाको गवाह3ले "तनीह�लाई येशमूा kयायो तर यो उनका शyदह� हो जसले "तनीह�लाई 

Dवrवास गन� सQम तkुयायो। हामी यस म'हलाको बारेमा बढ3 केह3 सनेुन<। उनको गवाह3 पया�
त 

Iथयो। हामी जाLदछ< $क येशकूो Gेम र उनको �वीकृ"त जसर3 उनीले उनको लाजलाई हटाई र 

उहाँलाई उहाँसँग साझेदार3 गन� छो_ड'दए $क शहरलाई उनीह�को मिु�तदाताको �पमा IचLन र 

उहाँलाई ससंारको मिु�तदाता भनेर घोषणा गन�! "त?ो Dवचार: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

भाग 5 

 

आवेदन: कुन चVरM (ह�) को साथ मलेै प'हचान गर�? 

1. के म म'हला ज�त ैछु? 

म वा�तवम ैमलाई IचLने कससैँग भेxन चाहLन $कन$क मेरो जीवन गडबडी छ। गलत 

छनौटह�ले यसलाई एक आपत बनायो। 

म बC Dवषयलाई पVरवत�न गनj बC म के भएको छु भLने वा�तDवकताको सामना 

गनु�पद�छ। 

मलाई यो Dवrवास गन� अस�भव छ $क मसीह, /ी1ट, G"त�ा गVरएको �यि�तले मलाई 

Gेम गद�छ र उहाँ मेरो बारेमा जे जाLनहुुLछ, बावजुद मलाई दोषी ठहराउँदैन। 

$कनभने उहाँ मलाई माया गनु�हुLछ म सबलैाई भLन चाहाLछु $क उहाँ प"न उनीह�लाई 

IचLन स�नहुुLछ।  

म कसर3 म'हला ज�त ैछु? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. के म चेलाह� ज�त ैछु? 

म शहरको यस भागमा य�ता Gकारका मा"नसह�सँग साँिWचकै असहज छु। 

यहाँ के भइरहेको छ मलेै वा�तवम ैबbुझन। हामी खानको लाIग खानाको बारेमा कुरा 

गदZछ< र तपा6 पठाउनहुुनेको इWछाको बारेमा कुरा गदZ हुनहुुLछ जुन तपा6ले 

पठाउनभुएको Iथयो र उहाकँो काम समा
त गन�का लाIग, केह3 फरक। 

येश,ू के तपा6 सगं कुन ैकुराकानी मा Gा
त Uबना कसलेै तपा6लाई भेxछ? मलाई थाहा 

छैन तपा6 कसर3 आuना साथीह� छाLनहुुLछ। 

रो
दै, बाल3 काxने, फसल काxने ... मेरा आँखा खोAलदै र खेतमा हेनु�होस!् सब ैमलेै देखेको 

छु मा"नसह�, जता सब ैमा"नसह� तपा6 कहाँ आउँदैछन ्... 

म कसर3 चेलाह� ज�त ैछु? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. के म शहरका मा"नसहC ज�त ैहँु? 
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यो माLछे को हो? उनी उनको बारेमा सब ैकुरा कसर3 जाLदछन,् ती सब ैचीजह� हामीले 

गो
य रा�य< र उपेQा गय�, ती सब ैचीजह� हामीले उनको पछा_ड पछा_ड फुसफुस गरेका 

Iथय<। 

म वा�तवम ैिज�ास ुछु। यी म'हला उनको बारेमा धेरै उ�सा'हत छन।् उनी हामीलाई 

प'हले उनको कुन ैप"न पCुष साथीह� भेxन आमिLMत गVरनन।् ऊ फरक हुनपुछ�। 

ऊ वा�तवम ैफरक छ। उसले मलाई ती चीजह� Aसकाइरहेको छ जुन मलाई प'हले 

क'हkय ैथाहा Iथएन। म उहाँलाई ब�न चाहLछु ता$क म अIधक Aस�न सकँू। 

म Dवrवास गछु� कसलेै अ�ले भनेका कारणले गरेन तर मलेै आफ} ले सनेुको छु र म 

जाLदछु $क यो माLछे सािँWचकै ससंारको मिु�तदाता हो! 

म शहरका माLछेह�ज�त ैक�तो छु? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे7ट: तपाईको कथा ले�नहुोस।् तपाइँलाई के थाहा छ भLनहुोस!् ती म'हला गाउँ गए र आuनो 

कथा सनुाई। उनले आuनो गवाह3 साझा गरे। "न�सLदेह, उनले यसलाई उजा�, जोश र उ�साहका साथ 

भ"नन ्$कनभने मा"नसह�ले उनको आमिLMतलाई जवाफ 'दए, "आउनहुोस ्र हेनु�होस ्..." उनको कथाले 

उनको �यि�तको िज�ासा जगायो जसले उनको सब ैकुरा बताई। यो हुन स�छ…? उनीले आफूले जानेको 

कुरा साझा गरेकg Iथइन, य"तखेर प"न उनलाई थोरै माM थाहा Iथयो। हुनस�छ तपा6ले भख�रै माM 

सोIचरहन ुभएको छ $क तपा6को जीवन क�तो हुLछ य'द तपा6ले येश ूनाम गरेको मा"नसलाई IचLनभुयो 

भने। "त?ो कथा के हो? "त?ो Dवगत के हो येश ूसामर3 आइमाईलाई हेदZ कुवाको छेउमा बAसरहनभुएको 

Iथयो। कkपना गनु�होस ्येश ूइनारको छेउमा बसेर - वा हुनस�छ तपा6को ब�ने कोठामा, वा �टारबकमा, 

वा तपा6को अ$फसमा, वा जहाँ तपा6 बार�बार भेxनहुुLछ तपा6को आगमनको लाIग तपा6ह� कुदZ 

हुनहुुLछ। आuनो कथा ले�नहुोस ्जब उहाँ आमिLMत गनु�हुLछ उहाँ को हुनहुुLछ भनेर IचLन आउनहुुLछ, 

उहाँ Dवrवको मिु�तदाता हुनहुुLछ। 
 

तपा6को कथा लेbखसके प"छ, कसलैाई भेxनहुोस ्र उनीह�लाई सLुनहुोस ्जब तपा6 आuनो कथा 

सनुाउनहुुLछ। तपा6को साQीमा "नडर भई बोkड हुनहुोस।्  
 

�मरणाथ": सामर3 आइमाई घर"तर दौ_डन र ढोका बLद गय� ता$क उसले येशसूगं उनको भेट आफै 

गVरन। उनी घर गई र ल�ुननन।् यसको स�ा, उनीले सहयोग गन� सकेनन ्तर के भएको Iथयो सब ै

साझेदार3 गनु�होस।् उनी आuनो साQीमा साहसी Iथइन!् 

 

सेLट पkटले जेलमा छँदा ए$फससका इसाईहCलाई पM लेखे। उनले आuना साQीह�मा साहसी हुन सकून ्

भनेर इसाईह�लाई उनको लाIग Gाथ�ना गन� अनरुोध गरे। एफेसी 6:19-20 मा अनKुमbणका काड�मा 

ले�नहुोस ्र मेमोर3मा रा�नहुोस।्  
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यी पदह�ले ससुमाचारको रह�यको कुरा गछ�न।् यो रह�य के हो? यी पदह�मा अLतरzि1ट हेनु�होस:् 

• रोमीह� 16:25-27 _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• कोलोAसयनह� 1:26-27 ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• कोलोAसयनह� 2:2-3 __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• ए$फसस 1:9-10 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"नाः ए$फससका यी पदह� तपाईको दै"नक Gाथ�नाको �पमा Aलनहुोस:् हे Gभ,ु जब म मेरो मखु 

खोkदछु मलाई ससुमाचारको रह�यको साहसको साथ घोषणा गन� शyदह� 'दन स$कLछ जसको लाIग म 

एक राजदतू हँु ... ता$क मलेै यो कुरा मलेै "नध��क भई घोषणा गनु�पद�छ। बोkन।ु आमेन! 
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पाठ तीन 

 
 

म आज तपाMको घरमा  

ब�नु पछ"  
 
 

लूका 19:1-10 – जचार3 
 

 
 

अवलोकन को पाठ 3 

 

 अवलोकन        29  

पVरचय         30 

 पाठ 3: लकूा 19:1-10       
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 म आज तपाMको घरमा ब�नु पछ"  

 

प-रचय 

 

यो कथा वा�तवमा लकूा  18 को अL�यमा शCु हुLछ र लकूा  19  को प'हलो दस पदह�मा जार3 रहLछ। 

यो दईु माLछेह�को कथा हो जसले येशलूाई खोoन सकेनन ्तर दे�न सकेन। दबु ैहेन� zढ Iथए। एउटा 

IचWयाउँछ र अक� एउटा �खमा चiछ। येश ूती दबुलैाई भेxनहुुLछ। येशलेू यी �यि�तहCलाई दबु ैशार3Vरक 

र आaयाि�मक zि1ट 'दनहुुLछ aयानपवू�क हेनु�होस।् जब तपा6 अaययन गनु�हुLछ, उहाँG"त “zढ” देbखएको 

ज�तो zढ सकंkप गनु�होस।् 

येश ूयर3कोको निजक प{ुनहँुुदा भीडसाम ुउAभरहेका मा"नसह� र भीडमा भएकाह�ले येश ू“पापी ”को घरमा 

गएको देखेका DवAभLन समहूको G"त$Kया याद गनु�होस।् दबु ै"अLधा" माLछेह�ले येशकूो सामना गरेप"छ 

उनीह�को G"त$Kयालाई अवलोकन गनु�होस।् 

र, �ख Dवचार गन� नUबस�नहुोस।् यो एक जना मा"नसका लाIग के उ�ेrयले काम गt यो? तपा6 र मेरो 

लाIग �ख �खको �पमा बाWँन र अ�लाई येशलूाई दे�नको लाIग सQम बनाउनको लाIग ब�न क�तो 

ला{न स�छ Dवचार गनु�होस।् 
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 म आज तपाMको घरमा ब�नु पछ"  

 

पाठ 3  

भाग 1 

असाइनमे7ट: यो त�ेो चVरMको कथामा येश ूयर3हो जाँदै हुनहुुL�यो। बाटोमा उनले बाटोको $कनारमा 

भीख मा{दै एक अLधा मा"नसलाई भेटे। मा लेbखएको अनसुार कथा पiनहुोस ्लकूा 18:35-43. 

• माLछेको सम�या के Iथयो? 

• उनले येशलूाई उसको "नि�त के गन� आdह गरे? 

• येशलेू के गनु�भयो? 

• �यो माLछेले क�तो G"त$Kया 'दयो? 

 

अ;यास गनु"होस:्  
1. यो मा"नस ______________________________________________ Aभखार3 Iथयो (पद 35).   

2. जब उनले सब ैहलचल सनेु र महससु गरे $क येश ूके रोइरहन ुभएको Iथयो (पदह� 37-39)?   

“_______________________________________________________________________." 

 

 

श9ण: Aभखार3लाई येश ूको हुनहुुL�यो भनेर थाहा Iथयो। �यो IचWयायो, “येश,ू दाऊदका पMु, ममाIथ 

दया गनु�होस!्” दाउदका छोरा, पदवी जसलाई उनले येश ूभनेर स�बोधन गरे, Dवrवासका शyदह� Iथए 

$कन$क यी शyदह�ले उनले घोषणा गVररहेको Iथयो $क येश ून ैमसीह, /ी1ट हुनहुुLछ भLने Dवrवास 

गद�छन।् उसलाई थाहा Iथयो र Dवrवास गद�छ $क येशलेू उसमाIथ कृपा देखाउनहुुनेछ। उसलाई थाहा Iथयो 

$क येशसँूग �य�तो शि�त Iथयो जुन उसले दे�न स�नेछ। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. येशलेू उ�त माLछेलाई आफूकहाँ kयाउनभुयो (पद 40)। येशलेू �यस मा"नसलाई के सोaनभुयो 

(पद 41)? ______________________________________________________________________ 

2. उनले जवाफ 'दए, “___________________________________________________________.”   

3. येशलेू उसलाई आuनो ____________________ (पद 42) 'दनभुयो र तCुLत ैउसले आuनो 

_____________ गय� _________________________________________________________. 

4. र मा"नस ___________________ येश,ू ____________________________ परमेrवर (पद 43). 
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असाइनमे7ट: यस कथालाई 'दमागमा रा�दै, लकूा 19  मा पiनहुोस।् येश ूअब यर3होमा हुनहुुLछ जहाँ 

उसले अक� मा"नसलाई भेxयो जो दे�न स�दैन<। उसको नाम ज�कै Iथयो। लकूा 19:1-10 मा रेकड� 

गVरएको उनको कथा पiनहुोस।् 
 

• यो माLछेको सम�या के Iथयो? 

• उसको समाधान के Iथयो? 

• येशकूो समाधान के Iथयो? 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. पद 1 मा हामीलाई के भ"नएको छ? _____________________________________________ एक 

जनाले य�तो महससु गरे $क येश ूयर3होमा रो�नको कुन ैइरादा Iथएन।  

2. ज�कै यर3होमा Iथए (पद 2)। हामीले उसको बारेमा के Aस�न स�छ<? 

उहाँ हुनहुुL�यो _______________________________________________ 

उहाँ हुनहुुL�यो _______________________________________________ 

 

श9ण: कर सकलनकता�ह� लाई पिyलयन प"न भ"नL�यो। जि�कयस महसलू उठाउनेह�को Gमखु 

Iथयो। कर उठाउनेह�ले रोमको सेवा गरे। �यि�तगत स�पि�त Gा
त गन� यी कर सकंलनकता�ह� नरम 

भएमा जनतामा अवधै कर लगाइनेछ। "तनीह� Dवrवासघाती ठा"नL�यो र यहूद3ह�लाई रोमी स?ाटको 

दमनमा रा�नको लाIग उनीह�लाई घणृा गVरएको Iथयो। 
 

उहाँ हुनहुु7Oयो... 
1. पद 3 अनसुार ज�कै के गन� चाहLथ?े _________________________________________ 

2. तर ज�कैलाई येश ूको हुनहुुL�यो भनेर हेन�देbख कुन कुराले रोइरहेको Iथयो? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

3. �यसोभए उनले के गरे (पद))? ऊ ___________ अगा_ड र ____________________ 

____________ मा ____________ स�म उहाँ _______________________________. 
 

िजQमेवारR: यो चाखला{दो कुरा के छ भने $क अLधा मा{ने न त ज�कैले न त येशलूाई दे�न सके। 

यी दईु कथाह�मा zि1ट र zि1टसगँ गन� स�ने सब ैशyदह�लाई रेखा$ंकत गनु�होस।् उदाहरणको लाIग, 

लकूा 18:41 मा हामीलाई भ"नएको छ $क अLधा मा{नेले जवाफ 'दए, "म हेन� चाहLछु।" (स : केत: 

कि�तमा आठ सLदभ�ह� छन।्) 
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परावत"न: 
1. सेLट kयकूले यो कहानी उनको ससुमाचारमा र सब ैचीजह�को एक छोटा मा"नसको बारेमा 

समावेश गरे। एकले सहयोग गन� स�दैन तर सोWदछ $क ज�कैको कदले उसलाई आuनो 

जीवनको सब ैसम�या बनायो।  

कसर3 उसको कदले उसको मह��वलाई असर गरेको हुन स�छ? मkूयको? उ�ेrयको? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

कसले यो Gमखु कर सकलकलाई मह��व र मkूयको भावना Gदान गt यो ज�तो तपा6लाई 

ला{छ?_________________________________________________________________ 

2. अब, एक मह�वपणू� �यि�त को लागी आउँदै Iथयो। ज�कै $कन “येश ूको Iथए?” भनेर $कन zढ 

Iथए? भीडले उहाँलाई प�याइरहेको माLछे को Iथयो? य'द येश ूको हुनहुुLछ भनेर उसले आशा 

गरेको भए ऊ �खमा चiने Iथयो। वय�क भएको ज�तो तपा6लाई क�तो ला{छ र �खमा चiन 

चाहानहुुLछ $कन$क तपा6 एकदम छोटो हुनहुुLछ? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तर, उनीसँग वा�तवम ैकुन ैDवकkप Iथएन। य'द उसले येशलूाई हेन� चाहेको हो उसले हतार गरेर 

�खमा चiन ुपनj Iथयो। 
 

भाग 2 

 

अन%ुयोग: एक पलको लाIग �ख को लागी सोWनहुोस।् यो �खको �पमा तपाईसँग जि�कयस कथाको 

बारेमा सोWनको लाIग एउटा रोचक तर3का हुन स�छ ... 

1. �खले ज�कैले के G�ताव गt यो? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �याकोमोर �खह� ती मा"नस हुन ्जसले हा?ो �याल राखेका छन ्हामीलाई उठाउन, Gो�सा'हत 

गन�, र जीवनलाई फरक zि1टकोणबाट हेन� म�त गछ�न।् तपा6को जीवनमा कसले बQृको �खको 

�पमा सेवा गरेको छ? 

एक समय स�झनहुोस ्जब तपा6 माIथ उठाइएको छ र आयोिजत गVरएको छ। 
________________________________________________________________________ 

एक समय स�झनहुोस ्जब तपाइँले माIथ उठाउन ुभएको Iथयो र उसलाई सQम 

गराइरहेको कसलैाई / उनलाई सQम गन�को लाIग उनीह�ले तपाइँको म�त Uबना दे�न 

स�दैनन।् _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

यो Dवशषे �याकोमोर �खले ज�कैले येशलूाई भेxन सQम बनायो। य'द मलेै अ�लाई 

�खको �पमा रोज� ता$क "तनीह�ले येशलूाई देखून ्र उहाँ को हुनहुुLछ भनेर IचLन सकून ्

भनेर यसले मेरो जीवनमा क�तो फरक पाछ�? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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अ�लाई माIथ उठाउने Gो�साहनको �ोत कसर3 हुन स�छ ता$क "तनीह�ले येशलूाई 

Dवगतको भLदा फरक zि1टकोणले हेन� र उहाँ को हुनहुुLछ भनेर IचLन सकून?् 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. जब येश ूआउनभुयो (पद 5)? _____________________________________________________ 

येशलूाई ज�कै कहाँ Iथयो भनेर थाहा Iथयो। उसलाई थाहा Iथयो $क यो माLछे ऊ को हो भनेर 

जाLन चाहL�यो। 

2. येशलेू ज�कैले के भLनभुयो? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के तपा6ले येशकूो आवाजमा जोडतोडले ला{न ुभएको उहाँलाई बोलाउनहुुLछ? येश ूकुन शyद (ह�) 

Gयोग गनु�हुLछ?_________________________________________________________________ 

=वचार: �प1ट �पमा येश ूकेवल "पार गदZ हुनहुुLन�यो (पद 1)।" तपा6को Dवचारमा येश ूर उसको 

ज�कैको बीचमा के भइरहेको Iथयो भLने कुराको आधारमा उहाँको जीवनलाई हेनु�भयो? उनको GाथAमकता 

के Iथयो?____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

आवेदन %Sन: मेरो जीवनको बारेमा येश ूमलाई के AसकाउनहुुLछ… 

1. मेरो योजना बनाउने? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मेरो 'दन ताAलका बनाउने? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. मेरो समय Gयोग गनु�हुLछ? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. ज�कैले कसर3 जवाफ 'दए (पद 6)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ज�कै एकैचो'ट तल आयो। “येश ूआज मेरो घर आउन चाहनहुुLछ!” य'द येशकूो आवाजले 

जोडतोडका साथ कुरा गt यो भने, ज�कैको काय�ले के कुराकानी गछ�? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. साईकोमोर �खमा यस छोटो, Gमखु कर सकलनकता�को लाIग येशकूा शyदह�को अथ� के हो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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परावत"न: 
1. य'द मलेै आफूलाई ज�कैको �थानमा राखेको छु भने आफूलाई एक मह��वको र सानोको �पमा 

AलईLछ, �वीकार नगर3एको छ र सँगी मानवNवारा "निrचत �पले माया नगरेको छु भने, म कसर3 

येशकूो '�व-"न�तालाई जवाफ 'दने?' 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. के मलाई ला{छ $क म येशकूा लाIग �मण गनj योजनालाई 'दनको लाIग मेरो योजनाह�मा लाग ू

गनjछु र बा'हरबाट आएको महससु गछु�? के म भीडले के सोIचरहेको होला भनेर IचिLतत र 

आत$ंकत हुन स�छु? के म य�तो छोटो सचूनामा उहाँको सेवा गन� स�दछु भनेर IचLता छ? 

तपा6को Dवचार साझा गनु�होस:् 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ज�कै एक धनी मा"नस Iथए। "न�सLदेह उनीसँग घरका कम�चार3ह� Iथए। $कन$क एक जना 

माLछे येश ूको हुनहुुLछ भनेर हेन� चाहाL�यो तर ऊ हैरान हुनस��यो तर छ�कला{दो कुरा $क 

क"त जना अ�ले येश ूको हुनहुुLछ भनेर हेनj मौका पाए! तपा6को Dवचार साझा गनु�होस:् 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना: हे Gभ,ु क'हलेकाँह3 म ज�कैज�तो महससु गछु�। म सानो, तWुछ, र अLयले Iचनेको छैन वा 

महससु गरेको प"न महससु ग'द�न। मलाई थाहा छ Gायजसो मेरो जीवन अनकुरणीय हँुदैन। म गलत 

Dवकkपह� बनाउँछु जसले मलाई सम�यामा पाछ�। Gभ ुयेश,ू ममाIथ दया गनु�होस,् एक पापी। तर, म अक� 

तVरकामा ज�कैलाई मन पराउँछु। म उ�सकु छु। म तपाई को हो हेन� चाहाLछु। म तपाईसँग घ"न1ठ 

पVरIचत हुन चाहाLछु। येश,ू आज मेरो घरमा आउनहुोस।् आउनहुोस ्र मेरो मटुुमा ब�नहुोस।्  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. उनीह�ले के देखे भनेर भीडको G"त$Kया Iथयो (पद 7)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भीडले ज�कैलाई कसर3 aयान 'दयो? _______________________________________________ 

3. भीडले येशलूाई कसर3 हेरे? ________________________________________________________ 

भीडको zि1टकोणबाट येश ूपापीह�सँगको सगं"त अनपुय�ुत �यवहार Iथयो। "तनीह� 

पापीह�सँगको सगं"तले येशलूाई पापी बनाउँदछ भLने उनीह�को Dवrवास Iथयो; उहाँ "तनीह�मaये 

एक हुनभुयो। "तनीह� Dवrवास गदZनथे $क येशसूगंको पापीले पापीलाई धमs र ईrवर3य बनायो। 
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भीड ज�कैलाई माया गनु� र उसलाई येशAूसतको स�बLधमा माफg 'दइरहन 'दन ुभLदा प"न 

�यसको "नLदा गन� बढ3 उ�सकु Iथयो। 

4. केवल एक Dवचार ... के तपा6लाई ला{छ $क अLधा मा{ने जो येशलूाई प�याउँदछ "ती मaये 

एक?" वा, तपा6लाई ला{छ $क ऊ येशसँूग ज�कैको घरमा गयो? वा, के तपा6लाई ला{छ $क ऊ 

येशकूो प"छ ला{ने भLने बारेमा सोWन आuन ैघर फ�य� होला? 

तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ": 2 कोVरLथी 5:21 ले येश ूर हा?ो पाप र गkतीको जीवनमा आमिLMत हँुदा हुने ठूलो 

बडबडको बारेमा बताउँछ। यो ख]ड ले�नहुोस:्  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1. आदानGदान के हो? हा?ो खा"तर [परमेrवरले] _____________ बनाउनभुयो जसलाई _______ थाहा 

Iथएन, ता$क उहाँमा ____________ __________ को ____________ हुन सक<______________ 

2. भीडको पVरGे�यमा तपा6ले यो ख]ड येश ूपापी ज�कैको घर हेभेिLटLटोको �पमा Gयोग गरेको 

कसर3 दे�नहुुLछ? ________________________________________________________________ 

 

=वचार: (लकूा 19:8) 

1. ज�कैको बारेमा के फरक Iथयो? के कारण उसलाई खडा र साहसपवू�क भLन (पद 8): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जकैको जीवनमा जीवन पVरवत�न गनj AभLनता के हो?___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �यो 'दन येश ूको हुनहुुL�यो भनेर ज�कैले के Aसके? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

उ)%ेरक डपेर: लेवीको काननूले चोर3 र धोका 'ददंा "छमेकgलाई धोका 'दईएको छ। लेवी 6:4-5 ले भLछ 

$क जे चीज चोर3 गVरएको छ वा जबरज�ती रकम Aलएर अLय चीजह� $फता� गनु�पद�छ। पद 5 ले भLछ, 

"... उसले बनाउन ुपछ�  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________...”  

 

इज$कएल: 33:14-16 ले �यव�थामा केह3 अLतरzि1ट Gदान गद�छ जसको लाIग Q"तप"ूत � गVरन ुपछ� जुन 

खराबको लाIग गVरएको Iथयो। यसमा Aलइएको कुरा $फता� 'दन ुप"न समावेश Iथयो। �यसोभए पद  16 

मा भ"नएको छ: "उसको ____________ कुन ैप"न ____________ उसको Dव�Xमा हुनेछैन। उसको 

____________ छ ____________ र ____________ के हुLछ; ऊ प�कै ____________ हुLछ। ” 
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यसले येशकूा शyदह�को केह3 समझ 'दLछ जब उसले घोषणा गद�छ $क "आज यस घरमा मिु�त आएको 

छ।" ज�कै अBाहामका छोरा Iथए। उनी एक यहूद3 Iथए जो �यव�थाबाट तका�इसकेका Iथए र येशकूो 

उपि�थ"तले उनको |दयमा उनको |दयलाई प'हले देbख न ैथाहा Iथयो। ऊ पापी Iथयो। भीडको घोषणा 

स�य Iथयो। तथाDप, येशलेू अBाहामको घरानामा हराएको भे�ाउनभुयो। 
 

आवेदन %SनहT: 
1. के येश ूआज तपा6को घरमा आउनभुयो? तपा6को |दय र जीवनमा येश ूAभLन हुनहुुLछ। तपा6को 

जीवनमा येशसँूग तपा6को जीवन ईrवर�व र धाAम�कता झkकाउँछ। तपा6 कसर3 आuनो जीवनको 

मkूया कन गनु�हुLछ $कन$क येश ूतपा6AभM बाँIचरहन ुभएको छ र काममा तपा6 मा AभLनता 

kयाउनहुुLछ? 

______________________________________________________________________________ 

2. येश ूकाममा तपा6को साथमा, तपा6 आuनो जीवन ईrवरपरायणता र धाAम�कता G"तUबि�बत 

कसर3 गनु�हुLछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना: येश,ू तपा6 एक हुनहुुLछ जसले मेरो पाप आफैमा Aलनभुयो। तपा6ले मेरो धाAम�कतालाई मेरो 

पापको "नि�त आदान Gदान गनु�भयो। म तपा6लाई माM मेरो धLयवाद र Gशसंा 'दन स�छु। मलाई मेरो 

पाप �वीकार गन� सQम गनु�होस ्$कन$क �यव�थाले मलाई यो गन� चाहेको होइन तर $कनभने तपा6को 

Gेमले मलाई �वीकार गन� र Qमा 'दन चाहLछ। ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

=वचार: हामीले Grन सोधेका Iथय<: येश ूबारे के हुनहुुL�यो जसले ज�कैले आuनो गkती �वीकार गर3 

उसको जीवनलाई बदkन चाहायो? हामीले Iचनेका Iथय< $क जि�कयस �यि�तगत �पमा धनी Iथयो 

$कन$क उनी रोमबाट आएका $ककyयाकका कारण Iथए। नाजायज फाइदा भएको आuनो स�पि�तलाई 

स�बोधन गदZ उनले येश ूर �यहाँ उपि�थत सबलैाई आफूले आधा स�पि�त गVरबह�लाई 'दने कुरा बताए। 

जसलाई उनले धोका 'दएका Iथए उनले चार गणुा रकम $फता� 'दने वाचा गरे। सQंेपमा भLनपुदा�, ज�कैले 

भLदै Iथए $क येश,ू मलेै तपा6लाई भेटेको हुनाले मेरो स�पि�त र स�पि�त मेरो लाIग केह3 मह�वको छैन। 

कुन कुराले स�प�ती र स�प�तीको ठाउँ Aलएको Iथयो? "तनीह�लाई G"त�थापन के Iथयो? तपाईका 

DवचारहC र परावत�नहC: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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अ;यास गनु"होस:् 
1. मा येशलेू ज�कैले के भLनभुयो पद 9? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. र, मा येशलेू के भLनभुयो पद 10?  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

श9ण: आउनहुोस,् पद  9 र 10 लाई रा?र3 हेर<। पद 9  मा येशलेू भLनभुएको छ $क आज मिु�त यस 

घरमा आइसकेको छ। भजन 27:1 मा हामी पiछ<  _____________________ मेरो Gकाश र मेरो हो 

_________________________________...”  Gभ ुमेरो मिु�तदाता हुनहुुLछ। मिु�त छुटकाराको कुरा 

गद�छ। Gभ ुएक हुनहुुLछ जसले मलाई मेरो पापी �वभावबाट, मलाई खराबी गन� चाहने द1ुटबाट र अनLत 

द]डबाट बचाउनहुुLछ। Gभ ुएक हुनहुुLछ जसले मलाई छुटाउनहुुLछ, जसले मलाई बचाउनहुुLछ, मलाई 

बचाउनहुुLछ, र ममा Dवrवास गन� Dवrवास Aसज�ना गनु�हुLछ �यसलेै म नाश गन� चाहने सबकैो सामना 

गन� सQम छु। Gभ ुमेरो मिु�तदाता हुनहुुLछ। लकूा 19:9 मा येशलेू अLतमा भLदै हुनहुुLछ, "ज�कै, आज 

Gभ ुयस घरमा आउनभुएको छ, Gभ,ु उहाँ न ैएक हुनहुुLछ जो तपा6को मिु�तदाता र उXारक हुनहुुLछ!" 

तब येश ूअझस�म भLन स�नहुुLछ, "... $कन$क यो मा"नस प"न अBाहामको छोरो हो।" उसले �वीकार 

गVररहेको छ $क ज�कै एक यहूद3, एक इ�ाएल3, 'हB,ू अBाहमको छोरो, जसलाई उसले बचाउन खोिजरहेको 

Iथयो। 
 

पद 10 मा येशलेू य�त ैशyदह� बोkनभुयो। उनी भLछन,् "_____________________________ (येश ूजो 

तपा6को मिु�त, ज�कै हुनहुुLछ) ____________ को कुरा खोoन र बचाउन आउनभुयो (अथा�त,् अBाहमका 

छोराह� र आज Dवशषे गर3, तपा6 ज�कै)।" सारमा भLनपुदा�, येश ूभLनहुुLछ, "यसकारण म आएको हँु। म 

ती मा"नसह�का लाIग खोिजरहेको हँु जो अBाहमका छोराह� Iथए। म हराएकाहC लाई प"न खोoन 

आएको हँु, जीवनको बारेमा के'ह थाहा नभएका मा"नसहC, आuन ैDवचारधारामा समा'हत हुनेहC लाई, 

जससँग आuनो जीवनलाई अAभमखुीकरण गनj केह3 प"न छैन। म ज�कै पापीह� ज�त ैहराइरहेकg छु र 

पापीहC खोoदै आएको छु। ” 

 

�मरणाथ": ज�कैले येशलूाई भनेका वचनह� हा?ो लाIग प"न हो। अनKुमbणका काड�मा पद 10 लाई 

ले�नहुोस ्र Dवrवको लाIग येशकूो Aमशनलाई ब�ुनहुोस।् यो उहाँको उ�ेrय कथन छ, य'द तपा6 हुनेछ। 

यसलेै उहाँ आउनभुयो। श�ुदेbख न ैपरमेrवरले आफूले बनाउनभुएका सब ैमा"नसह�लाई आफ} मा फका�उने 

ल�यमा रहेको छ। उ�पि�त 3:15 मा मसीहलाई प'हkय ैG"त�ा गVरएको Iथयो र अब यो मसीह ज�कैको 

घरमा Iथए र उनलाई यसो भLदै Iथए, ""तमी, ज�कै, यह3 कारणले गदा� म आएको हँु।" अLधा Aभखार3ले 

दे�न स�ने भLदा बढ3 मलेै देbखन तर म तपा6लाई खोिजरहेको Iथएँ। म मा"नसको पMु, दाऊदको पMु, म 

"तमीलाई बचाउन आउँदैछु म "तमीलाई खोoन आउँदैछु $कनभने "तमी मलाई भेxन स�ने छैनौ। ” 

“ज�कै, म तपा6लाई खोoदै आएको छु जसर3 म अदनको बग}चामा आदम र ह�वालाई खोoदै आएको Iथएँ 
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र जसर3 मलेै "तनीह�लाई मसीह, मिु�तदाताको G"त�ामा बचाएको छु, तपा6ले मिु�त पाउनभुयो। म, 

मसीह, तपा6लाई भे�ाए र चाँड ैन ैम तपा6को लाIग तपा6को जीवन 'दनेछु ता$क तपा6 र मलाई Dवrवास 

गनjले अनLत जीवन पाओस ्(यहूLना3: 16)। ” “ज�कै, म यहाँ तपा6को "नLदा गन� आएको हँु'दन तर 

मेरो माफ� त तपा6 बचाइन स�नहुुLछ (यहूLना3:17!)!” 

 

 

भाग 5 

 

अ;यास गनु"होस:् अ�लाई स�झनहुोस ्जसलाई येशलेू खोoनभुयो र फेला पानु�भयो… 

 

 स7दभ"                                           को भे*टयो?            यी UयिIतहT कहाँ भे*टए? 

 

उ�पि�त 3:8-9 

 

  

 

उ�पि�त 11:31-12:4 

 

  

 

G�थान 3:1-4 

 

  

 

1 शमएूल 3:2-10 

 

  

 

1 शमएूल 16:11-12 

 

  

 

1 राजाह� 19:19-20 

 

  

 

नहे�याह 1:1, 3-4 

 

  

 

 

=वचार: अC धेरैले कथाह� बाइबलमा लेखेका छन ्जसमा उनीह�ले परमेrवर कहाँ भे�ाए भनेर 

बताउँछन।् Gाय: जसो उनीह�ले आuनो दै"नक कामकाजह� गदZ आuना िज�मेवार3ह� परूा गदZ 

हराएकाह�लाई परमेrवर भे�ाउनहुुLछ। �यहाँ कुन ैल�ुने हो भने लकुाउने वा नया ँ�थानमा सनjबारे 

असामाLय के'ह छैन जब यो "यस चाल" बाट के'ह साथ�क कुरा आउँछ $क भनेर सोWदै। �यहाँ गोठालो 

बLन र तपा6को भेडाह�को हेरचाह गनj वा उहाँको चच� / बास�थान / मिLदरमा Gभकुो सेवा गनj बारेमा 

कुन ैअन<ठो कुरा छैन। न त गोCह� पछा_ड हलो ताLन वा राजाको सेवा गन� असामाLय कुरा छैन। 
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"तनीह� जहाँसकैु भए प"न, परमेrवरले उनीह�लाई बोलाउनभुयो र "तनीह�को जीवन पVरवत�न भयो। 

हराएकाह�को खोजी गन� र बचाउनको लाIग "तनीह� आuनो Aमसनमा �वेWछाले परमेrवरसँग सामेल 

भए। 
 

आवेदन %SनहT:   
1. हराएकाह�लाई खोoन र भेxन येश ूआउनभुयो। मेरो सLदेशको कथन मेरो बनाउनको लाIग यसले 

मेरो पQमा के AलLछ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म आफूलाई भीडसँग गडबडी गरेको पाउँछु $क म येशलूाई पKन र उहाँलाई मेरो पाहुना 

बनाउने, पापीको पाहुना बनाउन साहसी छु? हराएको कुरालाई बचाउन येश ूआज कसको घरमा जान 

चाहनहुुLछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. येशलेू खोिजरहनभुएको ठाउँमा मा"नसह� कहाँ ब�न स�छन?् जेल? एक गभा�व�था को सकंट 

केL�? बेघर आ:य? मेरो "छमे$क? मेरो आuन ैघर? म "तनीह�लाई कसर3 भे�ाउन येशलेू Gयोग 

गन� स�नहुुLछ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ती को हुन ्जसले मलाई खोoन म�त गछ�न?् _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना: अब तपा6ले येशसूगं कुरा गनj समय भयो जसले तपा6लाई सा गलाको �ख वा अ� कुन ैठाउँमा 

भे�ाए र घोषणा गनु�भयो $क उहाँ आज तपा6को घरमा जानहुुLछ। तपा6 तल यी केह3 Dवचारह� येशसँूग 

बाँ�न स�नहुुLछ। 

• Gभ,ु मेरो आaयाि�मक zि1टमा के भइरहेको छ मलाई देखाउनहुोस ्ता$क मलाई तपाई को हो भनेर 

हेन� गा�ो पt यो। 

• तपा6सँग, येश,ू मेरो जीवनको एक 'ह�साको �पमा, मलाई अLयसँग Q"तप"ूत � 'दन सQम पानु�होस ्

र Dवगतलाई मलाई Qमा गनु�होस ्ज�तो $क तपा6ले मलाई Qमा गनु�भयो। 

• म आज क'हले यो खबर आफ} मा रा�न स�दछु $क आज मेरो घरमा मिु�त आएको छ! तपाईले 

मलाई बचाउनको लाIग खोoन ुभएको छ!  

Gभ,ु मलाई तपा6को मटुु 'दनहुोस ्जुन उ�सा'हत भई हराएकाह�को लाIग खोजी गद�छ। मलाई "तनीह�का 

आँखाह� दे�न 'दनहुोस ्ता$क तपा6ले उनीह�को घरमा kयाएर उनीह�ले तपा6 को हुन ्भनेर IचLन 

स�नेछन ्र मिु�त पाउनेछन।् ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 उनको सु7नुहोस ्

 

प-रचय 

 

येशलेू Gायः कथाह� भLनहुुL�यो। आि�मक स�य Aसकाउनको लाIग मा"नसह� पVरIचत सामाLय 

चीजह�को Gयोग गनु�हुL�यो। यी कथाह�लाई z1टाLत भ"नL�यो। यस अaययनमा येशलेू भLनभुएका धेरै 

z1टाLतह� मaये तीन समावेश छ। प'हलो z1टाLत एक जना बीउ छनj मा"नसका बारे हो जुन उसको 

बाल3 रो
न गए। धेरै जसो अथ� माटोको अव�थामा टु$KLछ जहाँ बीज ख�दछ। कथाको सनुको टुKा 

येशकूा शyदह�मा पाइLछ, "जसको सLुने कान छ, �यसले सनुोस।्" 

यो कथा म�ती  13, मकू� स, र लकूा 14  मा रेकड�  8 गVरएको छ भLने कुरा मनमा रा�नहुोस ्$क ती 

तीनवटा Dववरण Gयोग गना�ले येश ूके भLदै हुनहुुLछ थप अथ� र बझुाइ 'दनेछ। यस पाठले माक�  4:1-20 

लाई यसको केिL�य पठनको �पमा Gयोग गद�छ।   
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 उनको सु7नुहोस ्

 

पाठ 4  

भाग 1 

 

श9ण: पाठ 1 र 2 मा हामीले Aस�य< $क येशलेू आaयाि�मक स�यको �या�या गन� zrय इमेजर3 

Gयोग गनु�भयो। "नकोडमेससँग उनले जLम र बतासको zrयह� Gयोग गरे। सामVरयाकg आइमाईले पानी 

Gयोग ग"छ�न।् जLम, बतास र पानी ज�त ैयेशलेू Gायः साधारण जीवनको सामाLय चीजह� Gयोग 

गनु�भयो जसले उहाँलाई सनेुका �यि�तह�लाई आफूले Aसकाइरहेको आaयाि�मक स�यता ब�ुन म�त 

गद�छ। म�ती 13:34 मा हामीलाई भ"नएको छ $क यी ____________________ ले ____________ लाई 

____________ लाई ____________ भने। वा�तवम ैउसले ____________ लाई ____________________ 

लाई केह3 भनेन। पद 35 मा म�तीले येशकूो बारेमा के अगमवाणी गVरएको Iथयो र उनले के परूा गरे 

भनेर बताउँदछन:्  “______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ (Psalm 78:2).” 

 

प-रचय: पाठ 4-6 मा हामी येशलेू Aसकाएका धेरै z1टाLतह� मaये तीनसँग पVरIचत हुनेछ<। z1टाLतह� 

कथाह� हुन।् कथाह�, zrयह� ज�त,ै जीवनको साधारण चीजह�मा आधाVरत Iथयो। "तनीह� आaयाि�मक 

स�य कुराकानी गन� Gयोग गनj अक� माaयम Iथए। यो चाखला{दो कुरा हो $क यहूLनाको प�ुतकमा कुन ै

प"न z1टाLतह� भे'टएन। बC, यहूLनाले म हँु भLने भनाइह� Gयोग गरे जसमा येशलेू फेVर को को 

हुनहुुLछ भनेर Aसकाउन जीवनका सामाLय र सामाLय चीजह� Gयोग गनु�भयो। म येशकूा केह3 भनाइह� 

समीQा गनु�होस।् उनले Gयोग गरेका zrयह� के हुन?् 

 

स7दभ"                                                   मँ बयान छु     VSय 

 

जोन 6:35, 48, 51 

 

  

 

जोन 8:12 

 

  

 

जोन 10:7 

 

  

 

जोन 10:11 

 

  

 

जोन 11:25 
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जोन 15:1 

 

  

 

असाइनमे7ट: अब हामी म�ती 13 मा फेला परेका धेरै उखानह� हेर<। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. तलका z1टाLतह� पiनहुोस।् zrयoयसूस Gयोग गनु�होस ्माLछेसँग स�पक�  रा�नको लाIग। 

तपा6ले याद गनु�हुनेछ $क यी G�येक z1टाLतमा उहाँ वा�यांशबाट स�ु गनु�हुLछ 
“__________________________________________ ________________________________” 

म�ती 13:24-30 – zrय:  _____________________________________________ 

म�ती 13:31-32 – zrय:  _____________________________________________ 

म�ती 13:44-45 – zrय:  _____________________________________________ 

म�ती 13:47-52 – zrय:  _____________________________________________ 

2. z1टाLतले न"ैतक वा आaयाि�मक स�य हो। G�येक z1टाLत फेVर पiनहुोस ्र हेनु�होस ्य'द तपा6 

स�य Aसकाउन चाहानहुुLछ भने येश ूAसकाउन चाहानहुुLछ। य'द तपा6लाई यो गा�ो ला{छ भने, 

कृपया अक� से�सनमा अगा_ड बiनहुोस।् 

तपा6 पछा_ड छो�नहुुनेछैन! 

पद 24-30 – स�य: _______________________________________________ 

पद 31-32 – स�य: _______________________________________________ 

पद 44-45 – स�य: _______________________________________________ 

पद 47-52 – स�य: _______________________________________________ 

 

अवलोकन: यी तीन पाठह�का z1टाLतह�मा हामी गनjछ<: 

1. येशलेू भLनभुएको कथालाई हेर त। 

2. 
याले�टाइनका यहूद3 मा"नसह�लाई IचLने जीवनका साधारण र साधारण चीजह�को प'हचान 

गनु�होस;् र, 

3. z1टाLतको आaयाि�मक अथ� खोजी गनु�होस ्जुन हा?ो जीवनलाई उपयोगी बनाउँदछ। 
 

भाग 2 

 

असाइनमे7ट: मकू� स 4:1-8 पiनहुोस।् यो z1टाLत म�ती  13:1-9र लकूा 8:4-8 मा प"न रेकड� Vरएको 

छ। तपा6को अaययनको लाIग यी सLदभ�ह�लाई खोoनहुोस,् पiनहुोस ्र बकुमाक�  गनु�होस।् 

• येश ूकहाँ हुनहुुLछ? 

• उसले यो z1टाLत कसलाई सनुाउँदैछ? 
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• कुन साधारण, साधारण कुरा येशलेू Gयोग गनु�भयो जुन यी कृDषGधान समदुायमा ब�ने 

मा"नसह�ले ब�ुदछन?् 

• कथाको अL�य के हो? 

• तपा6ले म�ती र लकूामा भे'टएका कथाह�मा कुन ैठूलो AभLनता दे�नभुयो? 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. येश ूतालको $कनारमा बAसरहनभुएको Iथयो (म�ती 13:1) zrय पVरवत�न हुLछ, तथाDप, सम�ु 

$कनारमा ए�लो समयदेbख, शािLतको आनLद उठाइरहेको छ र मकू� स 4:1 बीको अनसुार? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. भीडलाई ब�न येश ूडु गामा चiनभुयो। भीड $कनारमा ज�मा भएको Iथयो. 

3. उहाँले उनीह�लाई के भLन थाkनभुयो (पद 2)? ________________________________________ 

4. उनले भीडलाई z1टाLतह� Aसकाउन थाले (पद 2)। माक� ले ती मaये एक रेकड� गन� छनौट गरे। 

z1टाLतमा प'हलो पाM को हो (पद 3)? ________________________________________ 

ऊ के गदZ Iथयो? __________________________________________________________ 

नोट: बीज एक झोलाबाट हातमा रोDपयो जुन $कसानले आuनो काधँमा खसाल3। ऊ 'ह�ंदा 

$कसानले बीउ छछ�। उसले होAसयार3पवू�क Uबउ रो
छ न $क Uबउलाई न1ट गन� तर उसले �वतLM 

�पमा रोपे प"न उWच उ�पादन बाल3 उ�पादन गन�। 

5. जसर3 $कसानले बीउ छछ� र छद�छ, �य�ता केह3 बीज कहाँ खसे (पद 4)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. बाटोमा खसेको बीऊलाई के भयो? ___________________________________________________ 

7. अLय बीउ कहाँ खसे (पद 5)? ______________________________________________________ 

च�ानी ठाउँह�मा के सम�या Iथयो? __________________________________________ 

�यसोभए, बीजलाई के भयो (पदह�) 5-6)? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

UबCवाको अभाव के Iथयो (पद 6)? ____________________________________________ 

8. अझै अ� बीउ कहाँ पसे (पद 7)? ____________________________________________________ 

यस पटक के सम�या Iथयो? ________________________________________________ 

UबCवालाई के भयो? ________________________________________________ 

9. अL�यमा, बाँकg बीउ कहाँ खसे (पद 8)? _______________________________________ 

र, यसको न"तजा के भयो? 

i. ____________________________________________ 

ii. ____________________________________________ 

iii. ____________________________________________ 
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बाल3को आकार क"त Iथयो (पद 8)? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. येश ूकसर3 कथाको अL�य गनु�हुLछ (पद 9)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अवलोकन: 
1. येश ूतालको $कनारमा ए�ल ैब�नभुएको Iथयो। तब हामीलाई भ"नएको छ $क य"त ठूलो भीड 

उहाँमाIथ चढाइरहेको Iथयो $क उहाँ डु गामा चढनभुयो, �यहाँ ब�नभुयो, र $कनारमा भेला 

भएका मा"नसह�लाई Aसकाउन ुभयो। डु गा र $कनारका बीच पानीले भीडले सLुनको लाIग 

उहाँको आवाज ठूलो बनायो। य'द तपा6 क'हkय ैतालको $कनारमा हुनहुुLछ भने, तपा6लाई 

थाँहा छ $क आवाजह� पानी Aलन नस�दा आवाज टाढास�म प{ुन स�दछन।् 

2. उहाँको AशQा सLुनलाई ज�मा गनj भीडलाई तयार पान� येश ूतालको $कनारमा ब�न बा'हर 

आउनभुयो। के उहाँ भीड ज�मा गनj आशा गदZ हुनहुुLछ? के उनी परैू AशQण 'दनको बारेमा 

उ�सा'हत Iथए? "त?ो Dवचार: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. येशलेू बताउनभुएको कथा ब�ुन गा�ो छैन। एक जना $कसान बीउ छVरयो। केह3 कठोर, 

खचाखच भVरएको जAमनमा खसे। केह3 उखेल माटोको साथ च�ानी ठाउँह�मा खसे र बीउ 

अ$ंकत भए प"न UबCवा कत ैथाkन थाले $कन$क यसको जरा नभएकोले ओAसलो बनाउने 

Dवशषे गर3 'दनको तातोमा। र केह3 काँडाको बीचमा माटोमा खसे र काँढा बढेर Uब�वाह�लाई 

"नसाAस'दए। अझ अ� बीउह� रा?ो, खेती गVरएको माटोमा खसे र जे रोपेको भLदा धेरै बाल3 

आए। सबलेै यो z1टाLत सनेुका सबलैाई थाहा Iथयो $क यो वा�तवम ैके भयो भLने कथा 

Iथयो जब $कसानले आuनो बीउ छVरयो। 

4. �यसोभए, $कन येशलेू यो कथा भLनभुयो? य'द तपा6 भीडमा हुनहुुL�यो र तपा6ले उहाँलाई यो 

कथा सनुाउनभुएको सLुनभुयो, तपा6लाई क�तो ला{छ तपा6को 'दमागमा जाँदै हुनहुुLछ? 

हुनस�छ तपाई य�तो सोचमा हुनहुुLछ ज�तो गर3 ... "�यसो भए येश ूजानहुुLछ, हामीलाई 

भLनहुोस।्" हुनस�छ तपा6 "नराश हुनहुुनेछ $क तपा6 उहाँको AशQा सLुन यो सब ैबाटोमा 

आउनभुएको Iथयो र अब उहाँले भख�रै तपा6लाई एक $कसानले बीउ रो
ने बारेमा 

बताउनभुएको छ र उहाँले तपा6लाई Aसकाउन खोoन ुभएको ज�तो तपा6लाई कुन ैसकेंत छैन! 

"त?ो Dवचार: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. येशलेू भL नभुयो, “जसको कान छ, �यसले सनुोस।्” यो एउटा वा�यले येशलेू Aसकाउनभुएको 

ग'हरो स�यलाई समेxछ। येश ूयह3 कुरा गन� चाहन ुभएको Iथयो। एउटाको शार3Vरक कानले 

शार3Vरक आवाज सनेु तर |दयको कानले सLुनभुयो र परमेrवरको आ�माको ग'हरा-ग'हरा 

चीजह� सLुन चाहLनभुयो। परुानो "नयममा सLुन र पालन गनु� दबु ैहो। 
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भाग 3 

 

असाइनमे7ट: पiनहुोस ्मकू� स 4:10-12, म�ती13:10-17, र लकूा 8:9-10.   

अ;यास गनु"होस:्  
1. येशकूा वVरपVर ज�मा भएका चेलाह� र अ�ह� के जाLन चाहLथे (माक�  4:10)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म�तीमा चेलाह�ले के Grन सोधे? 13:10? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. लकूा 8:9 मा चेलाह� के जाLन चाहLथ?े______________________________________________ 

 

श9ण: सब ैतीन ैसLदभ�ले "राoयको रह�य" को बारेमा कुरा गछ�। यी शyदह� खोoनहुोस ्र रेखा$ंकत 

गनु�होस।् येश ूस केत गनु�हुL�यो $क उहाँलाई प�याउने र उहाँको AशQा सLुनेज"त सब ैराoयको रह�य 

प�ता लगाउन उ�सकु Iथएनन।् "तनीह� UबAभLन कारणह�ले सनेुका Iथए। उहाँलाई प�याउनेह� प"न 

�यहाँ Iथए जसले उहाँलाई बोलेको आलोचना र आरोप लगाउने तVरकाह� खोिजरहेका Iथए। �यसकारण 

रह�यह� सबलैाई थाहा हुने कुरा Iथएन। के �यो रह�यको Gकृ"त होइन र? येशलेू आuना चेलाह� र 

उहाँसँग हुनेह�लाई राoयको रह�यह� यस z1टाLतमा समावेश भएको कुरा बताउनभुएको Iथयो। य'द 

येशकूा :ोताह�ले ती रह�यह� जाLन चाहLथे भने उनीह�ले ब�ुनको लाIग "तनीह�को |दयका कानह�मा 

सनेुका Iथए। राoय रह�यह� �यहाँ कसकैो लाIग Iथएन तर Aस�न उ�सकु �यि�तह�को लाIग, येश ू

Aसकाउन उ�सकु हुनहुुL�यो। “जसको सLुने कान छ, �यसले सनुोस।्” 

 

अ;यास गनु"होस:् - येशलेू आफू वVरपVर ज�मा भएकाह�लाई z1टाLतको अथ� बताउनहुुLछ। आफुलाई 

निजकको भीडको कkपना गनु�होस ्ता$क तपाईले सLुन ुभयो $क उहाँ वण�न गनु�हुLछ। 

1. $कसानले बीउ uया�ँछ। बीज के हो (माक�  4:14)? ____________________________________ 

2. G�येक मा$फको लेखकले UबAभLन माटोको बारेमा के भLछ र बीजलाई के हुLछ प'हचान गनु�होस ्

 

म�ती 13 

माटो #1 

पथ 

पद 19: 

माटो #2 

चWानी 

पद 20-21: 

माटो #3 

काँडादार 

पद 22: 

माटो #4 पद 23: 
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रा�ो 
 

माक�  4 

माटो #1 

पथ 

पद 15: 

माटो #2 

चWानी 

पद 16-17: 

माटो #3 

काँडादार 

पद 18-19: 

माटो #4 

रा�ो 

पद 20: 

 

लकूा 8 

माटो #1 

पथ 

पद 12: 

माटो #2 

चWानी 

पद 13: 

माटो #3 

काँडादार 

पद 14: 

माटो #4 

रा�ो 

पद 15: 

 

अन%ुयोग लागू गनु"होस:् 
1. जब म मेरो मटुुको Dवचार गद�छु, मेरो मटुुको कानह�, कुन माटोमा वचन खसेको छ? _________  

______________________________________________________________________________ 

2. Uबउलाई जरा हाkन र हुक� नको "नि�त बीजलाई (परमेrवरको वचन) माटो चा'हLछ। माटोको 

कनjल Gा
त गन� तयार हुन ुआवrयक छ। तपा6AभM ईrवरको आ�माले काम गVररहँदा, तपा6ले 

उहाँलाई कहाँ मटुुको माटोमा काम गVररहेको दे�नभुयो ता$क उहाँको वचनले जरा हाkन र हुक� न 

स�छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के ती चीजह� छन ्जुन तपा6को |दयलाई ध�कg 'दLछ जुन वचनको लाIग माटोलाई कठोर र 

उथलपथुल बनाउँदैछ? यो के हो जुन तपा6को जीवनबाट शyद "नसाउन चाहLछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



49 
 

भाग 4 

सारांश: छोटकर3मा येशलेू माटोको अव�थामा बीउको न"तजा वण�न गनु�हुLछ। लकूा 8:12 ले हामीलाई 

|दयको कठोर माटोमा खसेको बीउ बताउँछ $क बाँWन र बोट बLने मौका हँुदैन $कन$क 

_______________ आउँछ र उनीह�को _________________________ बाट वचन हटाउँछ, ता$क "तनीह� 

____________________ नहोस ्र हुन _____________________________________________________.   

 

दो�ो माटोका साथ येश ूबताउनहुुLछ $क यी �यि�तह�ले एक पटकमा वचन सLुनेUबि�तकै आनLदसाथ 

dहण गछ�न।् तथाDप, बोट केह3 समय माM रहLछ $कनभने यसले माटोमा ग'हरोबाट पौि1टक 

त��वह�माफ� त आप"ूत � र बल Gदान गदZ पौधालाई लगंर र ि�थर तkुयाउन जड Dवकास गरेको छैन। म�ती 

भLछन ्$क जब ____________________ को _________________________ का Dववरण आउँछ, तCुLत 

ऊ _______________ ____________ (म�ती 13:21). 

 

त�ेो माटोले वचन Gा
त गद�छ तर बीउ काँडाको बीचमा खसेको छ। ____________ को ____________ र 

____________________ को ____________ र ____________________ अLय ____________ का लाIग 

Gवेश गनु�होस ्र __________________________, र यो ________________ फलदायी छैन (माक�  4:19). 

 

अLतमा, रा?ो माटो! सेLट लकूाले हामीलाई पद 15  मा भLदछन:् रा?ो माटोमा ती हुन,् 

____________________ वचनलाई ____________ "छटो ____________ र ____________ |दयमा र 

____________ फलह� ____________ सँग _____________________________। यो एक G"त�ा हो! 
 

श9ण: यस सारांशको Gकाशमा, येशलेू भLनभुएको भीडलाई aयानमा रा�नहुोस।् हामी लगभग अनमुान 

गन� स�छ< $क |दय-माट3का सब ैGकारका उहाँ बोkन ुभएको �पमा उपि�थत Iथयो। चेलाह�ले उहाँलाई 

सोधे, "$कन उहाँले z1टाLतह�मा बोkनभुयो (म�ती 13:10)। लकूा 8:9 मा "तनीह�ले यो z1टाLतको अथ� 

के हो भनेर उनीह�लाई सोधे। "तनीह� परमेrवरको राoयको रह�यह� जाLन चाहLथे। यो रा?ो माटोको 

लाIग खोजी गद�छ। यो |दय हो $क वचन सLुछ र यसलाई समा�छ। यो |दय हो $क वचन सLुछ र 

यसलाई �वीकार गद�छ। यो |दय हो $क वचन सLुछ र यसलाई पालन गद�छ। 
 

म�ती 13:16 मा येशलेू आफू वरपर ज�मा भएकाह�लाई भLनभुयो, "धLय हुन "त?ा आखँाह� $कनभने 

"तनीह�ले दे�दछन ्र आuना कानह�ले सLुछन ्$कनभने।" "तनीह�को आँखाको अगा_ड परमेrवरको 

राoयको रह�य Iथयो। येश ून ैएक हुनहुुL�यो जसले परमेrवरको राoयमा Gवेश गनु�भयो! भDव1यव�ताह� 

र धमs मा"नसह�ले G"त�ा गVरएको मसीह, /ी1टलाई हेन� चाहLथे तर उनीह�ले उहाँलाई दे�न वा सLुन 

स�दैनथ,े उहाँ एक वचन, येश ू/ी1ट हुनहुुL�यो! 
 

अब हामी यस z1टाLतको �या�यामा फक� न ुपछ�। हामीलाई बीजको बारेमा के भ"नएको छ (लकूा 8:11)?  

G�येक तीन ससुमाचारका लेखकह�ले बीजको बारेमा एउटै कुरा भLछन।् बीउ छ __________________.   
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हा?ो अक� सLदभ� यहूLना 1:1-2  हो जहाँ हामीलाई बताइएको छ $क वचन शCुदेbख न ैहो, र यहूLना 

1:14  ले भLछ $क ____________ ______________ हा?ो बीचमा ____________ र ____________ भयो। 
 

वचन परमेrवरको बोलेको वचन हो तर यहूLनाले येश ूवचन हुनहुुLछ भनेर स�झाउँछन।् $कसानले Uबउ 

छछ� र Uबउ भAूममा फरक फरक जAमन हुLछ। येश ूभLदै हुनहुुLछ $क DवAभLन |दयले उहाँलाई dहण 

गद�छ। द1ुटको कारणले केह3 |दयले उसलाई �वागत गदZन। उसलाई अ�ले �वागत गनjछन ्तर �यो छोटो 

अवIधको हुनेछ। जबस�म उनीह�ले महससु गरे $क उहाँलाई उनीह�को |दयमा Gा
त गन� लागत छ $क 

उनीह� उहाँको कुन ैअशं चाहँदैनन।् अ�ह�का लाIग उहाँ यस जीवनको IचLताको "नरLतर IचLताले 

"तनीह�को जीवनबाट 'द�क हुनहुुनेछ वा धनले धोका 'दनहुुLछ र चीजह�को चाहनाको कारण उहाँलाई 

कुन ैआवrयकता पदZन। तर जसले उहाँलाई dहण गछ�न ्र जसले उहाँलाई आuनो |दय र जीवनमा 

�वीकाछ�न ्र राoयको रह�यह� kयाउन आमिLMत गद�छन,् उहाँ एक बाल3 उ�पादन गन� सQम गनु�हुLछ 

जुन सय, वा तीस गणुा बढेको Iथयो। ! 
 

आवेदन %Sन: तपा6 यो IचMमा आफ} लाई कहाँ दे�नहुुLछ? के येश,ू वचनले शर3र बनाउनभुएको छ, जुन 

तपा6को |दयमा �वागत गVरएको छ र परमेrवरको राoयको सब ैरह�यह� समातरे उहाँ सबकैो साथ 

बाँ�न चाहानहुुLछ भनेर �वीकाVरएको छ? यसमा सोWनको लाIग आफैलाई समय 'दनहुोस ्र आuना केह3 

Dवचारह� पUMकामा kयाउनहुोस:् ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

%ाथ"ना: Gभ ुयेश,ू मेरो |दयको माटो काम गVररहनहुोस।् द1ुटलाई मबाट टाढा रा�नहुोस।् मेरो Dवrवासको 

जरा 'दनहुोस ्जुन तपा6सँग मेरो स�बLधमा मलाई ए कर गद�छ। मेरो वVरपVर ढाल बLनहुोस ्जसले 

तपा6 को हो भLने मेरो समझलाई "नसाkन खोoने सबबैाट बचाउँनहुुLछ र ती सबबैाट मलाई धोका 

'दनहुुLछ $क के'ह तपा6लाई IचLन भLदा बढ3 मkूय रा�छ। मलाई राoयको रह�यह� Gकट गन� जार3 

रा�नहुोस ्जुन मँ ब�ुछु, �वीकार गछु� , र मेरो जीवनको सब ै'दन तपाईलाई कायम रा�न स�छु, र 

लगनशील भई बाल3 उमाछ� , जसले तपाईको परम पDवM नामको म'हमा र स�मान 'दLछ। 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 5  

प-रचय: हामीसँग यस z1टाLतको एउटा Gमखु अशं हामीसँग हा?ो पाठ परूा गनु� अ"घ यससँग 

स�बिLधत छ। Grन यो छ: $कसान को हो? हामीलाई बीज र DवAभLन Gकारको माटोको बारेमा भ"नएको 

Iथयो तर हामीले $कसानलाई IचLन सकेन<। ससुमाचारका G�येक लेखकले य"त सहजै भनेका छन,् "एक 

$कसान आuनो बीउ छन� बा'हर "न�के।" माक�  ले z1टाLतको �या�यामा भLछ, "$कसानले वचन छछ�।" 
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=वचार: एक Qणको लाIग Dवचार गनु�होस ्जुन तपा6 $कसान हुनहुुLछ। तपा6 Uबउ छनj मा"नस 

हुनहुुLछ। तपा6 एक हुनहुुLछ जो रो
दै हुनहुुLछ ता$क तपा6 बाल3 उठाउन स�नहुुLछ जुन सय, साठ�, र 

तीस गनुाले छद�छ।  

1. Uबउ छनj ठाउँमा माटो कहा ँछ? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. "तमी के रो
दै छौ? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाईले के कटनीको अपेQा गनु�हुLछ? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. के तपा6ले Gश�त बाल3 काxन उदारता साथ रो
दै हुनहुुLछ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: य'द तपा6 र म $कसानह� ह< भने, "तनीह� को हुन ्जससँग हामीले येशकूो Gेम बाँ_डरहेका 

छ<? हामी कहाँ Aमि�सगं र AमAस गदZछ< वा हामी आफ}  धेरै धेरै बAसरहेका छ<? $कसानसँग ठूलो बोरामा 

बीज हुन स�छ तर जबस�म उसले बीउ छदZन तबस�म ऊ फसल काxन स�दैन। 
 

1. ती �थानह� कहा ँछन ्जहा ँम अ�सँग AमAसLछु र वचनको बीउ छन� रोoदछु? 

___________________________________________________________________________ 

2. म कहाँ बीउ छVररहेको छु, उहाँ र स�य सबकैो |दयमा शासन गनj र राoय गनj इWछा साझा 

गदZछु। _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. य'द म $कसान हँु भने के म उदारतासाथ वचन छVरत गदZछु वा म बढ3 सतक�  र अ"नWछुक छु? 

के म बाटोह� र च�ान माटोमा बीउ बबा�द गनj डरले मलाई उ�साहपवू�क उ�साहपवू�क धेरै 

टाढास�म रा�न खोoछ ता$क वचनबाट Gश�त फसल भयो? म के गन� स�छु? 

___________________________________________________________________________ 

मलेै फरक तVरकाले के गनु� पछ�?  _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. के मलेै क'हkय ैमेरो Uबउलोको बोरामा भएको स�भा�यतालाई Dवचार गरेको छु? भगवानको 

आ�माले आuनो वचनको बीउलाई के गन� स�दछ जब मलेै जानाजानी यसलाई मेरो छेउछाउ, मेरो 

समदुाय, साथीह�को सक� ल र अLय ती सब ै�थानह�मा छो_डLछ जहाँ रा?ो माटो बीजको लाIग 

पbख�रहेको छ? तपा6को के'ह Dवचारह�: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

सQझौता: परमेrवरले बाल3नाल3लाई G"त�ा गनु�हुLछ! Gश�त फसल! उहाँ कृषकह�को खोजी गदZ 

हुनहुुLछ जो खुशीसाथ गए र आज Uबउ छनjछन।् यस पाठको लाIग �म"ृत पदह� यशयैा 55:10-11 का 

हो। य'द तपा6ले प'हले न ै"तनीह�लाई क]ठ गVरस�नभुयो भने यसलाई समीQाको लाIग Gयोग गनु�होस।् 

य'द होईन भने, तपा6को अनKुमbणका काड�मा यी पदह� ले�नहुोस ्र परमेrवरको वचनलाई Gो�साहन, 

आशा, र एक G"त�ाको �पमा �वाद गनु�होस ्$क तपा6ले तपा6लाई रोपेको सय< पटकको फसल सहन 
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सQम पानु�हुनेछ! उनले हामीलाई अगमव�ता यशयैामाफ� त यसो भने: “$कन$क जसर3 ____________ र 

____________ _______ बाट तल आउँछन ्र �यहाँ ____________________ गदZनन,् ____________ लाई 

______________ बनाउँदछ, ____________ लाई ____________ 'दLछ र ____________ लाई 

____________ Gदान गद�छ, �य�त ैहुनेछ मेरो ____________________ जुन मेरो ____________ बाट 

बा'हर जाLछ; यो म ____________ होइन, तर मलेै ____________ _____________ र _____________ मा 

____________ गनjछु जसको लाIग मलेै _______________। ” 

 

%ाथ"ना: Gभ ुयेश,ू मेरो 'दमागमा साQी 'दने अवसरह� भLदा यस z1टाLत पiन ुधेरै सिजलो छ। मलाई 

बा�लो उ�पादन गन� तपाईको वचनलाई Dवrवास गन� गा�ो ला{छ। मलाई ला{छ $क मलाई य"त थोरै 

थाहा छ र य"त धेरै जाLन ुआवrयक छ। मलाई ए�ल ैब�न डर ला{छ र मलाई थाहा छ $क तपा6 मसँग 

हुनहुुLछ। म घरमा ब�न चाहाLछु र मलाई थाहा छ $क तपा6ले मलाई पठाउन ुभएको हो। मलाई 

समा�नहुोस ्र मलाई डरबाट बाँधेर रा�नहुोस।् मलाई aयान 'दनहुोस ्$क यो तपा6को बारेमा हो, वचनले 

शर3र बनायो जुन हामी माझ ब�दछ, परमेrवरको वचन!________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 तपाइँ जानुहोस,् र मनपराउनुहोस ्

 

प-रचय 

 

यस अक� z1टाLतमा काय�मा अनकु�पा देखाइएको छ। aयानपवू�क पदह� पiनहुोस।् येश ूकथाको 

माLछेलाई हेनु�होस ्जसले घाइत ेयाMीको उपचार गt यो। उनको zि1टकोण पकड़। येश ूअनLत जीवन पाउन 

मलेै के गनु�पछ� भLने Grन सोaदै उहाँलाई के कुरा गदZ Iथयो Dवचार गनु�होस?् र �यसप"छ अक� Grन 

सोaन अगा_ड बiछ, "र मेरो "छमेकg को हो?" के तपा6ले क'हले यी Grनह� सोaनभुएको छ? 

 

उहाँलाई जाँWन चाहेको �यि�तको |दयलाई येश ूजाLन ुहुL�यो। उहाँ दयाल ुर कCणाले भVरएको जीवन 

Uबताउनेह�को |दय जाLनहुुLछ। उहाँलाई �वगsय Dपतालाई स�बLधको मह��व र मानव जीवनको मह��व 

थाहा छ। "मा"नस गएर प"न य�त ैगनु�होस"् भLने शyदले उसले �यस माLछेसँगको भेट परूा गछ�। येशलेू 

Dव�ोहको लाIग कुन ैठाउँ छो�नभुयो। दयाल ु�यि�तले कृपा पाउँछ (म�ती 5:7) 
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 तपाइँ जानुहोस,् र मनपराउनुहोस ्

 

पाठ 5 

 

भाग 1 

 

श9ण: पाठ 5 Gेम, ईrवरG"तको Gेम र आuनो "छमेकgलाई मायाको बारेमा अaययन गन� स$कLछ। 

पर�परावाद3 यहूद3ह�को लाIग तोराह, सव�Wच �यव�था न ैमोशाको �यव�था Iथयो जसमा दस आ�ा र 

लेवी स�बLधी काननूह� Iथए जुन पेLटाटेकमा रहेको Iथयो जुन परुानो "नयमको प'हलो पाँच प�ुतकह� 

Iथए। मोशाको यो काननू ईrवर3य काननू हो जुन यहूद3 समदुाय कसर3 बाँWने भनेर "नदjशन र 'दशाह�का 

लाIग 'दइएको Iथयो। अIधक सावधानीपवू�क एक �यि�तले यी काननूह� पालन गद�छ समदुायबाट Gा
त 

गरेको �यि�तलाई �य"त न ैबढ3 आदर गद�छ।   
 

जब तपाइँ "नकोदेमसको अaययनबाट स�झनहुुLछ, फVरसीह� यी काननूह�का Dवशषे�ह� मा"नL�यो। तर 

येश ूती मा"नसह�सँग "नरLतर झगडा गVररहनभुएको Iथयो $कन$क उनीह�ले �यव�थाको उ�ेrयलाई 

Uबसjका Iथए। उनीह�ले ब�ुन सकेन $कन $क परमेrवरले �यव�था $कन 'दनभुयो। "तनीह�ले यसलाई 

भगवानलाई Gेम गन� र "छमेकgलाई Gेम गन�को लाIग माग�"नदjशनको स�ा आ�म-वDृXको लाIग Gयोग 

गरे। येशलेू यहूद3 समदुायमा आuनो जीवन र AशQण Gेमको काननू माफ� त kयाउनभुयो जुन सांसाVरक 

काय�को सब ैगव�पणू� आ�ाकाVरताको अधीनमा गा_डएको Iथयो र "तनीह�को काननूमा के बनेको Iथएन। 
 

असाइनमे7ट: पiनहुोस ्लकूा 10:25-28. 

• येश ूकहाँ आउनभुयो? 

• ऊ $कन आयो? 

• उनको Grन के Iथयो? 

• येशकूो G"त$Kया क�तो Iथयो? 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. येश ूकहाँ आए (पद  25)? ________________________________________________________ 

के भइरहेको छ भLने कुराको �प1ट त�वीर Dवकास गन� हामी म�तीमा के भ"नएको छ 22:34-35? 

______________________________________________________________________________ 

2. ऊ ________________ येशकूहाँ आयो। अLय अनवुादह�ले लो�याउने शyद Gयोग गछ�न।् ती 

Dव�ह�ले उहाँलाई गkती भेxन र उहाँको AशQालाई बदनाम गन� र अLतमा उहाँलाई मसीहको 

�पमा बदनाम गन� येशलूाई चुनौती 'दन चाहLथे। उनीह�को Grन र येशकूो G"त$Kया Gायः 

"Gोफेसरलाई �ट�प" भLने खेल ज�तो ला{छ।   
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3. लकूा 10 मा $फता� ... �यसोभए, Dवशषे�ले येशलूाई Grन सोaछन ्(पद 25): ________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू Grनलाई Dवशषे�मा फका�उनहुुLछ (पद 26) उहाँ के सोaनहुुLछ? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. तCुLत ैDव�ले �यव�था पढेको G"त$Kया 'दन स�नभुयो (पद  27): “"तमीले ________________ 

_____________ लाई _____________ र _____________ र ______________________ र "त?ो 

_______________ (�यव�था 6:5) सगं गनु� पछ�। , र तपा6को _________________________ को 

�पमा _______________________ (लेवीय 19:18). 

6. अ"न येशलेू जवाफ 'दनभुयो (पद 28): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत"न: 
1. य'द तपा6 यस �यि�तका साथीह� मaये एक हुनहुुL�यो र काननूका Dवशषे� प"न हुनहुुLछ भने, 

अ'हkय ैतपाईको टाउकोमा के हँुदैछ ज�तो ला{छ? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यस फVरसीले एउटा Grन सोधे जसबाट उसले आफूलाई बचाउन सQम हुने सह3 काय�ह� गरेको छ 

भने सकेंत गछ�। उनले सोधे, "अनLत जीवन पाउन मलेै के गनु�पछ�?" तपा6को Dवचारमा उसले येश ू

के भLनभुएको Iथयो? ___________________________________________________________ 

3. येशलेू आuनो धाAम�क जीवनको लाIग उहाँको Gशसंा गनु�हुनेछ भLने सोWदा उहाँ फेVर फ$क� नभुयो 

जब येशलेू अक� Grनको साथ आuनो Grनको जवाफ 'दनभुयो। येशलेू "तनलाई �यव�थाले भनेका 

कुराह�को सLदभ�मा "नदjशन 'दनभुयो। जे होस,् उहाँ एक Dवशषे� हुनहुुL�यो। यी दईु परुानो 

"नयम काननू को सार के Iथयो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

श9ण: G�थान 20 मा 'दइएका आ�ाह� क'हलेकाँह3 दईु टेबलु, वा भागमा Dवभािजत हुLछन।् प'हलो 

ताAलकाले प'हलो चार आ�ा समावेश गद�छ: 

1. “"तमीह�ले मबाहेक अ� कुन ैदेवता पoून ुहँुदैन। 

2. तपा6 आफैलाई लाIग एक ति�बर वा �वग�मा वा प�ृवीमा के'ह को कुन ैप"न �व�पमा 

बनाउन हँुदैन। तपा6 "तनीह�लाई द]डवत ्छैन वा सेवा. 

3. तपा6 आuनो परमेrवरले Gभ ु�यथ�मा को नाम Aलन हँुदैन। 

4. यसलाई Dव:ाम 'दनको �पमा याद रा�नहुोस।् 

यी चार आ�ाले सब ैहा?ो Gेमको बारेमा बताउँछन ्_______________________________________. 

दो�ो ताAलकामा अिLतम छ आ�ाह� समावेश छन:् 
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5. आuना बबुा र आमाको आदर गनु�होस ्$क यो तपा6 सगं रा?ो हुन स�छ र तपा6 प�ृवीमा 

लामो बाWन स�नहुुLछ। 

6. “"तमीले कसकैो ह�या गनु� हँुदैन। 

7. “"तमीले �यAभचार गनु� हँुदैन। 

8. “"तमीले कुन ैचीज चोर3 गनु� हँुदैन। 

9. “"तमीले अ�को Dवषयमा झटूो गवाह3 'दन ुहँुदैन। 

10. "तमीले आuनो "छमेकgको घरलाई लालच गनु� हँुदैन। "तमीले आuनो "छमेकgको �वा�नी, वा 

उसको नोकर, वा उसका कमारा, वा आuनो गो� वा गधा अथवा केह3 चीजको लालच गनु� 

हँुदैन। 

यी छ आ�ाह� हा?ो Gेमको बारेमा बताउँछन ्______________________________________________. 

रZ गनु"होस:् 
1. येशलेू �यस Dवशषे�लाई आफुलाई सह3 जवाफ 'दए भनेर पिु1ट गनु�भयो तर तब उसले फVरसीको 

आ�मDवrवासको घम]डलाई Uबगाt यो ज�तो देbखLछ जब येशलेू भLनभुयो, "यो गर तब "तमी 

बाँWनेछौ।" जाLन ुर गनु� दईु फरक चीजह� हुन।् �यस मा"नसलाई सह3 उ�तर थाहा Iथयो तर 

येशलूाई थाहा Iथयो $क ऊ �यव�थाको मागबमोिजम गVररहेको छैन। रोमी 3:20 ले हामीलाई ती 

सब ैस�झना गराउँदछ "$कन$क _________________________ Nवारा कोह3 प"न उहाँको zि1टमा 

_______________ हँुदैन $कन$क _______________ �यव�था ____________ को _____________ 

आउँदछ।" 

2. काननूका यी Dवशषे�लाई क�तो ला{यो? के तपा6ले क'हkय ैसोWनभुएको छ $क य'द तपा6 

पया�
त हुनहुुLछ भने तपा6 अनLत जीवन "अIधकार" पाउनहुुनेछ, मिु�त पाउनहुुनेछ, र मरेप"छ 

�वग�मा जानहुुLछ? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. कसर3 तपा6लाई ला{छ $क येशलेू तपा6लाई जवाफ 'दनहुुLछ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमे7ट: पiनहुोस ्लकूा 10:29-37. 

• Dवशषे�को नयाँ Grन के Iथयो? 

• येशकूो कथाका पाMह� को हुन?् 

• येशलेू �यस मा"नसलाई के Grन सोaनहुुLछ? 

• येश ू�यस मा"नससँग के कुरा छो�नहुुLछ? 

 

अ;यास: येशकूा शyदह� "यो गनु�होस ्र तपा6 बाँWनहुुनेछ" Dवrव�त Iथए। य'द उसले काननू अनसुार 

ऊ बाँWने कुरा गछ� भने तर उसले स�य भनेको यो हो $क �यसले "छमेकgलाई माया न ैगरेन। 
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1. यस �यि�तलाई पद  28 मा येशकूा शyदह�मा क'ठनाइ भएको हामी पाउँछ<। पद 29 मा हामी 

उहाँबारे के भ"नएको छ? 

______________________________________________________________________ 

2. मा"नसलाई थाहा Iथयो $क �यस �यि�तले आuनो शि�त �यव�था पालनमा लगाउँछ भLने कुरा 

उसले जाLदछ तर �यो मा"नस कहाँ छोटो छ भनेर प"न उसलाई थाहा Iथयो। Dवशषे� काननू को 

पालन गन� कमजोर हो $क कहाँ Gकट गद�छ। उनले येशलूाई के Grन गछ�न ्(पद 29)? 

_____________________________________________________________________________ 

3. उनको Grनको उ�तरमा, येशलेू ए __________________________________________________.   

4. मा"नस कहाँ जादैँ Iथयो (पद 30)? _______________________________________________ 

य�शलेम माउLटमा उWच अवि�थत Iथयो। Aसयोन। य�शलेमदेbख यर3होस�मको याMा एकदम ै

"छटो र खतरनाक वशंको Iथयो। यो ठाडो बाटो हो जुन यसको चोर र डाँकूह�को लाIग पVरIचत 

Iथयो। 

5. बाटोमा उसलाई के भयो? _________________________________________________________ 

6. डाँकुह�ले उसलाई के गरे? ________________________________________________________ 

7. उसको अव�था के Iथयो जब "तनीह�ले उसलाई छोडरे गए? _____________________________ 

8. नयाँ चVरMले छोटकर3मा कथा GDव1ट गद�छ (पद 31). को हो? ___________________________ 

9. बाटोको $कनारमा उसको साथ के भयो? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

श9णः अक�प'�बाट जाँदा पजुार3ले लेवीको काननू पालन गVररहेका Iथए जसमा भ"नएको Iथयो: 

"पजुार3ले आu नो Gजाको बीचमा मरेकाह�लाई आफैलाई _________________________ बनाउन ुहँुदैन ... 

(लेवी21:1 )।" येशकूो z1टाLतका पादर3ले �यस मा"नसलाई टाढा राखेर �यव�था पालन गरे। 
 

लकूा 10:32 मा प"न लेवीह�को लाIग य�त।ै उसले के गरे? ____________________________________ 

लेवीह�लाई परमेrवर आफैले पजुार3को �पमा "नय�ुत गनु�भयो। यस कथामा लेवीले थोरै कुतहूल देखाए 

प"न पजुार3ले ज�त ैजवाफ 'दए। दबु ैमाLछेह� अक�प'�बाट भएर गए। 

 

भाग 3 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. अक� प'� जो आयो (पद 33)? _____________________________________________________ 

यहूद3 2 र सामर3ह�बीच भइरहेको घणृालाई पाठ  बाट स�झनहुोस।् यहूद3ह� अBाहामका G�यQ 

वशंज Iथए र सामर3ह�लाई AमI:त जा"त ठाLथे $कनभने "नवा�सनको Kममा र �यसपrचात 

"तनीह�ले �यस भAूममा बसोबास गनj Dवदेशीह�सँग Dववाह गरेका Iथए। 

2. सामर3ले के गछ�? 

उहाँ __________________________ जहाँ मा"नस ___________________ (पद 33). 
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�यो माLछेलाई देखेर सामर3लाई के भयो? ___________________________________ 

उनले मा"नसलाई कुन कदम चाले (पद 34)?  

i. ______________________________________________________ 

ii. ______________________________________________________ 

iii. ______________________________________________________ 

iv. ______________________________________________________ 

अ� सब ैभLदा माIथ, उसले पद 35  मा के गद�छ? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

उसले सराईलाई के भLछ? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

=वचार: "तर एक सामर3 ... मा"नस भएको ठाउँमा आइपगेु र उहाँकहाँ गए (पद 33-34)।" यी शyदह�ले 

हा?ो aयानको माग गद�छ। ठाउँमा प{ुन ुजहाँ मा"नसह� छन ्सिजलो गन� को लागी आवrयक छैन। 

उदाहरण को लागी, य'द हामीले कसलैाई फरक मत अथवा zि1टकोण भएको भेटेमा हामी तक�  गछ� $क 

उनीहC हामी भएको ठाउँमा आउँछन।् जब कसकैो जीवनशलै3 अन"ैतकता Nवारा सचंाAलत हुLछ हामी िज�ी 

गद�छ< उनीह�को �यवहार बदkछन ्र उनीह�को काय� सँग ैAमलेछन।् के ती �यि�तह�G"तको हा?ो 

zि1टकोण पजुार3 र लेवीह�भLदा धेरै फरक छ जसले दयालाई रो�छ र अक�प'�बाट 'ह�ंछ? जब कुन ै

Iचनार3 �यसनीको सेवन गद�छन ्तब हामी "अक� तफ� बाट जाLछ"। यी "छमेकgह� कसर3 हुनस�छ जसले 

हा?ो जीवनको सडकमा असहाय ढkकेकाह�लाई ती �यि�तह� कहाँ नआइकन म�त गद�छ? हामी 

उनीह�लाई कCणाको आखँाले नदेखी कसर3 हेरचाह गन� स�छ<? "तनीह� फेला परेको अव�थामा 

"तनीह�सँग नब'ढकन हामी कसर3 म�त गन� स�दछ<? तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. अब येशलेू कथा भLदै समा
त गनु�भयो। येशलेू �यव�थाका Dव�लाई के Grन सोaनहुुLछ (पद 

36)? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Dव�ले जवाफ 'दए (पद 37): _______________________________________________________ 

3. अ"न येशलेू उसलाई भLनभुयो: _____________________________________________________ 

 

सारांश: हामीले z1टाLतको अवलोकन परूा गt य<। सरल शyदमा भ"नएको छ, एक मा"नस ल'ुटएको Iथयो 

र मतृको लाIग छो_डयो। दईु जना उसलाई म�त नगर3 'हड ेतर सामर3 एक जना मा"नस �यहाँबाट 

गइरहेको Iथयो जो रोके, �यस मा"नसमाIथ 'ट�याए, र �यस मा"नसका लाIग आफूले गन� नस�ने सब ैकुरा 

गरे। उसले �वेWछाले आuनो हेरचाहको लाIग मा"नस "तनु� पनj दाम "तनु� पt यो।  
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=वचार: जब तपा6 यी पदह� (25- 37) लाई G"तUबि�बत गनु�हुLछ, तपा6 कुन चVरM (ह�) को साथ 

IचLनहुुLछ? काननू मा Dवशषे�? Aसकार? पजुार3 वा लेवी?  

1. काननूका Dवशषे�लाई चा'ह ंके भ"नयो? ती समयह� हुन ्जब तपा6 भगवानको पर3Qा गन� 

चाहनहुुLछ वा उहाँलाई Gलोभनमा पानj? वा, जब तपा6 उसलाई उहाँको आuन ैशyदह�मा फसाउन 

चाहनहुुLछ? के �यहाँ �य�तो समय छ जब तपा6 अ�ह� भLदा धमs हुनहुुLछ भLने सोWनहुुLछ? 

क'हले तपाईका साथीह� छनौट गन� चाहानहुुLछ? तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: ___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. पी_डतलाई के हुLछ? हुनस�छ तपाई उहाँ ज�तो महससु गनु�हुLछ, जीवनले कुटेको र असहाय 

�पमा मन�को लाIग सडकमा छो_डयो। तपा6ले सोWनभुयो $क कि�तमा चच�का सद�यह�ले 

तपा6लाई म�त गन� स�दछन।् तपा6ले आuनो साथीमा Dवrवास गमुाउन ुभएको छ र अब केवल 

तपा6ले आशा गनु�भयो $क कसलेै तपा6लाई 'टठाउँनेछ। तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �यहाँ पजुार3 र लेवीह� छन?् हुनस�छ तपा6ले यी पाMह�को प'हचान गदा� तपा6 दोषी महससु 

गनु�हुLछ। Gाय सब ैजसो तपाई आफ} ले गा�ो पVरि�थ"तबाट जोIगन पाउनहुुनेछ $कन$क उनीह� 

तपाईको प'हkय ैओभरबकु गVरएको जीवनबाट धेरै न ैमाग गद�छन।् एक जो चच�सँग स�बिLधत 

छ, सेवा गद�छ, र �वय�सेवकह� धेरै समय, तपा6सँग ब'ढ के'ह समय छैन। तपाईका DवचारहC र 

परावत�नहC:_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

श9ण: सामर3ले यहूद3लाई घणृा गद��यो र यहूद3ह�ले सामर3लाई घणृा गथj। यNयDप हामीलाई 

भ"नएको छ $क सामर3ले �यस मा"नसलाई दया देखायो। दया भनेको के हो? $कन येशलेू यस Gकारको 

स�बLधलाई Grनको उ�तर 'दन Gयोग गनु�हुLछ, मेरो "छमेकg को हो?  

 

एक अAभनय "नDव�वाद �पमा यसो भ"नएको हुन स�छ, "तपाईले पाउन ुभयो के "तमी यो{य छौ। म 

यहाँबाट बा'हर छु। म "तमीसगं के'ह णी छु। मँ तपा6लाई IचिLदन र तपा6सँग कुन ैदा"य�व छैन। जे 

होस,् हामी शMहु� ह<। ” चाखला{दो कुरा के छ भने, सँगी यहूद3ह�, पजुार3 र लेवीले ठ�क �य�त ैG"त$Kया 

देखाए। "तनीह�ले आuना भाइ, "तनीह�का यहूद3 "छमेकgG"त "नद�यी �यवहार गरे। 
 

तर सामर3ले दया देखाए। दयाले भLछ $क तपा6 आफूले पाउन ुहुने कुरा Gा
त गनु�हुने छैन। दया भLछन ्

$क म तपा6लाई माया गनjछु ज�तो म प"न Gेम गन� चाहLछु। दया अगा_ड बiदछ र असहाय र 

"नराशह�का लाIग अनकु�पाका साथ काय� गद�छ। पद 33 मा के'ह वा�यांश अवलोकन गनु� रोचक छ। 

"तर सामर3, जब उनी याMा गदZ Iथए, ____________________________________________________; 

जब उसले उसलाई दे�यो ऊ मG"त दयाल ुर�यो। ऊ उनीसँग _____________ र उसको घाउह� बाँधेर 
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रा�यो… ”अ�ले उनलाई देखे र �यहाँबाट गए तर सामर3 �यस मा"नस भएको ठाउँमा आइपगेु। दया 

अCको अव�था बाट टाढा छैन। कृ"तमा जान ुभLदा प'हले कृपाले के'ह माग गदZन।   
 

आवेदन %SनहT: 
1. मेरो जीवनमा ती को हुन ्जसले मलाई Lयाय र "नLदाको स�ा अनकु�पा र Qमाको आवrयकता 

पय� भने मG"त दयाल ु�यवहार गनु�भयो? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

"तनीह�ले मG"त कृपा देखाउन के गरे? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ती मा"नसह� को हुन ्जसलाई म रा?ो सामर3 छु? "तनीह� को हुन ्जसलाई म उनीह�को 

जीवनको गा�ो ठाउँमा पगेुको छु र दया देखाए? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. दै"नक हामीलाई �यि�तह�को जीवनमा दया kयाउने अवसरह� 'दइLछ। दया kयाउँदा हामी 

येशसूाम ुजान सQम हुLछ<। कसले मलाई Iचनेको हुन स�छ र जसले आशा र वचनको अभावमा 

जीवन Uबताइरहेको छ? ___________________________________________________________ 

म के गन� स�छु $क उ"नहCलाई म�त गन� को लागी G�ताव गन� को लागी उनीहC आफ}  गन� 

स�दैन? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

=वचार: फेVर हामी कथा मा पाMहC हेन�। Dवशषे गर3 हामी पी_डतलाई बाटोमा मतृको लाIग छो_डLछ< 

भनेर Dवचार गद�छ<, एकजनाले उसको लगुा Wयात,े कुटे र लxुयो। यो एक मा"नस ए�लो र'हत, शि�तह3न, 

र "नराश मा"नस हो आuनो बचावको कुन ैआशा Uबना।   

 

1. के म आफूलाई यस मा"नस ज�त ैदे�छु? के पापले मलाई शार3Vरक शि�त, आIथ�क Qमता, रा?ो 

G"त1ठा, उ�ेrय र मह�वको लxुयो? के म "नराश भएर आuन ैगkतीको खाईमा पसेको छु? जब म 

मेरो जीवनलाई Dवचार गद�छु म क�तो Gकारको आaयाि�मक अव�थामा छु? "त?ो 

Dवचार:_________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

2. के म छायाँ दे�छु? के कसलेै मलाई हेVररहेको छ? के कसलेै मलाई फेला पारे? के कोह3 मलाई 

हेरDवचार गदZछ, मलाई माया गदZछ र मेरो पीडा कम गदZछ र मेरो घाउलाई "नको पादZछ? यो 

दयाल ुसामर3 को हो? के यो येशलेू मलाई उठाउन ुभएको छ र मलाई इनोमा लजैानहुुLछ? "त?ो 

Dवचार: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. के यो कृपा ज�तो देbखLछ - जसले मेरो पाप, मेरो गkती, मेरो अयो{यता, मेरा क'ठनाइह�, मेरो 

बारेमा नकारा�मक सब ैकुरा AलLछ र आफैमा AलLछ $क म यो सहन सि�दन? के यो �य�तो 
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कृपा हो जसले मलाई खाडलबाट ताLछ र बाँWनको लाIग नयाँ जीवन 'दLछ? भख�र के भएको छ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

अ;यास गनु"होस:् परमेrवर दयाको कुरा गनु�हुLछ। उहाँ आफु दयाल ुहुनहुुLछ भनेर बोkनहुुLछ र 

हामीलाई दयाको जीवन िजउन बोलाउनहुुLछ। यी सLदभ�ह� हेनु�होस ्जुन हा?ो दयाल ुईrवरको कुरा 

गछ�न।् हामी एक-अका�लाई देखाउँदा, परमेrवरको कृपा र कृपाको बारेमा हामी के Aस�छ<? 

 

स7दभ"                को बारे हामी के सIछ[ दया (%ेम)? 

 

भजन 23:6 

 

 

भजन 27:7 

 

 

लकूा 6:36 

 

 

भजन 52:8 

 

 

Uयव�था 4:31 

 

 

भजन 103:11 

 

 

हूसा 6:6 

 

 

म)ती 5:7 

 

 

मीका 6:8 

 

 

ए/फसस 2:4 

 

 

सQझना: Gभलेु हामीलाई असल सामर3को �पमा देखाउँदै हुनहुुLछ भLने कुरालाई aयानमा रा�दै ए$फसी 

2:4-5 मा जानहुोस।् यसले दबु ैकृपा (हामीले पाउन ुपनj कुरा नपाउने) र अनdुह (हामीले पाउन ुपनj कुरा 

पाउँदैन<) दवुकैो �पमा आउँदै गरेको हा?ो लाIग परमेrवरको Gेमको कुरा गछ�। यी शyदह�को मजा 

Aलनहुोस:् "तर _______________ मा धनी हुनलाई, _________________________ $कन$क उहाँ हामीलाई 

____________________ मा _____________ गVरए प"छ प"न, हामीलाई /ी1टसँग ै__________________ 

बनाउनभुयो - ____________ Nवारा तपा6 ____________ हुनहुुLछ।" यस पदलाई एउटा अनKुमbणका 
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काड�मा ले�नहुोस ्र समय स�झनहुोस ्जब कसलेै तपा6लाई अनdुह 'दनहुुLछ र अवसरह� खोoनहुुLछ 

जसमा तपा6लाई अ�लाई कृपा देखाउने मौका हुLछ। 
 

समी9ा:  
1. z1टाLतलाई आuन ैशyदमा भLनहुोस:् ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कुन चVरM मा"नसका "छमेकg Iथयो र $कन? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

आवेदन: 
1. सामर3 "छमेकg Iथयो। उहाँ एक जसले दयाल ु�यवहार गनु�भयो। हामी भLन स�छ< $क उसले 

"छमेकgको काम गरे वा "छमेकgले गरे। "छमेकgलाई "तमी माथी स�झनहुोस।् काननूले भनेझ} 

हामीले आuनो "छमेकgलाई आफैलाई ज�त ैGेम गनु�पछ�। म कसर3 आफ}  �यवहार गछु�? के म 

दयाल ु�यवहार गछु�? के म आफैलाई Qमा 'दLछु र मेरो �याल रा�छु? के म आफैले रा?ो छनौट 

र "नण�यह� गछु�? के म बDुXमानी छु, यो कुरा बझुेर $क म उहाँको दयाको साथ केवल परमेrवरको 

बालकको �पमा बाँWन स�छु? मेरो DवचारहC: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म रा?ो "छमेकg हँु? मलेै कसलाई कृपा देखाउन स�छु? अक� ढोकाको माLछेलाई? काया�लयमा 

सIचव? मेरो बWचाको AशQक? गा�ो Gाaयापक? के म उनीह�लाई असल "छमेकgको �पमा दया 

देखाउँछु $क जसले मलाई देखाउँछन ्$क ममाIथ कृपा गनु� भनेको मसँग उनीह�लाई परमेrवरको 

कृपा 'दन ुहो? मेरो DवचारहC: 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

चनुौती: बWचा, जीवनसाथी, साथी, वा तपाईलाई निजकको कसलैाई रा?ो सामर3को कथा बताउनहुोस।् यस 

कथाको अथ� के हो र तपाइँलाई के मतलब साझा गनु�होस।् तपा6सँग कथा पiन "तनीह�लाई आमिLMत 

गनु�होस।् 
 

%ाथ"ना: Gभ,ु तपा6ले मलाई अनIगLती अवसरह� Gदान गनु�भयो जुनमा अLयलाई कृपा देखाउन। Gायः 

म मखू� कारणले गदा� दयालाई रो�दछु। म "तमीलाई माफ गनु�होस।् मेरा आँखा खोkनहुोस ्"तनीह�लाई 

खाँचोमा परेको हेन� र मलाई 'दनहुोस ्तपा6को ज�त ै|दय, दया र कृपाले भVरएको। मलाई खोoनहुोस ्$क 

तपा6ले मलाई पाउनभुयो। म हराएको Iथएँ र आशाDवह3न Iथए तर तपाईको कृपामा तपाईले मG"त दयाल ु

�यवहार गनु�भयो। तपा6ले मेरो सत�को लाIग सब ैिज�मेवार3 आफ} मा Aलनभुयो। तपा6ले आफैलाई मेरो 

मलैा र फोहर मलैा गनु�भयो र मेरो आ�मालाई पनु�था�पना गनु�भयो। तपा6ले मेरो सब ैगkतीह�लाई 

Kूसमा लजैान ुभयो। तपा6ले मkूय "तनु�भयो ता$क म �वतLM हुन स�छु। तपा6को महान Gेममा तपा6ले 

मलाई सध}भVर बाँWन जीDवत पानु�भयो। म तपा6लाई माM मेरो धLयवाद र Gशसंा 'दन स�छु। _______ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 र .तनीहTले सेले_ेट गन" सु+ गरे 

 

प-रचय 

 

यो z1टाLत एउटा छोराको कथा हो जसले घर छो�छ र लापरवाह जीवनको लाIग आuनो स�पि�त 

गमुाउँछ। तपा6 आफूलाई यो यवुा मा"नससँग प'हचान पाउन स�नहुुLछ। अक�तफ� , तपा6लाई थाहा छ 

होला यो बबुाको छोराले घर फक� ने GतीQा गVररहेको छ। र अझै अCले प"न दाजकुो र3स ब�ुन स�छन। 

तपा6ले लकूा 15  अaययन गनु�हँुदा येशकूा :ोताह�लाई स�झनहुोस।् येश ूती भाइसँग कुरा गदZ हुनहुुL�यो 

जो साना भाइसँग पVरचय गन� स�थे $कनभने "तनीह�ले कर उठाउनेह� र पापीह� हुLथे। उह3 समयमा 

शा�Mी र फVरसीह� प"न �यहाँ उपि�थत Iथए र हामीलाई भ"नयो $क उनीह� गनगन गVररहेका Iथए। 

z1टाLतले माग गद�छ $क हामी बबुाको |दयलाई Dवचार गद�छ<। aयान 'दएर सLुनहुोस ्जब येश ू

कुशलतासाथ कथा उनको निजक जान ुभयो उनीह�लाई भLदै हुनहुुLछ। 

बबुाले केवल "मेरो छोराको म�ृय ुभएको Iथयो र फेVर जीDवत छ" को लाIग माM मनाउन स�नहुुLछ; ऊ 

हराएको Iथयो तर अ'हले पाइएको छ। ” र जेठो छोरालाई उसले केवल दोहोt याउन र छोरालाई उ�सवमा 

सहभागी हुन र खुशी हुन Gो�सा'हत गन� स��यो, $कन$क यो "त?ो भाई मरेको Iथयो, र जीDवत छ; ऊ 

हराएको Iथयो तर अ'हले पाइएको छ। ”  
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 र .तनीहTले सेले_ेट गन" सु+ गरे 

 

पाठ 6 

 

भाग 1 

प-रचय: लकूा 15 मा येशलेू आuना अनयुायीह�लाई भLनभुएका धेरै z1टाLतह� छन।् प'हलो दईु 

पदह�ले हामीलाई बताउँदछ $क येशकूा कोह3 अनयुायीह� को Iथए। पद 1 मा हामीलाई भ"नएको छ $क 

_______________________ र ____________________ सब ैउहाँ सLुन भेला भएका Iथए। अ�ले उनलाई 

आलोचकको �पमा प�याए। "तनीह� ____________________ र ____________ Iथए। तपा6लाई याद छ 

जब येश ूज�कैको घरमा जानहुुLछ $क माLछेह� _____________ (लकूा 19:7)। "तनीह�ले गनुासो गरे 

$कनभने येश ू____________ का पाहुना हुन जान ुभएको Iथयो। कुरा लकूा 15:2 मा फरक छैन। 

फVरसीह� र �यव�थाका शा�Mीह�ले उहाँको कुरालाई भLदा येश ूरा�न ुभएको क�पनीसँग Vरसाए। 
 

अ;यास गनु"होस:् पदको साथबाट येशलेू तीन 3 फरक z1टाLत बताउनहुुLछ: 

1. हराएको ____________ को उखान (पद 3-7) पद in मा AशQा: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हराएको ____________ को उखान (पद 8-10) को AशQा पद 10: _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हराएको _____________________ का उखान जुन 11 पदमा सCु हुLछ। यो z1टाLत पाठ 6 को 

अaययन हो। 
 

असाइनमे7ट: पiनहुोस ्लकूा15:11-16. 

• छोरालाई के चा'हयो? 

• बबुाले उसलाई के 'दए? 

• छोराले के गयो? 

• छोराको अL�य कहाँ भयो? 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. मा हामीलाई के भ"नएको छ पद 11? _______________________________________________ 

2. काLछो छोरोले आuनो बबुालाई के भLयो (पद 12)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. बबुाले के गरे (पद 12)? _________________________________________________ 

4. छोराले के गरे (पद 13)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. ऊसँग जे Iथयो सब ैIथयो। उसले सब ैखच� गय�। अब के हुLछ (पद14)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. यस �यि�तको अव�था क�तो छ (पद 14)? ___________________________________________ 

7. उनले के गनj "नण�य गरे (पद 15)? _________________________________________________ 

8. उनले के काम पाए (पद 15)? ______________________________________________________ 

9. उनको हताश अव�था वण�न (पद 16): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

=वचार: येशकूा :ोतालाई स�झनहुोस।् कर उठाउनेह� र पापीह�ले येशकूो कुरा सनेु। यो कथा बताउनहँुुदा 

उहाँले "तनीह�को aयान कसर3 bखWनभुयो होला कkपना गनु�होस।् कस-ैकसलैाई उहाँ आधँीबेहर3 बताउँदै 

हुनहुुL�यो $क उनीह�ले आuनो जीवनलाई बबा�द र थरथर काँपे। "तनीह� "नराश जीवन Uबताइरहेका Iथए, 

न"ैतक र आIथ�क �पमा 'दवाAलया Iथए, कहाँ जाने भनेर थाहा Iथएन। उनीह�ले आफुलाई आuनो जीवन 

शलै3 को गLदै मा समाजको बेक�मा को �प मा बAसरहेको देखे। 
 

सकाउने कुरा: यो कुरा मनमा रा�नहुोस ्$क येश ूयहूद3 बबुा र उनको छोरोको कथा सनुाउँदै 

हुनहुुL�यो। छोराको जीवनशलै3को न"तजाले उनलाई सुगंरुह�को बीचमा अि�त�वमा रा�यो। मोशाको 

�यव�था अनसुार सुँगरु "नषधे गVरएको मास ुहो। ल�ैय 11:1-3, 7-8  मा हामीलाई के भ"नएको छ?   

 

1. खाNय मासकुो लाIग के यो{यताह� Iथए (पद 3)? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. सुँगरुसँग के सम�या Iथयो (पद 7)? _________________________________________________ 

3. पद 7-8 अनसुार इ�ाएल3ह�लाई परमेrवरले क�तो "नदjशन 'दनभुयो? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

"न�सLदेह, फVरसीह� र �यव�थाका AशQकह�ले यी कर उठाउनेह� र पापीह�लाई अशXु भLदा रा?ो 

ठाLथ ेर "न�सLदेह धाAम�क धाAम�कता र घमLडUबना। 
 

भाग 2 

=वचार: यस छोरालाई "नयालेर हेदा� हामी शCुको zrयमा दे�छ< एक अहंकार3, कृत¡न छोरा, जसले आuनो 

बबुासँग अ� केह3 गन� चाहँदैन�यो। हामीलाई भ"नएको छ $क ऊ टाढाको देशको लाIग G�थान गय�, एउटा 

य�तो देश जसले उनलाई बबुा र समदुायको सब ैमkूयमाLयता र पर�परालाई �या{न अनमु"त 'दयो 

जसमा उनी हुकj का Iथए। अब उसले "नयमह� पालना गनु� पनj Iथयो। ऊ अना�ाकाVरता र Dव�ोहको 

Gतीक बLयो। ऊ आuनो जीवनशलै3को दास बनेको Iथयो र अब शLूयता, अपमान र पराजयको शलै3मा 

ब�यो। 

असाइनमे7ट: z1टाLत पiन जार3 रा�नहुोस।् पiनहुोस ्लकूा15:17-24. 

• होशमा आउँदा उसले के महससु गय�? 
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• उसको योजना के Iथयो? 

• उनी आuनो बबुालाई के भLन तयार Iथए? 

• उसको बबुाले क�तो G"त$Kया देखाउनभुयो? 

 

अ;यास गनु"होस:् 
1. मा हामीलाई के भ"नएको छ पद 17? ____________________________________________ 

2. उसले के महससु गय�?  

उसको बबुाको भाडामा Aलने पCुषह�को बारेमा? _________________________________ 

आuनो बारेमा ____________________________________________________________ 

3. उसको योजना के छ (पद 18-19)? 

ऊ कहाँ जानेछ? ___________________________________________________ 

उसले आuनो बबुालाई के भLन खोिजरहेको छ?  

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 

 

=वचार: भख�रै के भएको Iथयो? यो माLछे AभM के भइरहेको Iथयो? कुन कुराले उसको जीवनमा य�तो 

पVरवत�न kयायो? उसको बबुा उसलाई घरमा आउन आdह गरेनन।् हामीलाई कसलैाई वा अ� कुन ैकुरा 

बताइएको छैन जुन उसलाई "होशमा आयो।" पद 17  मा उनले आफूलाई के थाहा Iथयो याद गरे। उसलाई 

थाहा Iथयो $क उसको बबुाको oयालादार3 नोकरह� उनीसगं भLदा धेरै Iथयो। उनीह�सँग Gश�त भोजन 

Iथयो। उसलाई थाहा छ $क उसको केह3 प"न छैन!   
 

यो DवIचM छोरालाई अ� के थाहा Iथयो? ऊ को Iथयो? उसले गरेको सब ैकुराको बाबजुद ऊ अझै छोरा न ै

हो! ऊ उसको बबुाको छोरा Iथयो! उसलाई थाहा छ $क उसको लाIग सबभैLदा उ�तम बबुाको घरमा छ! 

मा क�तो शि�त अवि�थत छ! यNयDप छोराले Dवrवास गरेन $क उनी यस ठाउँमा छोराको यो{य हुन 

यो{य छन! जे होस,् छोराको अ�यLत "नराश समयमा बबुाले आuनो छोरामा क�तो कडा पVर:म गरे! ऊ 

बबुाको हो र बबुा उसको हुनहुुL�यो! उनले आuना बबुासँगको स�बLध उनको ज गल3 जीवन यापन र 

'दवाAलयापनले न1ट गनj छैनन।् स�बLध उसले गन� स�ने भLदा ठूलो Iथयो। यो कथा "नरLतर �पमा 

�प1ट हँुदै जाLछ। 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. �यसोभए, हामीलाई भ"नएको छ (पद 20) $क उहाँ _____________ र ____________ आuना 

बबुालाई। 
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2. आuनो छोराको $फतsG"त बबुाको G"त$Kया क�तो Iथयो (पद 20)? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. आuनो छोरालाई देखेर बबुाको उ�साह याद गनु�होस।् कCणाले भVरएको ऊ दौडरे आuनो छोरोलाई 

'दयो, र आuना पाखुरा उसको वVरपVर uया�यो र उसलाई चु�बन गt यो। अनकु�पाले आuनो 

छोरालाई फेVर भेxन पाउँदा खुशी भयो भLने कुरामा कुन ैशकंा छैन। छोराले �वीकाय�। उनले 

आuना बबुालाई उनले भनेको ज�त ैकुरा गरे। ऊ आuनो कबलुनामा क"त टाढा पगेुको Iथयो? पद 

18 लाई पद 19 सँग तलुना गनु�होस ्21 ________________________________________-

___________________________________________________________________________ 

4. बबुा भख�रै मनाउन चाहनहुुL�यो! उनका नोकरह�लाई के आदेशह� Iथए (पद 22-23)? 

__________________________________________________ (स�मान को पोशाक) 

______________________________________________ (उ�तराIधकार को औठ�) 

______________________________________________ (G"त1ठाको जु�ता) 
__________________________________________________________________ 

5. पद 24 अनसुार सब ैहुपला के Iथयो? $कन चाड र उ�सव? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

=वचार: मलाई लागी एक पाट£ ज�तो ला{छ! 

समी9ा: यो z1टाLत जार3 रा�न ुअ"घ हामीले यो ब�ुन ुआवrयक छ $क अ� कसलेै प"न येशकूो AशQा 

सनेुर सनेुको Iथयो। हामीले कर उठाउनेह� र पापीह�को बारेमा कुरा गt य<। लकूा 15:2 ले हामीलाई 

येशकूा :ोताह�लाई स�झन म�त गद�छ। अC को हुन?् __________________________________ र 

____________________ उनीह� केको बारेमा बहस गदZ Iथए? __________________________________ 

 

असाइनमे7ट: पiनहुोस।् लकूा 15:25-32 

• पVरचय भएको नयाँ पाM को हो? 

• के भइरहेको Iथयो भनेर उनको G"त$Kया Iथयो? 

• बबुाको G"त$Kया क�तो Iथयो? 

• यस कथाको पाठ के हो? 

 

 

 



70 
 

अ;यास गनु"होस:् 
1. जो मदैानमा काम गदZछ (पद 25)? _____________________________________ 

2. घर निजकै आउँदा उसले के सनेु? __________________________________________ 

3. उसले नोकरलाई के हँुदैछ सोaयो र नोकरले उसलाई बताउँछ $क "त?ो हो _______________ 

____________ छ, र तपा6को ______________________________________________ लाई 

_______________________________________ _________________________ छ, $कन$क 

____________ सँग ____________ छ_ पछा_ड ____________ र ____________ छ (पद 27). 

4. जेठो दाइले यस खबरलाई कसर3 जवाफ 'दयो (पद 28)? ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. �यसो भए उसको बबुाले के गरे (पद 28)? _________________________________________ 

6. यो छोराले आuनो बबुालाई के भLछ? 

(पद 29) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(पद 30)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. र अब, हामी बबुाको |दयमा kयाइएका छ<। उसले आuनो छोराको आरोपलाई कसर3 जवाफ 

'दLछ (पद -31-32)? “छोरो, ____________ म सध} ____________ हुLछु, र ती सब ै________ 

____________ हुLछ। यो _________________ लाई 'ठक Iथयो र ______________ हुनहुोस,् 

यसको लाIग तपा6को ________________ ____________ Iथयो र _______________ हो; ऊ 

____________ Iथयो र हो ____________।”        

 

=वचार: "यी सबबैाट टाढा" ब�न क'हkय ैघर छोडकेाह�लाई जेठो दाइको भावना र G"त$Kयाह�बाट 

सिजल ैIचLन स$कLछ। उसलाई आuनो बबुासँग ैमनाउन गा�ो ला{छ $कनभने ऊ Dवrवास गछ� $क य'द 

कसलेै मोटो बाछोको साथ भोज मनाउँछ भने यो उनी न ैहुनपुछ� ! उहाँ Dवrवासी हुनहुुLछ जसले 

Dवrवासीपवू�क सेवा गनु�भयो। ऊ एक हो जसले वेrयालयमा उसको बबुाको स�पि�त खारेन। ऊ न ैघर हो र 

खेतमा काम गनj �यि�त हो। उहाँ एक हुनहुुLछ जो आuनो यो{यता र कडा पVर:मका लाIग "धLयवाद" 

पाट£ यो{य हुनहुुLछ। बबुाले भने यसलाई अकZ  zि1टकोणले हेछ�न।् बबुा य"त खुसी हुनहुुLछ $क उसको 

काLछो छोरा घर सरुPQत छ। उसले केवल उ�सव मनाउन ुपछ�। ऊ आफ} लाई म�त गन� स�दैन! $कन (पद 

24)?  ________________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

 

सकाउने: हा?ो अaययनको यस घडीमा हामीले चVरMह�लाई हेनु�पद�छ र येशलेू Aसकाउनभुएको आि�मक 

स�यह� प"न यस z1टाLतमा Aसकाउन ुआवrयक छ।   

a. जवान छोराले प"तत भएकाह�को G"त"नIध�व गद�छ र अब "तनीह�को �वगsय Dपतासँग 

स�बLधमा बाँWदैनन।् Gायः उनीह�को "नराI:त अव�थामा "तनीह� आuना Dपताको घरको 

आवrयकताको बारेमा ग�भीर जाग�कतामा आउँदछन ्र उहाँमा फक� नको "नि�त उनीह� 

चाहLछन।् 

b. बबुा परमेrवर हुनहुुLछ, हा?ो �वग�मा हुनहुुने Dपता, जसले हामीलाई उहाँको आuन ैबनाउनभुयो। 

उहाँ पखा�इका बबुा हुनहुुLछ, उहाँ तल बाटोमा आउने र घर फक� नेह�को खोजीमा हुनहुुLछ। 

हामीलाई भ"नएको छ $क उहाँ अझै धेरै टाढा हुनहुुL�यो आuनो बबुाले उनलाई दे�न ुभयो। 

आuनो बबुाको आगमनको आशामा बबुा क"त लामो समयदेbख हेVररहेका र पbख�रहेका Iथए? 

c. जेठो छोराले ती बबुाको G"त वफादार रहनेह�को G"त"नIध�व गद�छ तर उहाँसँग मनाउन गा�ो 

हुLछ जब घर छोडरे घर फक� Lछन ्र उहाँसँग स�बLधमा फक� Lछन।् "तनीह� ती हुन ्जसले 

सब ैकाननू पणू� �पमा रा�न Gयास गद�छन।् "तनीह� सबलेै Gशसंा गछ�न ्$कनभने उनीह�ले 

आuनो भाइले ज�तो �यवहार गदZनन।् ती "नLदा भLदा माIथ छन।् 

2. जो घरम ैब�छन ्"तनीह� Dपताका लाIग हष�को �ोत हुन ्तर Dपताले बगाल छो�नेछन ्(लकूा15:4 

), घर खोoनेछन ्(लकूा15:8 ), र हेरचाह गनु�होस ्(लकूा15:20) ले जे AलLछ �यो गद�छ। हराएको 

को खा"तर। कर सकंलन गनj र पापीह�का लाIग यो कथाले शभु समाचार kयायो! उनीह�को शभु 

समाचार: जे भए प"न म क�तो अव�थामा छु र जे भए प"न म हराउनेछु, �वग�का Dपताले मलाई 

खोoनहुुLछ र मलाई भेxन नपCLजेल उहाँ हार माLनहुुLन! 

तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

फVरसीह� र काननूका AशQकह�का लाIग यो सह3 देbखदैन। यसले "तनीह�को zि1टकोणबाट 

Lयायको अभाव छ। "तनीह�ले जीवन Uबताउन जे गरे प"न धमs जीवन Uबताउन को लागी खच� 

गरेको छ। अब येशलेू "तनीह�लाई एउटा कथा सनुाउन ुभयो जसमा भ"नएको छ $क परमेrवर, 

अBाहमका Dपता, इसहाक, र याकूबले उनीह�लाई मनाउन बोलाउछन ्$कनभने घर छोडकेाह�मaये 

एक घर फ$क� यो र उनलाई पVरवारमा kयाइयो? तपाईका DवचारहC र परावत�नहC:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. यस कथामा तपा6 कुन चVरM (ह�) लाई IचLनहुुLछ? ___________________________________ 

�यस चVरMको बारेमा के तपा6ले तपा6को aयान bखWनभुयो? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. येशलेू तपा6लाई भेxन kयाउनभुएको शभु समाचार के हो जब तपा6ले थाहा पाउनभुयो $क उहाँ 

तपा6लाई खोoदै हुनहुुLछ र तपा6ले भे�ाउनभुएस�म तपा6लाई खोoने G"त�ा गनु�हुLछ? 

______________________________________________________________________________ 

3. तपा6को लाIग चुनौती के हो य'द तपा6लाई थाहा छ $क तपा6 हराउनभुएको छ र अब फेला 

पानु�भयो र बबुाको घरमा kयाउनभुयो? ______________________________________________ 

4. तपा6को "छमेकg, तपा6को साथीह� र पVरवारसँग स�बिLधत तपा6को चुनौती के हो? 

______________________________________________________________________________ 

5. तपा6 कसर3 आuनो बबुाको साथ आuनो अAभयानमा भाग Aलन जादैँ हुनहुुLछ जो हराएकाह�लाई 

खोoन र बचाउन?  

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

समी9ा: पाठका धेरैजसो म�ुय बुँदाह� बबुाको भनाइको अL�यमा येशकूा शyदह�मा टु ; IगLछ: 

“हामीले उ�सव मनाउनपुद�छ र रमाउनपुद�छ, $कनभने यो तपा6को भाइ मरेको Iथयो र फेVर जीDवत छ; ऊ 

हराएको Iथयो तर अ'हले पाइएको छ। ” य�त ैबयान वा Dवचारको लाIग यी समीQा अशंह�मा हेनु�होस:् 

1. "नकोदेमसलाई यहूLनामा के भLनहुुLछ येशलेू 3:16-17? ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. मा उहाँ सामर3 �Mीलाई के भLनहुुLछ यहूLना 4:14? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. मा ज�कैले उसलाई के भLछ लकूा 19:10? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

=वचार: �यहाँ एक चVरM छ $क हामीले फेVर Dवचार गन� आवrयक छ। यो बबुा हो। बबुाले हामीलाई 

उहाँसँग आuनो Aमशनमा सामेल हुन बोलाउनहुुLछ। अवसरह� हामी वVरपVरका बबुा ज�तो हुनका लाIग, 

अ�लाई कCणामय र दयाल ुहुLछन।् एक पलको लाIग तपाइँको जीवनलाई Dवचार गनु�होस ्जसर3 कोह3 

�वगsय Dपतामा फकj र आउँदा फक� Lछ। कkपना गनु�होस ्आफैलाई सब ैछोडरे सब ैबुँदा बलेु'टन (एपीबी) 

बा'हर पठाउँदै, तपा6को खोजी र उXार अAभयानमा सहयोग गन� सेनाह� ज�मा गनj, आaयाि�मक �पमा 

मरेकाह�लाई मदत गन� जनु उहाँ "तनीह�लाई फेVर जीDवत पान� स�नहुुLछ, हराएकोलाई फेला पान� म�त 

गन�, रमाइलो गदZ तपा6 उसलाई / $फता� �वगsय Dपता को लागी �पमा। तपाईका DवचारहC र परावत�नहC: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 5 

�मरणाथ": सेLट पलले हामीलाई Dवrवासको घरमा kयाउन ुअ"घ हा?ो जीवन, जLमको जीवनलाई 

स�झन हौसला Gदान गद�छ। ए$फसी 2:12 मा फक� नहुोस।् एक अनKुमbणका काड� मा पद ले�नहुोस।् 

हामी स�झन बोलाइLछ<! पद 12 ले हामीलाई हा?ो प'हलेको अव�था स�झन भLछ: 

1. तपा6 हुनहुुL�यो ___________________________ /ी1टबाट. 

2. तपा6 हुनहुुL�यो __________________________ समदुायबाट. 

3. तपा6 हुनहुुL�यो __________________________ वाचा को करार मा. 

4. तपा6 Uबना _____________________________________________. 

5. तपा6 Uबना ______________________________________ ससंारमा. 

सेLट पल पद 13 मा भLछन ्“तर अब।” हा?ो जीवन प'हलेको ज�तो 'हसाबले हुLछ तर अब पVरवत�न 

भएको छ। के'ह फरक छ। तपा6को अनKुमbणका काड�को अक� प'� पद  13 ले�नहुोस।् येश ूभLदा 

प'हलेको जीवन र म अब येशसँूग बाँIचरहेको जीवनको बारेमा सावधान रहनहुोस:् 

"तर अब तपा6 _____________ मा ____________ मा _______________ को _____________ Nवारा 

_______________।" म अब एि��ट�ड, परदेशी, Dवदेशी होइन तर अब समावेश गर3रहेछु, /ी1टको रगतको 

कारण निजक kयाइएको Iथयो जुन बगाइएको Iथयो र अब मलाई छोDपएको छ। उहाँको रगतले हामी 

सबलैाई छो
छ! धLयबाद! 
 

श9ण: फVरसीह� आपसमा झगडा गरे। �यव�थाका AशQकह�ले आपसमा कुराकानी गरे। यहूद3ह� 

DवचAलत भए। "तनीह�ले उहाँको सLदेशलाई Uबगान� र उहाँको सेवकाईलाई न1ट गनj कोAशस गदा� 

उनीह�ले लगातार येशकूो बारेमा प�याए। उनीह� डराउँछन ्$क उनीह�ले छोपेको मोशाको �यव�थालाई 

अकZ  $कAसमको ठाउँमा राbखयो। येश ूमोशाको �यव�थालाई न1ट गन� होइन (म�ती 5:17) तर कुन ै

मा"नसले गन� नस�ने गर3 पणू� �पमा रा�नको लाIग। उहाँ Gेमको "नयमलाई परूा गन� आउनभुयो ज�तो 

$क कोह3 प"न छैन।    
 

फVरसीह� र अ�ले कर उठाउनेह� र पापीह�ले आपसमा झगडा गदा� येशलूाई "तनीह�को घरमा बोलाए। 

"तनीह� उहाँको पाउमा बसेर उ�सकु भएर उहाँको AशQा सनेु। "तनीह�को जीवनलाई येशलेू छोएर 

भLनभुएको Iथयो, ""तनीह� कहाँ छन?् के कसलेै तपा6लाई दोषी ठहराएको छैन? तब म "तमीहCलाई 

Iध�का'द�न। अब जानहुोस ्र पापको जीवन छो�नहुोस ्(यहूLना 8:10-11) " अ�लाई उहाँको उपि�थ"तमा 

आमिLMत गVरयो र उहाँको काखमा समा�नभुयो। उनले बWचाह�लाई बोलाए र भने, "साना केटाकेट3ह�लाई 

मकहाँ आउन देऊ, र "तनीह�लाई रो�न नदेऊ, $कन$क परमेrवरको राoय य�तहै�को हो (लकूा 18:16)।" 

बाँIधएकाह�लाई उहाँले यी शyदह�स'हत �वतLM पानु�भयो, "तपा6 आuनो अश�तताबाट �वतLM हुनहुुLछ 

(लकूा 13:12)।" यहूद3ह�ले उहाँमाIथ Dवrवास गनjह�लाई भने, “य'द "तमीह�ले मेरो AशQा पालन गय¤ 

भने, "तमीह� साँिWचन ैमेरो चेलाह� हौ। �यसोभए तपा6ले स�यलाई IचLनहुुनेछ, र स�यले तपा6लाई 
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�वतLM तkुयाउनेछ ... य'द पMुले तपा6लाई �वतLM पानु�भयो भने, तपा6 साँिWचकै �वतLM हुनहुुनेछ। 

(यहूLना 8:32-36) " 

 

आवेदन: उहाँ कल गनु�हुLछ र हामी सबलैाई आमिLMत गनु�हुLछ। उहाँ हामीलाई आuनो पVरवारमा 

�वागत गनु�हुLछ। पापको दगु�Lध बो�ने उडLता छोरा होस ्वा जेठो छोराले असLतोष र Lयायको माग गदZ 

Dवजय Gा
त गरे, उहाँ आफैले हामीलाई बोलाउनहुुLछ र हामी उहाँकै ह< भLदै आफ} लाई �वागत गनj बाहुह� 

खोkनहुुLछ। ऊ रमाउँदैछ $कन$क उसले हामीलाई घर सरुPQत र aवनी kयाएको छ (लकूा 15:27)। 
 

1. तपा6को �वगsय Dपतासँगको स�बLधले तपा6को लाIग क�तो बोझ उठाएको छ? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जब उसले तपा6को जीवनलाई उहाँको अनdुह र कोमल दयाको साथ छोए उसले क�तो बLधन 

छो�दैछ? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. उहाँ तपा6को "नि�त कुन लडाई ल�दै हुनहुुLछ $कनभने उहाँको वचनको स�यले तपा6लाई �वतLM 

बनाएको छ? ____________________________________________________________________ 

%ाथ"ना: "हे Gभलुाई धLयवाद 'दनहुोस ्उहाँ भलो हुनहुुLछ र उहाँको कृपा सदासव�दा र'हरहLछ।" यो 

Gाथ�ना समय Gयोग गनु�होस ्उहाँलाई धLयवाद 'दन र धLयवाद 'दनको लाIग उसले अ¥तु काय�ह� गय�। 

1. दयालपुवू�क तपा6को जीवनको भार3 बो�न ुभएकोमा उहाँलाई धLयवाद: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. तपा6लाई �वतLM गन� र तपा6लाई अ{लो हुन सQम पानु�भएकोमा धLयवाद। 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. उहाँको वचनको स�यताको साथ तपा6को लाIग तपा6को लडाई ल�दै हुनहुुLछ।  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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एकाइ समीQा 
 

 

भगवानको खोज,  

हा�ो मसन 
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 भगवानको खोज, हा�ो मसन 

 समी9ा 
बधाई छ! तपाईले हा?ो खोजी, ईrवरको खोजी, अaययन परूा गनु�भयो। तपा6 तीन नयाँ नयाँ "नयमका 

पाMह�सँग पVरIचत हुनभुयो र येशकूा तीनवटा z1टाLतह� अaययन गनु�भयो। हामीले Aस�य< $क शCुदेbख 

न ैपरमेrवर हराउनेह�को खोजी गदZ हुनहुुL�यो। उहाँको |दयको चाहना यो छ $क सबलेै मिु�त पाउन ्र 

स�यलाई जाननू।् हामीलाई यो प"न थाहा छ $क उहाँ हामीलाई उहाँको Aमशनमा सामेल हुन आमिLMत 

गVररहन ुभएको छ, यसलेै उहाँको ल�य हा?ो बLछ! यो "नमLMणाले हा?ो जीवनको उ�ेrय र अथ� रा�दछ 

$कन$क हामी हा?ा "छमेकgह�स�म प{ुदछ<, उनीह�सँग परमेrवरको Gेमको साथ आउँदछन ्र उनीह�को 

लाIग उनीह�ले गन� खोoदछन ्जुन उनीह� आफै गन� स�दैनन।् यो "नमLMणाले हा?ो जीवनको उ�ेrय र 

अथ� रा�छ $कन$क हामी पापीह�लाई अगँाkछ< र उनीह�सँग ैखानेछ< $कन$क हामी जाLदछ< $क 

परमेrवरको Gेम काननूको स'ंहतामा आधाVरत नभएर सबलैाई �वतLM �पमा G�ताव गVरएको हो। हामी 

ज�कैलाई येशलेू भLनभुएका शyदह� हामी भLन स�छ<, "आज यस घरमा मिु�त आएको छ" $कन$क 

उनले "नकोदेमसलाई भनेझ} "परमेrवरले आuनो पMुलाई ससंारको "नLदा गन� ससंारमा पठाउनभुएन तर 

उहाँNवारा ससंारलाई बचाउन पठाउनभुयो!" 
 

फेVर समीQाको लाIग यो समय हो। याद रा�नहुोस,् यो पVरQण होइन, केवल तपा6को अवसर र तपा6को 

Gग"त पिु1ट गनj अवसर हो $कन$क तपा6ले यस रोमा¦चकार3 याMालाई "नरLतरता 'दनहुुLछ जुन 

तपा6को जीवनलाई आकार 'दLछ। जब तपा6 अaययन गनु�हुLछ तपा6 कथाह�को त�यह� र परमेrवर र 

मानवजा"तको बारेमा स�यह� Aस�दै हुनहुुLछ। तपाईले 21 औ ंशताyद3मा बाWन ुभएको त�य र स�यलाई 

तपाईको जीवनमा कसर3 लाग ूगनj भनेर प"न खोजी गदZ हुनहुुLछ। 
 

1. हामीले अaययन गरेका तीन �यि�त�वह� को Iथए? "तनीह�को कथा कहाँ पाइLछ? स�झन ुपनj 

स�य के हो? 

 

UयिIत)व                     स7दभ"                               स)य 
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2. तीनवटा z1टाLतह� के Iथए? "तनीह� कहाँ फेला परेका छन?् स�झन ुपनj स�य के हो? 

UयिIत)व                     स7दभ"                               स)य 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. येशकूो बारेमा के स�यता छ जुन तपा6ले �यि�त�वह�को अaययनबाट बटुkनभुयो? 

______________________________________________________________________________ 

4. येश ूयी �यि�त�वह�सँग कुराकानी गनु�हँुदा तपा6ले परमेrवरबारे के कुरा Aस�नभुयो?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Gभलेु तपा6को जीवनमा kयाउनभुएका DवAभLन �यि�त�वह�लाई Dवचार गदा� तपा6ले अनसुरण 

गनj एउटा अनGुयोग के हो?____________________________________________________ 

6. z1टाLतको अaययनबाट तपा6ले Aस�नभुयो भLने येशकूो स�यता के हो? 

______________________________________________________________________________ 

7. येशलेू z1टाLतह� Aसकाउनहँुुदा तपा6ले परमेrवरबारे के कुरा Aस�नभुयो?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Gभलेु तपा6को जीवनमा kयाउनभुएका DवAभLन �यि�त�वह�लाई Dवचार गदा� तपा6ले अनसुरण 

गनj एउटा अनGुयोग के हो? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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अ"तVर�त Kस कने�ट बाइबल अaययन डाउनलोडह� कुन ैशkुक Uबना उपलyध छन.्  

मLMालयको वेब साइट �मण गनु�होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपा6बाट सLुनहुोस!् 

'टफनीलाई स�पक�  गनु�होस:्:  admin@crosscm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


