
 

भगवान �ेम गनु�हुछ, 

हा�ो जीवन 
भाग 2 

 

�याक�  ए�च 

 

 

कथा कहानी 

�या
यू, माक , लुका र जोनका पु�तकह�बाट 

 

 

पाठ 1: बे�नहुोस,् तपा#को छोरा - येश,ू मेरो उदाहरण  

पाठ 2: मेरो परमे,वर, मेरो परमे,वर - -वस�न ुभयो 

पाठ 3: जानहुोस ्र भनहुोस!् - ऊ उठेको छ! 

पाठ 4: र उसको आँखा खोले - पनुःवसन 7दन 

पाठ 5: म तपा#लाई पठाउँदै छु - येश,ू मेरो शात 

पाठ:6 के तपा# मलाई माया गनु�हुछ? - मेरो भेडाह=लाई खुवाउनहुोस ्

पाठ 7: सब ैसंसारमा जानहुोस ्- येशकूा आदेश 

 

 

 

 

"म तपाइँको वचन मेरो �दयमा भ!डार गछु ..." 

भजन 119:11 

 



 

 

दस( पावर �काशन ?वारा उ@पा7दत 

www.tenthpowerpublishing.com 

 

)*त+ल,प अ.धकार ©2015 0स जडान म12ालयह� 3वारा. 
www.crosscm.org 

 

सब ैअ.धकार सरु56त। यस प�ुतकको कुन ैप*न अशं लेखकको अनमु*त;बना पनु: *नमाण गन स>क1छ, 

समी6ामा स5ं6?त प@रAछेद उCृत गदE एक समी6कले बाहेक; न त यस प�ुतकको कुन ैअशं पनु: उGपादन 

गन स>क1छ, पनुः)ाि?त )णालJमा भ!डार गन स>क1छ वा मेका*नकल फोटोकपी, रेकLडMग वा अ1य 

माNयमबाट लेखकको +लOखत अनमु*त ;बना )*त+ल,प गन स>क1छ। 
 

अ1यथा सकेंत नगरेस�म, सब ैधमशा�2 उCरणह� प,व2 बाइबल, अPेंजी मानक स�ंकरणका हुन ्
®
 (ESV

®
), )*त+ल,प अ.धकार © 2001 0सवे3वारा, शभु समाचार )काशकह�को )काशन म12ालय। अनमु*त 

3वारा )योग ग@रयो। सब ैअ.धकार सरु56त। 

र "अPेंजी "ESV" मानक स�ंकरण" 0सवेको Rेडमाक  रेिजSटड छन।् या त Rेडमाक को )योगका ला.ग 

0सवेको अनमु*त चाTह1छ। 

 

Uकवेल >0एTटभ 3वारा Lडजाइन  



3 

 

 

 

 

पाठ एक 

 
 

बे�नुहोस,् तपा#को छोरा 
 

 

लूका 23 र यूह1ना 19- येशु, मेरो उदाहरण 

 

 

 
 

अवलोकन को पाठको 1 

 

 अवलोकन         3  

प@रचय          4 

 पाठ 1: लकूा 23, यहू1ना 19            

• 0सबाट पTहलो श\दह�      5 

• 1 प2सु 2: 20-23 - येश,ू हा^ो उदाहरण    6 

• येश,ू मासमू आपरा.धक                   7 

• दयाल ुछोरा                     8 

• अनकु�पा रा`नहुोस ्       9 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 बे�नुहोस,् तपा#को छोरा 

 

पBरचय 

 

येश ू0ूसमा टा.ँगएको .थयो। उसको शरJर दOुखरहेको .थयो। ऊ सास फेन सघंष गदE .थयो। उसको मखु 

खुब ैसdुखा .थयो। उसको रगतको 0�टेड शरJर ,वeवलाई हेनका ला.ग उजागर ग@रयो। तर सब ैथोकको 

बाबजुद प*न, उहाँसँग केहJ अधूरो gयवसाय .थयो। ऊ के भ1छ स1ुनहुोस ्जब उहा ँअकhपनीय यातना 

भोiनहुु1छ। "हे ,पता, *तनीह�लाई 6मा गनुहोस!्" "आज तपाU म सगं हुनेछ।" "आमा, हेनुहोस ्तपाUको 

छोरा।" येशलेू आkना चेलाह�लाई भ1नभुएको .थयो >क उनीह�ले ,पतालाई देखकेा .थए >कन>क उनीह�ले 

उहाँलाई देखकेा .थए (यहू1ना 14:9)। येशकूा यी श\दह�लाई ,वचार गनुहोस ्र उहाँको ,पताको सार पGता 

लगाउनहुोस।् Gयसलेै वाdयाशं जा1छ, "बबुा ज�त,ै छोरा।" 
 

वषn अगाLड येशलेू बाoजना मा*नसह�लाई उहाँको प*छ लाiन आमि12त गनुभयो र मा*नसह�लाई 

मा1छेको माछा मानp बनाउने )*तqा गनुभयो। 0ूसमा प*न उनीह�लाई उदाहरण Tदएर उनीह�लाई 

+सकाउनभुयो। ,पटरको प2 (1 प2सु 2) को माNयमबाट हामी उनको *नम12णा स1ुछ( र प2सुले आkना 

पाइलाह� पsयाउन कTठनाइ र सतावट सहन प*न )ोGसाहन Tद1छन।् हामीले पsयाउनपुनp एउटाले उहाँ 

आफt ले सTहन ुभएको भ1दा बTढ अ� केहJ माiन सdदैन। यी सब ैचीजह�मा *नर1तर ला.गरहन येशलूाई 

कुन कुराले )े@रत गरेको .थयो भनेर जा1नहुोस।् 
 

तपाUको जोश र मGृय ुमाफ त येशलेू तपाUको ला.ग बोdनभुएको सब ैकुराको खजाना गनुहोस।् उहाँलाई 

ध1यबाद Tदनहुोला ध1यवाद उहाँ हा^ो *नलvज अपराधी ब1नभुयो। यो परमेeवरको इAछा .थयो >क 

"हा^ोला.ग उसले उहाँलाई पापी बनायो जसले कुन ैपाप जा1दैन
यो ता>क उहाँमा हामी परमेeवरको 

धा+मकता ब1न सक(।" 
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 बे�नुहोस,् तपा#को छोरा 

 

पाठ 1 

भाग 1 

 

पBरचय: येश ू0ूसमा हुनहुु1
यो ;बहान नौ बजेदेOख (तxेो घडी - मकू स 15:25) Tदउँसो तीन बजेस�म 

(नव( घडी - मकू स 15:34)। ससुमाचारका लेखकह�ले 0ूसमा झिु!डरहँदा येशलेू बोhनभुएका सात चोTट 

कुरा रेकड गरे। हामी येशलेू बोलेका यी वाdयह�लाई स6ंेपमा हेनpछ(। फे@र, तपाईलाई 0सको निजक 

आउन )ोGसाTहत ग@रयो। येश ूकमजोर र मGृयकुो नजीक हुनहुु1छ। उसका श\दह� स1ुन गाoो हुन सdछ 

तर तपाU उसले केTह याद गनु हँुदैन। 
 

असाइनमेट: लकूा 23:34 फे@र प{नहुोस।् फे@र, येश ूके भ1नहुु1छ? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अEयास गनु�होस:्    
1. येशलेू हातमा फलामको �पाइकह� रा`नभुएप*छ (लकूाले बोलेका पTहलो श\दह� लकूाले रेकड 

गरे)) स�भवतः उसको कलाई ह|डीमा र खु}ामा। 0सलाई ?लेसमे1ट होलमा खसा+लएको .थयो 

जसले उसको आघातP�त शरJरलाई झकझकायो र उसको कडा फटेको मासलुाई हhलायो। र, 

येशकूो मखुबाट पTहलो श\दह� हुन ्",पता, *तनीह�लाई ____________।" 

2. ई*तहासले +सकाउँदछ >क 0ूसमा टाँ.गएको 0ूसमा टागेँका सबलैाई अपमानमा ना गो पा@रयो र 

सबकैा ला.ग उजागर ग@रयो। हामी कhपना गन सdछ( यो येशकूो ला.ग सGय .थयो >कन>क 

हामीले प{य( >क निजकका +सपाहJह� .च~ा हालेर उहाकँो लगुा बाँ|ने काममा gय�त .थए (पद 

34 ख)। येशसँूग केTह बाकँ� .थएन। ऊ शाि\दक �पमा सब ैथोकबाट हटाइएको .थयो तरैप*न उहाँ 

आkना दeुमनह�का ला.ग )ाथना गनुभयो, ",पता, उनीह�ले _______________ >कन>क उनीह�ले 

____________ गरेनन ्जुन उनीह� ____________ .थए।" उनीह� के गदE .थए? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

भखरै मा2 आkनो एक मा2 छोरालाई 0ूसमा टाँगेका gयिdतलाई 6मा Tदन येशलेू आkना 

,पतालाई अनरुोध गनुभयो। 
 

-वचार: हामी )*त;बि�बत �पमा यो आफैलाई यो )eन सोNन धेरै सजीलो हुनेछ, "म के गथ�?" तर के 

यो )eन सोNन ुहो? एकले मदत गन सdदैन तर मौन ब�न र येश ूके गनुभयो Gयसमा .च1तन गदछ। 

येशलेू कुन ैपाप गनुभएन। यसका ला.ग येशलेू आkना अनयुायीह�, ,पलातस वा अ� कसलैाई धोका 

Tदनभुएन। उहाँ हुनहुु1
यो उहाँ को हुनहुु1छ भनेर। सबलेै उहाँलाई अपमान गदE .थए जब येश ू)*तकार वा 
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ध�क� Tदनभुएन। तर येशलेू "आफूलाई स�ुपनभुयो जो 1यायकता हुनहुु1छ (1 प2सु 2:22-23)।" *त^ो 

,वचार: ______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

आवेदन: 
1. >कनभने येशलेू जे गनुभयो Gयसले मेरो जीवनमा क�तो )भाव पाछ? 1 प2सु 2:24 मा प{नहुोस।्  

______________________________________________________________________________ 

2. आkनो सेवकाईको श�ुमा येशलेू डाँडाको उपदेश भनेर .च*ननेलाई +सकाउनभुयो। यो मGती5,6 र 7 

मा रेकड ग@रएको छ मGती 5:44 मा येशकूो +श6ा प{नहुोस।् “तर म तपाUलाई 

भ1दछु:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. येशलेू +सकाउनहुुने कुरा नयाँ राजाको �थापनाको 0म हो जुन उहाँ �थापना गदE हुनहुु1
यो र 

उहाँले हामी सबलैाई एउटा उदाहरण Tदनभुयो जुन हामीले आkना श2हु�लाई ______________ 

जसरJ उहाँ आkना श2हु�लाई _______________ र उनीह�का ला.ग )ाथना गनुहु1छ। येश ूसबकैो 

ला.ग परमेeवर आफt को वा�त,वक छ,व हुनहुु1
यो। उसले येश)ू*त आkनो बबुाको अ1धाध1ुध 

)ेमलाई )*त;बि�बत गनुभयो >कन>क उहाँ परमेeवरको +सC प2ुको �पमा आउनभुयो। 

4. >कनभने येशलेू मलाई Tदनहँु बाँAनको ला.ग नमनुा Tदनभुयो, कुन त@रकामा मेरो जीवनलाई 

परमेeवरले मेरो व@रप@र भएकाह�लाई आkनो )*त;बि�बत गन )योग गन सdनहुु1छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणशिGत: येशलेू हा^ो ला.ग उदाहरण बसाhनभुयो। उनको उदाहरण हामीले पGता लगाउने नमनूा 

ज�तो .थयो। 1 प2सु 2:20 बी 21 मा प2सुले हामीलाई के भ1छ? “… यTद तपाU _______________ र 

____________ गनुहु1छ भने यसको ला.ग तपाU ____________ हुनहुु1छ, यो _____________को नजरमा 

____________ हो। यसका ला.ग तपाUलाई बोलाइएको हो, >कन>क ______________ ले ___________ को 

ला.ग प*न कSट भोiनपु� यो, तपाUलाई ____________________ छो|नभुयो, ता>क तपाU उहाँको पाइलामा 

____________ हुन सdनहुु1छ। ” यस पदलाई एउटा अन0ुमOणका काडमा ले`नहुोस ्र ,वचार गनुहोस ्>क 

यसले तपाUको ला.ग के अथ रा`दछ ... 

• रा^ो गन को लागी कSट भोiन ु

• धैयता सगं द ुख सहन 

• धा+मकताका ला.ग कSट भोiन ुपनp भ*नयो 

• उहाँको पाइलामा पsयाउन 

 

�ाथ�ना: तपाUको )ाथना 1 प2सु 2:20 ख 24 मा येशकूो उदाहरणलाई झhकाउँदै ले`नहुोस।्  ________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 3 

 

पBरचय: येशलेू आkना श2हु�को ला.ग )ाथना गनुभयो र अब लकूाले हामीलाई येश ूर एउटा अपराधीको 

बीचमा भएको gयिdतगत कुराकानीमा Nयान Tदएर सअुवसरह� Tदए। श�ुमा दबु ैअपराधीह�ले "उहाँमा.थ 

अपमान गरे (मGती 27:44)।" अब हामी लकूा 23:40 मा एक जना मा1छेले अक�लाई ह?काउँदै येशकूो 

अगाLड कराइरहेका .थय(। Nयानपवूक स1ुनहुोस ्... 
 

असाइनमेट: प{नहुोस ्लकूा 23:4143. 
 

-वचार: एक अपराधीले अक�लाई भनेका छन, "हामीलाई 1यायसगंत सजाय Tदइ1छ, >कन>क हामीले हा^ो 

कामको योiयको पाइरहेका छ(।" यस gयिdतले आkनो अपराध �वीकाय�। उसले गलत काम गरेको 

�वीकाछ। ऊ द!डको ला.ग योiय छ, मGृयसुमेत। उसले माफ�को ला.ग आkनो आवeयकतालाई बझुेको छ। 

र येशलूाई भ1छ, "मलाई स�झनहुोस ्..." मलाई 6मा गनुहोस।् 
 

आवेदन: मेरो बारेमा के हु1छ? कुन अपराधीलाई मलेै .चनाउन सdछु येश ूयेशमूा यो अपमान गदE .थयो 

>क ऊ अझै ऊ आkनो 0ूसमा झुि!डरहेको .थयो भ1ने ,वeवास गदछ, वा जसले येशलूाई मिुdतदाताको 

आवeयकताको ला.ग स�झना गन लगाएको छ?  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

-वचार: एक जना अपराधीले अक�लाई भनेको छ, "तर यस gयिdतले केTह गलत गरेको छैन।" फे@र कुन ै

प*न गलत कायको बारेमा येशकूो *नद�षपन पTहचान ग@रयो। ,पलातसले येशमूा कुन ैगhती भे}ाएनन ्न 

त यो अपराधी न ैहो। ऊ *नद�ष छ!   
 

आवेदन: 
1. के म येशकूो *नद�षता पTहचान गन र आkनो *नद�षपन लाई अ�लाई )माOणत गन उGसकु छु? 

के म उसलाई मेरो जीवनमा घटेका घटनाह�का ला.ग दोष Tदन चाह1छु ज�तो >क ऊ कुन ै

गhतीको ला.ग दोषी छ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मेरो जीवनमा म उहाँमा सािँAचकै हो भनेर कसरJ झhकाउँछ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत�न:  
1. र Gयसप*छ, पeचाताप गनp अपराधीले गहन बयान Tद1छ। उहाँ भ1नहुु1छ, "मलाई स�झनहुोस ्जब 

तपाU आkनो राvयमा आउनहुु1छ।" उसले राजालाई .चनेकोले Gयस मा1छेले उसको आखँा 

खोhयो। उनले यहूदJह�को राजा, इxाएलका राजाको �पमा येशलूाई अपमान गनpह� र ती 
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अपमानह� सनेुका .थए। येशकूो टाउकोमा +शलालेख पTढयो: "नासरतका येश,ू यहूदJह�का राजा 

(यहू1ना 19:19)।" सबकैो अपमान र .गhलाको बाबजुद यस gयिdतले येशलूाई राजा घोषणा गरे। 

2. अ*न येशलूाई यस अपराधीलाई �वेAछाले माफ ग@रयो जसले येशलूाई परमेeवरको प2ु, इxाएलका 

राजा, यहूदJह�का राजा भनेर घोषणा गरेका छन।् येशकूो *नि�त यहJ हो जसले आkना ,पतालाई 

मTहमा Tदनहुु1छ, उहाँ सबलेै उहाँलाई उहाँको प2ु3वारा .च1नहुुने .थयो, जसले सबलेै मिुdत 

पाउनहुुनेछ र सGयको qानमा आउनहुुनेछ (1 *तमोथी 2:4)। 
 

आवेदन: हो, येश ूइxाएलका राजा हुनहुु1छ। येश ूमेरो राजा हुन चाहनहुु1छ। यस मा*नसज�त ैके म प*न 

येशकूो *नद�षपनलाई .च1न र �वीकाछु? के म उहाँलाई स�झन र मलाई माफ गन सोNछु? के म उनको 

राजालाई �वीकाछु र येशलूाई मेरो जीवनको )भ ुभनेर घोषणा गदछु? सबभै1दा महGGवपणू कुरा के, म येश ू

मलाई भ1दै गरेको स1ुन सdछु, "आज *तमी मसँग �वगमा हुनेछौ"?  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: अपराधीलाई येशकूा श\दह�मा तपाUको आkन ै)ाथना )*त;ब�ब ले`नहुोस,् "आज *तमी मसँग 

)मोदवनमा हुनेछौ।" ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनमेट: यहू1ना 19:25-27 प{नहुोस।् यहू1ना एक मा2 ससुमाचारका लेखक हुन ्जसले हामीलाई 

यी श\दह�को बारेमा बताउँदछन।् यी श\दह� येश,ू *तनक� आमा र "जसलाई येशलेू )ेम गनुहुने चेला 

(यहू1ना 13:23)" अथात ्यहू1नालाई )ेम गदछन।् 
 

�,न: येशलेू आkनी आमालाई के भ1नभुयो? _______________________________________________ 

येशलेू यहू1नालाई के भ1नभुयो? ___________________________________________________________ 

अEयास गनु�होस:् 
1. जो 0ूसको निजक भेला भएका .थए (पद 25)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कसले येशलूाई दे`यो (पद 26)? _____________________________________________________ 

3. जो निजकै उ+भएको .थयो (पद 26) __________________________________________________ 

4. येशलेू छोरालाई छोरा र आमालाई आमाको आदान )दान गनुहु1छ। Gयसोभए हामीलाई मा के 

भ*नएको छ पद 27? _____________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

परावत�न: 



9 

 

1. येश ूमGृय ुनिजकै हुनहुु1छ। ऊ कSटदायी पीडा सहन सdछ। अ*न Gयसप*छ उसले आkनी 

आमालाई दे`यो जो स�भवतः आkनो मरेका प2ुको निजकै उ+भरहेका .थए। येशलेू याद गनुभयो 

>क यहू1नाको छेउमा उ+भरहेको .थयो। हा^ो मन म@रयमलाई बाTहर जा1छ। एउटJ आमा 

कोमलताका साथ आkनो मनp छोराको टाउको पाhन र आkनो रगत समाTहत अनहुार �Rोक गन 

चाह1छ। एउटJ आमा चाTहँ आkनो कोरा लगाएको शरJरलाई शा1त पान र आkनो छोराको दखुाई 

र सतावट आफt मा +लन चाहि1छन। तर येश ूGयहाँ 0ूसमा झुि!डरहनभुएको छ। मेरJले गTहरो पीडा 

भोiनपु .यो। लकूा 2:35 मा +स+मयोनले म@रयमलाई भ*नन ्जब उनले र यसूफुले येशलूाई 

मि1दरमा )�ततु गरे _____________________________________________________________ 

2. हामीलाई भ*नएको छ >क येशलेू उनको आमा र साथीलाई दे`नभुयो। येशकूो आखँाले *तनीह�लाई 

दे`यो र उहाँ *तनीह�)*त अनकु�पाले भरनभुयो।   

मGती  9:36 मा येशलेू _______________ उनीह�मा _______________ दे`नभुयो 

>कन>क *तनीह� ______________ र ____________ ज�तो ____________ ज�तो 

_____________ .थए। ___________________________________________________. 

मGती 14:13-14 मा हामी +सdछ( >क येश ूएका1त, एका1त ठाउँमा जानभुयो ... तर जब 

उहाँ तालको अक�पT} उ2नभुयो, उहाँले भीडलाई दे`नभुयो र आkन ैआवeयकतालाई 

प1छाउनभुयो। मा*नसह�का ला.ग उनको __________________________ येशलूाई hयाए 

___________________________. 

अनकु�पा भनेको परमेeवर को हुनहुु1छ भ1ने सार हो। )�थान 34:6  मा परमेeवर 

आफैले के भ1नभुएको छ, ")भ ुहुनहुु1छ _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ख मा उहाँ आफैले के भ1नभुएको छ )�थान 22: 27? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

येशबूाट हामीले +सdय( >क क�णा एकको आ1त@रक च@र2बाट बiदछ, बा�य 

प@रि�थ*तबाट होइन। येश ूसहयोग गन सdनहुु1न तर दयाल ुहुनहुोस।् उहाँ मा2 हुनहुु1छ। 

यो भ1नभुएप*छ, यो अझै एउटा ठूलो .च1ताको ,वषय हो >क येशलेू यस समयमा उसको 

मGृयकुो बेलामा आkनी आमा र साथीको बारेमा सोAनहुुनेछ वा हेरचाह गनुहुनेछ। य3य,प 

यो हा^ो उदाहरण हो। 
 

आवेदन: हामीलाई से1ट पलले )ोGसाहन Tदए >क हामी प*न परमेeवरका दयाल ुgयिdतह� हुनपुदछ।  

कल�सी 3:12 मा भगवा1लाई माया गनp मा1छे भएकोले हामीलाई के गन )ोGसाहन Tदइएको छ? 

____________________ तपाU सगं ... 
__________________________________________,  

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________, र  

__________________________________________. 
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सIझना: कल�सी 3:12 एउटा नयाँ अशं हो जुन तपाUलाई क!ठ गन )ोGसाहन ग@रएको छ। हामीलाई 

उहाँको छ,वको स�झना आउँदछ जुनमा हामी सिृSट ग@रएका छ( (उGपिGत 1:27), छ,वले हामीलाई 

ससंारमा )*त;बि�बत गन स6म तhुयायो। येशलेू अनकु�पाले हेनुभयो र द:ु खी र ग�भीर पीडा र पीडा 

भो.गरहेका gयिdतह� दे`नभुयो उनीह�लाई अनकु�पापणू ढंगले हेनुभयो र )ेमले उनीह�को सेवा गनका 

*नि�त एक अक�लाई Tदएर आkन ैप@रि�थ*तलाई अलग गनुभयो। फे@र, उहाँ हामीलाई एक उदाहरण 

Tदनहुु1छ जुन हामीले उहाँको पाइलामा पsयाउनपुदछ (1 प2सु 2:21) 

 

�,न: मेरो जीवन क�तो देOख1छ यTद मलेै अ�लाई हेरचाह गन मेरो प@रि�थ*तलाई अलग राखेर 

अ�)*त अनकु�पा देखायो भने? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: अनकु�पा येशकूो एक मा2 प2ु, ईeवरको एकमा2 प2ु हो। )भलुाई अनकु�पाको साथ सशdत 

पान सोNनहुोस।् उहाँलाई अ�सँग दयाको �दय ,वकास गन उहाँलाई सोNनहुोस।् अ�लाई उनीह�को 

आवeयकताको 6णमा आफूलाई अलग रा`नको ला.ग उहाँसँग सोNनहुोस।् _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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पाठ दईु 

 
 

मेरो भगवान, मेरो भगवान 
 

 

चार सुसमाचारकाबाट पढाइह� - हराएको  
 

 
 

अवलोकन को पाठको 2 

 

 

 अवलोकन         11  

प@रचय          12 

 पाठ 2: गनुहोस ्11:1-11            

• येश,ू Gया.गएको छोरा      13 

• टेटेले�टै! यो स>कयो!                  15 

• येशकूो दफन                    16 

• Tदन )*त;ब�ब                   17 

• .चहानमा छाप लगाइयो      18 
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मेरो भगवान, मेरो भगवान 

 

 

पBरचय 

 

आkनो ,पताको पणू प@रGयाग भ1दा येशकूा ला.ग कुन ैकSट कSट .थएन। परमेeवरको 0ोध अ1ततः 

उहाँको प2ुमा ख1याइएको .थयो जब येश ू.चAयाउनभुयो, "मेरा परमेeवर, मेरा परमेeवर, तपाUले मलाई 

>कन Gयाiन ुभयो?" यी श\दह�ले gयव�थाको प�ुतकमा इxायलJह�लाई लेखेका परमेe वरको वचनको 

ला.ग ब�ुने र मhूयाकंनको नयाँ गTहराई )दान गदछ, "म *तमीलाई कTहhय ैछा|ने छैन, *तमीलाई Gयाiने 

छैन" र येशकूा चेलाह�लाई �वगमा उdलन ुअ*घ यी श\दह�, "म सँधै *तमीह�सँग छु। यगुको अ1Gय। ” 

के येशलेू सहनभुयो, उसले मेरो ला.ग गय�! >कन>क उसले गरेको हुनाले म �ीSटको )ेममा रहेको 

परमेeवरको )ेमबाट कTहhय ैअलग हुने छैन (रोमी:: 38 38--39)। 
 

0समा थप तीन घ!टा ... यो शा1त भयो। दशकह�को भीड ,वतरण गन स�ु भएको छ। मा*नसह� 

*न�तार-चाडको ला.ग य�शलेम जान लागेका .थए र 0ूसमा टाँ+सएकाह�ले आँखा Oझ�काएको अक� 

कु`यात अपराधी, *नSखोट थुमा र उनको अि1तम सास फेदE गरेका .थए। 
 

Nयान Tदएर स1ुनहुोस।् यTद तपाU या2ा गदE हुनहुु1छ भने, एक*छनको ला.ग रोdनहुोस।् उसले पानी 

मागेको छ। य�तो देOख1छ >क उहाँसँग उसले भ1न चाहेको केहJ छ… 
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 मेरो भगवान, मेरो भगवान 

 

पाठ 2 

भाग 1 

 

पBरचय: हामीलाई मकू स 15:33 मा बताइएको छ >क Tदउँसो*तर, __________________ घ!टा, स�पणू 

____________ मा अNँयारो .थयो। यो अ1धकार _______________ घ1टा वा तीन बजे स�म र�यो। यTद 

येश ूयी घ!टाको बीचमा बोhनभुयो भने यो ससुमाचारको प�ुतकमा रेकड ग@रएको छैन। य3य,प यो उAच 

Tदउँसो .थयो, यो सबभै1दा कालो समय .थयो। लकूा 23:45 एले हामीलाई के भ1छ? _________________ 

 

असाइनमे1ट: माक   15:33-34 प{नहुोस।् “… अ*न येश ूठूलो �वरले कराउनभुयो, “_________________ 

___________________________________________________________________________________.” 

यसको अथ, “________________________________________________________________________.” 

परावत�न:  
1. अब Tदउँसो नौ बजकेो .थयो। येश ूहा^ो पापको अनभुव गदE हुनहुु1छ, केवल इनाम, परमेeवरको 

अनपुि�थ*त। उसले पापको ला.ग पणू भdुतानी ग@ररहेको छ। उहाँ हा^ो ला.ग नरक को माNयम 

बाट जाँदै छ। परमेeवर ,पताले उहाँलाई Gयाiन ुभयो, उहाँलाई छाडरे उहाँलाई प@रGयाग गनुभयो।  

2. हामी कTहhय ैपणू �पमा Gया.गएका छैन(। बाइबलभ@र Gयहाँ हामीलाई `या*त Tदनहुु1छ >क उहाँले 

हामीलाई कTहhय ैछो|नहुुनेछैन वा छो|नहुुनेछैन। यी पदह�मा भगवानले हामीलाई के भ1नहुु1छ? 

भजन 27:9-10 ___________________________________________________________ 

भजन 37:27-28 __________________________________________________________ 

य+मया 14:9 _____________________________________________________________ 

हे;�ज 13:5 ______________________________________________________________ 

3. जीवन धेरै गाoो हुन सdछ। उदाहरणको ला.ग, कस-ैकसलेै ,ववाहलाई “जी,वत नरक” को �पमा 

बोhन सdछ। अ�ले जीवन "नरकको माNयमबाट जाँदैछ" भनेर बोhन सdछन।् जीवन +लने 

अनभुवह� डरलाiदो हुन सdदछन ्र यो )eन सो.ध1छ, "यी सबमैा परमेeवर कहाँ हुनहुु1
यो?" 

केहJले भोiने दःुख पणूतया अ1यायपणू हुन सdछ। जीवन भनेको जीवनको 0ुरताको ला.ग पाप 

मा2 हो। *त^ो ,वचार: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. जुन कुरा येशलेू 0ूसमा अनभुव ग@ररहनभुएको .थयो Gयो ब�ुन गाoो छ >कन>क उसले पापमा 

परमेeवरको 0ोध अनभुव ग@ररहेको .थयो। सारा ससंारको पाप येशलेू आफt मा +लनभुयो। कसलेै 

प*न यसलाई सहन सकेन। उहाँ द:ु Oखत र मनुभएझै कसलेै प*न उसलाई सहायता गन सकेन। 

कोहJ प*न उनको �थान +लन सdदैन। उहाँ एdल ैहामी सबकैो ला.ग यो सहन .थयो। हामी सोAन 
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सdछ( >क Gयाiनकुो मतलब यो हो >क हामीले उहाँलाई )ाथना गरे ज�त ैपरमेeवरले हा^ो 

)ाथनाको उGतर Tदनभुएन। हामी सोAन सdछ( >क भगवानबाट Gयाiनकुो मतलब यो छ >क हा^ा 

,)यजनह� Gयसो नभएस�म मनुपदEन, र यTद *तनीह� मछन ्भने, हामी सोAदछ( >क भगवानले 

हामीलाई Gयाiनभुयो। हामी सोAन सdछ( >क भगवानबाट Gयाiनकुो मतलब हामीले काम पाएन( 

वा हुकाएन(, बAचाको गभधारण ग� य(, वा �वा�
य हामीले अपे6ा गरेका .थय(। जब येश ू

.चAयाउनहुु1छ, उहाँ ,पताको )ेमले प@रGयाग गरेझt .चAयाउनहुु1छ र अब उहाँ आkनो 0ोध, पापको 

ला.ग आkनो 0ोध सहन गनुहु1छ। उसको कSट र मGृय ुपाप र शतैानको कारण हो। >कन>क 

पापले तपाU र म समावेश गदE सारा सिृSटलाई gया?त बनाएको हुनाले सारा सिृSट मनE प
य�।   

5. तपाU भगवान ्योजना, हा^ो छनौट, उGपिGत 1:11 को अNययनबाट स�झन सdनहुु1छ, शतैानले 

आदम र हgवालाई परमेeवर र उहाँको वचनको ;ब�C ,व�ोह गय�। यो ,व�ोहले परमेeवर र 

हामीबीचको स�ब1धलाई तो|यो जुन हामी पनु�थापना गन असमथ .थय(। यो केवल ईeवरको 

शिdतले गन सd
यो। हामी कSट र मGृयकुा हकदार .थय( तर उहाँ हा^ो *नि�त जीवन र मिुdत 

चाहनहुु1
यो। येशकूो योiयता भनेको हामीले पाउन ुपनp कुरा आफt मा आफt मा +लन ुहो। हा^ो 

मGृयकुो स}ामा परमेeवरले हा^ो छोरालाई हा^ो ठाउँमा मन पठाउनभुयो। तलको ख!डले यस 

कुरालाई रा^ोसँग वणन गदछ: "पापको vयाला ____________ हु1छ, तर __________ परमेeवर 

हा^ो ____________ मा अन1त जीवन हुनहुु1छ हा^ो ___________________ (रोमीह� 6:23).”  

*त^ो ,वचार: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. चाखलाiदो कुरा के छ भने मु̀ य पजूाहारJह� र *तनीह�का पदा.धकारJह�को बारेमा केTह प*न 

भ*नन। के उनीह�ले 0ूसको साइट छोड?े के उनीह�ले गन छाडकेा .थए? के *तनीह�ले सोAथे >क 

एक पटक येश ू0ूसमा टाँ.गए र उहाँह�ले उनीह�लाई छोडरे जानहुु1छ भनेर *न1दा गरे? आOखर, 

उसको मGृयलेु घ!टा +लन सdदछ, Tदनह� समेत। हामीले उनीह�को बारेमा फे@र सनेुको मा2 

Gय�तो ठाउँ हो जब उनीह�ले 0ूसमा टा.ँगएको सचूनामा उनले के लेखेका .थए भनेर ,पलातसलाई 

गनुासो गरे। Gयस नोटले येशकूा आपरा.धक आरोपह�को बारेमा जानकारJ गरायो। यो .थयो, 

"नासरतका येश,ू यहूदJह�का राजा।" ,पलातसले (यहू1ना 19:21) ब� ले`न ुभनेर )दशनकारJह�ले 

के गरे? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

यहूदJ अ.धकारJह� सGयलाई बगाउन चाह1थे तर अTहलेस�म ,पलातससँग पया?त भएको हुनपुछ। 

सायद उनी आफt सँग अस1तSुट .थए र येशकूो परJ6णमा शिdत र अि`तयारसँग काय गन उनको 

असफलता। 

*तनीह�को मागको जवाफमा ,पलातसको उGतर के .थयो (पद 22)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

पBरचय: यो नौ बजे .थयो। येशलेू आkना ,पतालाई उनको आGमा ह�ता1तरण गन लाiनभुएको .थयो। 

उसको काम भइसकेको .थयो तर येश ूमनु भ1दा पTहले केTह भ1न ु.थयो। 
 

असाइनमेट: यहू1ना प{नहुोस ्19:28-30  

अEयास गनु�होस:् 
1. यहू1ना 13:1 मा हामी प{छ( >क उहाँलाई यो ससंार छो|ने समय आइसकेको .थयो भनेर येशलूाई 

थाहा .थयो। येशलूाई के थाहा .थयो (पद 28 ए)? ______________________________________ 

2. सब ैपणू .थयो। उनले ,पताले पठाउन ुभएको काम गरेका .थए। तथा,प, धमशा�2को परैू भाग परूा 

गनु आवeयक .थयो। Gयसोभए येश ूके भ1नहुु1छ? _____________________________________ 

3. *न�स1देह, येशलूाई पानी चाTहएको .थयो। उसले nine घ!टा स�म ,पउन केहJ पारेको .थएन। जब 

एक जनाको मखु सु̀ खा छ भने कसलेै सायद बोhन सdदैन। येशलेू भ1नभुयो, “मलाई *तखा 

लाiयो।” उहाँसँग अझ एउटा श\द .थयो >क उहाँ स�पणू ससंारले स1ुन चाहानहुु1छ। उसको बगtचा 

सdुखा मखुले �प1जलाई वाइनको +भनेगरमा +भजेको .थयो जुन Tहसप ?ला1टको डाँठमा येशकूो 

मखुमा राOखएको .थयो। येशलेू के भनेर ,पउन ुभएप*छ के भ1नभुयो (पद 30)? ______________ 

Pीकमा यो वाdय एक श\दमा अनवुाद ग@रएको छ: टेटेले�टाई। >0या कालले सकेंत गदछ >क यो 

भइसdयो, स�प1न भयो, समा?त भयो स�पणू समय र सदाको ला.ग। हा^ो आGमाको मिुdतका 

ला.ग अ� केTह गन वा गन आवeयक पदEन। टेटेले�टै!   

4. सबलेै येशलूाई “तीतलेताई” भनेर बोलेको येश ूचाहनहुु1छ। 0ूस वरपर भेला भएका मTहलाह� मा2 

+सपाहJह� होइन, ,पलातस, अ1नास र कैयाफा, मु̀ य पजुारJह� र यहूदJ शासकह� .थए। उहाँ 

आkना चेलाह� जहाँसकैु, सामरJह� र अ1यजा*तह� जतातत ैस1ुनको ला.ग चाहानहुु1
यो। उहाँ 

टाढा टाढा र निजकै भएका मा*नसह�ले ,वeवभ@र स1ुन चाहानहुु1छ, “टेतले�टाई!” र, उहाँ तपाU र 

म, हा^ा *छमेक�ह� र साथीह�, हा^ा सहकम�ह� र सरकारह�ले उहाँलाई " तीतलेताई!" भ1ने 

स1ुन चाहनहुु1छ। 

5. र Gयो अक� पhट हामी उहालँाई भ1छन ्स1ुन (लकूा 23:46), “____________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

6. येशलूाई हेरोद, Gयसप*छ ,पलातस, भीड र अ�को हातमा सिु�पएको .थयो। अब उसले आफूलाई 

,पताको हातमा सिु�पTदयो, "तपाUको ______________ मा म मेरो आGमा Tद1छु।" अ*न येशलेू 

आkनो अि1तम सास फेनुभयो। उहाँ +शर *नहुराउन ुभयो र आkनो )ाण Gयाiन ुभयो। येश ूपाप, 

मGृय,ु र शतैानको +शकार हुनभुयो ज�तो गरJ मनुभयो भनेर ससुमाचारका लेखकह� सतक  .थए। 

ब� येश ूहामीले यो बझुेको चाहानहुु1छ >क उहाँले आफूलाई, उहाँको आGमा र उहाँमा भएका सब ै

थोक, जो 1यायकतालाई इ1साफ गनुभयो (1 प2सु 2:23 ख)। फे@र, "बबुा, तपाUको ____________ 

मा_ म मेरो आGमालाई _____________ मा।" 
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BरKलेGशन: तपाईको श\दह� ,वचार गदा तपाUको )*त;ब�ब ले`नहुोस,् "यो समा?त भयो!" तीतलेताई!" 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

-वचार: आkनो )*त;ब�ब ले`नहुोस ्जब तपाU यो सोAनहुु1छ >क उहाँ चाहनहुु1छ >क तपाUले यो 

स1ुनभुयो। 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 
 

अEयास गनु�होस:् येशकूो मGृय ुभएको घडीमा केTह असामा1य र चमGका@रक घटनाह� भए।   

1. के मGती 27:51-52 ले बताउँछ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. शता\दJ र उसको साथमा रखवालJ गनpह� *न? उनीह�ले आफूले देखकेा र सनेुका सब ैकुराको 

बारेमा के भने (मGती 27:54; लकूा 23:47)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. मTहलाह�को )*त>0या के .थयो (पद 55)? ____________________________________________ 

4. दशकह�को )*त>0या क�तो .थयो (लकूा 23:48) _______________________________________ 

5. येशकूो मGृय ुभएको Tदन तयारJको Tदन .थयो। अक� Tदन ,वशषे ,व�ाम Tदन .थयो। शबाथको 

बारेमा यहूदJह�का ला.ग के महGGवपणू .थयो (यहू1ना 19:31)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ,पलातसले +सपाहJह�लाई के गन आPह गरे (पद 32)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. +सपाहJह�ले येशकूो शरJरको बारेमा के गरे (पद 33)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. येशकूो वा�तवमा मGृय ुभयो >क हँुदैन भ1ने ,ववादमा ,ववाद उGप1न भएको छ। पद 34 मा 

हामीलाई भ*नएको छ >क +सपाहJले येशकूो छेउमा छे|दा >क "रगत र पानीको एकाध बहाव" 

बाTहर आयो। मGृयमुा मटुुको व@रप@र तरल पदाथ रगत र पानीको उपि�थ*त छु�याउँछ।   

पद 35 अनसुार यो घटना कसले दे`यो? *तमीलाई कसरJ थाँहा छ? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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9. जसले येशकूो शरJरको ला.ग सोधे (पद 38)? ___________________________________________ 

10. हामीलाई यसूफुको बारेमा के भ*नएको छ (पद 38; लकूा 23:50-51) _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. उसको साथ को .थयो? एक रात Tढलो येशसँूग *नकोदेमसको �मणको बारेमा तपाUलाई के याद छ 

(यहू1ना 3)? उसले येशलूाई के सोNयो? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. *नकोदेमस आफूसँग के hयाए (पद 39)?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

यी मा*नसह�ले के गनलाई बाTहर *नकाले (पद 40)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ती मा*नसह� भीडमा .थए। Gयो तयारJको यहूदJ Tदन .थयो। .चहानको �थान के .थयो (पद 41-

42)? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. यस .चहानको बारेमा के खास .थयो (पद 41) __________________________________________ 

15. तपाइँ माक बाट कुन नयाँ जानकारJ +सdनहुु1छ 15:43-45? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. टाढाबाट कसले हेदE .थए? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

परावत�न:  
1. के तपाई यी तीन मNये कुन एक पा2ले तपाईलाई अन�ुप बनाउन ुहु1छ? तपाU आफैले कहाँ 

दे`नहुु1छ? शता\दJका सब ैघटनाह� देखेर छdक परे। आइमाईह�ले टाढाबाट हे@ररहे। यहू1ना 

बाहेक चेलाह� कTहँ प*न फेला परेनन।् अ@रम.थयाका जोसेफ साहसपवूक ,पलातसलाई येशकूो 

शरJरको ला.ग सो.धरहेका .थए। *नकोदेमसले येशकूो शरJरलाई .चहानको कपडामा, सफा सतुी 

कपडामा बेनp म�त गरे। र मेरJ मiदाले आkनो साथीको गमुाएकोमा दखुी भइन ्र .चहान छो|न ु

चाहेनन ्तर हेय� र कसरJ उनको शरJरलाई यसमा राOखएको .थयो हेय� र Gयसप*छ घर गई र 

मसला र अGतर तयार ग� यो। *त^ो ,वचार: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भीडको सब ैकुकमह� हराइसकेका .थए। कसलेै प*न .चAयाउन वा अपमानजनक Tट?पणीह� 

गरेन। 0ूसमा टाँ.गएका तीनजैना मा*नस अब म@रसकेका .थए। तमाशा समा?त भएको .थयो। 

यसूफु र *नकोडमेस )ेमपवूक येशकूो शरJर 0ूसबाट खारेज गरे। उसको मास ुAया*तएको र 

काTटएको .थयो, सकेुको रगतले कैक ग@रएको .थयो। यो शा1त छ। सब ैशबाथको तयारJका ला.ग 

घर फकp का छन।् *त^ो ,वचार: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. बेलकुा Tदउँसोको शा1तमा येशकूो मGृयलेु शाि1त hयायो। सब ैकुरा शा1त .थयो, परJ6ा स>कयो। 

0ूसको टु?पा र .चहानमा यो शा1त मा2 .थएन, तर उहाँका अनयुायीह�को �दय र जीवनमा यो 
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शा1त .थयो। वा, यो शा1त र शा1त .थयो? भखर के भएको .थयो? कोहJले ,वeवास गन सकेनन ्

>क एक ह?ता अ*घ उनीह�ले )शसंा गरेकोमा अTहले उनी मरेका .थए र .चहानमा गाLडयो। 

*तनीह�को ससंार उhटो भयो। *तनीह�को नेता / +श6क / मा�टरको मGृय ुभएको .थयो। कसलेै 

प*न यसलाई ,वeवास गन सdदैन। सब ैजना घाईमा .थए। वा, *तनीह� .थए? शता\दJ र गाड 

स*ैनकह�को दोxो ,वचार .थयो ज�तो देOख1छ। उनीह�ले मGती 27:54 मा के भने? _________ 

______________________________________________________________________________ 

*त^ो ,वचार: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 5 

 

अEयास गनु�होस:् 
1. मु̀ य पजुारJह� र फ@रसीह� .चि1तत .थए Gयसलेै उनीह�ले आkनो .च1ता +लए ____________ 

(मGती 27:62).  

*तनीह�ले येशलूाई वणन गन कुन श\द )योग गरे (पद 63)? _____________________ 

येशलेू उनीह�लाई .चि1तत पानुभएको कुरा के .थयो (पद 63)? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

उनीह�को अनरुोध के .थयो (पद 64)? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*तनीह� के डराउँछन ्भनेर होला (पद 64)? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ,पलातसको आदेश के .थयो (पद 65)? _______________________________________________ 

3. गाडह�ले के गन सेट गरे (पद 66)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

सब ै,पलातसको �िSटकोणबाट सरु56त .थयो। मु̀ य पजुारJह� र अ1य अ.धकारJह�ले आफूले 

सकेज*त रा^ो गरेका .थए र अब ,व�ाम Tदनको ला.ग तयार .थए। .चहानलाई शाि\दक �पमा 

ब1द ग@रएको .थयो! गाड पोSट ग@रएको .थयो। 
 

आवेदन: सोAनको ला.ग केTह ... म .चहानको +भ2 ब1द हँु भनेर के म अझ सरु56त र आराममा छु 

जब उहाँ जी,वत हुनहुु1छ र �वत12 हुनभुएको छ, मा*नसह�लाई सेवा गदE हुनहुु1छ, +सकाउनहुु1छ र 

मलाई उहाँको अनयुायी हुन आमि12त गदE हुनहुु1छ? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

सIझना: तपाई यसलाई *नकै चुनौती मा1नहुु1छ तर तपाईलाई समय +लन र येशकूा सात वटा 

वाdयह�लाई gयिdतगत इ1डdेस काडमा ले`न र एक वा दईु वाdय ले`न )ोGसाTहत ग@र1छ जुन 

तपाUलाई पाठ 5. बाट भएको +श6ाको स�झना गराउँछ। पछाLड जानहुोस ्र आkनो मेमोरJ ताजा गन। 
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1. बबुा, __________________________________________________________________ 

2. आज __________________________________________________________________ 

3. ,)य मTहला, ____________________________________________________________ 

4. हे भगवान, ______________________________________________________________ 

5. म ______________________________________________________________________ 

6. यो _____________________________________________________________ टेटेले�टै! 

7. बबुा _________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: जब तपाU )ाथना गनुहु1छ, येशकूो यी सब ै;ब1तीह� समावेश गनुहोस।् उदाहरणको ला.ग, 

तपाUको बबुालाई तपाUको श2हु�लाई माफ गन आPह गनुहोस।् कसलैाई येशसँूग जडान गन साहसको 

ला.ग सोNनहुोस ्ता>क *तनीह�ले प*न येशसँूग �वगमा हुनेछ भ1ने कुरा स1ुन सdछन।् तपाUलाई 

सबभै1दा धेरै मन पराउनेह�का ला.ग )भलुाई ध1यबाद Tदनहुोस ्र उनीह�को चारै*तर सरु6ाको एक हेज 

रा`नहुोस ्भनेर सोNनहुोस।् उहाँले तपाUलाई कTहhय ैछो|नभुएन वा छो|नभुएको छैन भ1ने ,वeवासमा 

एdलोपन सहने इAछुकको ला.ग उहाँलाई ध1यवाद Tदनहुोस।् उहाँसगंको स�ब1धको ला.ग *तखा र भोको 

बढाउन ुभएकोमा उहाँलाई ध1यवाद Tदनहुोस,् >क तपाU उहा,ँ जी,वत पानी र जीवनको वचनको ला.ग सँधै 

*तखाउन सdनहुु1छ। उCारको काम समा?त गनका ला.ग र 0ूसबाट "टेटेल�टाई" ठूलो �वरले 

कराउनभुएकोमा ध1यवाद, ता>क तपाUले स1ुन सdनहुु1छ। र अ1तमा, बबुाको काखमा आराम गनुहोस ्

जसले तपाUलाई घर �वागत गदछन।् उहाँलाई जीवनका कTठन भागह�, नरा^ो स�ब1धह�, कडा 

प@र�मको वातावरण )*तबC गनुहोस ्जुन तपाUलाई *नर1तर धोका Tद1छ। उहाँ को हुनहुु1छ भनेर 

भ1नहुुनेलाई ध1यवाद Tदनहुोस,् उहाँ न ैइxाएलका राजा! 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 जानहुोस ्र बताउनहुोस!् 

 

पBरचय 

 

0ूसको पीडा समा?त भएको छ। *न�तार-चाड समा?त भएको छ। यो ह?ताको पTहलो Tदन .थयो। र6कह� 

.चहानको हेरचाह ग@ररहेका .थए। Gयो मा*नस जसले आफूलाई यहूदJह�को राजा भ1यो ऊ म@रसकेको 

.थयो। अि1तम दईु दईु Tदनको )चार अ1ततः समा?त भयो। य�शलेममा यो फे@र शा1त .थयो। वा, Gयसो 

भए य�तो देOख1
यो। कमसेकम ,पलातस, कैफास, अ1नास र एhडरह�ले सोचे। जो मा*नस बीच य�तो 

गडबडी पदैा भयो उहाँ हुनहुु1न
यो। 
 

पाठ 3 मा धेरै फरक ,वषयव�तहु� पनु: अ>ंकत गनुहोस।् *तनीह�को ला.ग हेनुहोस ्*न�तो र �वगदतूको 

आदेश ,वचार गनुहोस।् येशलेू �2ीह�लाई भ1नभुएको कुरा Nयान Tदएर स1ुनहुोस।् येशकूो पनु�Gथान)*त 

तपाUको आkन ै)*त>0या ब�ुनहुोस।् मेरो जीवनमा उहाँको पनु�Gथानको स�ुवात के हो? उसको ला.ग मेरो 

*न�तो के हो? उसले मलाई के गन )�ताव गदछ र सशdत बनाउँछ? 

 

*छटो, जानहुोस ्र बताउनहुोस!् उहाँ बौ@रउ�नभुयो, उहाँ भ1नभुए ज�त!ै 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 जानहुोस ्र बताउनहुोस!् 

 

पाठ 3 

 

भाग 1 

 

पBरचय: शबाथ Tदन आयो। यहूदJह�को ला.ग ह?ताको Gयो Tदन उपासना र ,व�ामको ला.ग .थयो। 

हामी केवल कhपना गन सdछ( >क Gयस Tदनको वातालाप य�शलेममा परेको घटनामा केि1�त .थयो। 

येश ू0ूसमा टा.ँगनभुयो र मरे! केहJको ला.ग यो ,वeवास गन गाoो .थयो र *तनीह�को शोकले 

उनीह�लाई िजGयो। कस-ैकसकैो ला.ग राहत पाए >क आफूलाई यहूदJह�का राजा र परमेeवरको प2ु भनेर 

.चनाउने gयिdत अ1तमा मरे र उनीसँग ैगए। र कोहJ कोहJ येशकूा घ*नSठ +म2ह� र साथीह� .थए 

>कनभने *तनीह� डराउँथे >क *तनीह� अक� मनp छन ्>क *तनीह� डराएका ढोका पछाLड लकेु (यहू1ना 

20:19)   
 

असाइनमेट: मGती 28:1-10 प{नहुोस।् यस कथाका अ*त@रdत खाताह� माक  16:1-8 लकूा 24 

:1-10 यहू1ना 20:1-19 मा लेOखएका छन।् तपाU सब ैचार खाताह� प{न )ोGसाTहत हुनहुु1छ। )Gयेकको 

फरक फरक हु1छ। 
 

अEयास: मGती 28:1-10 

1. ह?ताको Tदन कुन हो (पद 1)? ____________________________________________________ 

2. Tदनको क*त बजकेो .थयो? _______________________________________________________ 

3. .चहानमा को आए? ______________________________________________________________ 

चारै ससुमाचारका लेखकह�ले मेरJ �याiडा+लना आए भनेर उhलेख गदछन।् दईुले जे�सक� आमा 

म@रयमलाई उhलेख ग*छन ्र एकजनाले अक� म@रयमलाई उhलेख ग*छन।् एकले सलोमको 

उhलेख गरे भने अक�ले जोआनालाई। मेरJ �याiडालेनी बाहेक हामीलाई अ� मTहलाह�को बारेमा 

थोरै थाहा छ। हामीलाई थाहा छ >क यी आइमाईह� येशलूाई पsयाउँदछन ्र उहाकँो 

आवeयकताको `याल रा`दछन ्र उहाँ मदा उहाँसँग ै.थए (मGती  27: 55-56). अब ;बहानको 

उvयालो भयो र *तनीह�ले ________________________ hयाए ता>क उनीह�ले येशकूो शरJरलाई 

__________________________________________________________________ (मकू स 16: 1) 

4. मकू सले के भ1छ भनेर उनीह�को Tदमागमा ठूलो )eन हो (पद 3)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यी मTहलाह� .चहानमा पगेुप*छ मGतीको अनसुार के भयो 28:2? 

______________________________________________________________________________ 

6. �वगदतूले के गरे (पद 2)? _________________________________________________________ 
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7. पद ले �वगदतूले क�तो देOख1
यो भनेर बताउँछ: ______________________________________ 

8. गाडह�लाई के भयो (पद 4)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ती �वगदतूले आइमाईलाई के भने? 

पद 5: _________________________________________________________ 

पद 5: _________________________________________________________ 

पद 6: _________________________________________________________ 

पद 6: _________________________________________________________ 

10. *तनीह�लाई मा के गन *नदpशन Tदइयो पद 7? ________________________________________ 

11. चेलाह�का ला.ग के स1देश .थयो? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. ती .चहानबाट हता@रएर आइमाईह� क�तो महससु ग@ररहेका .थए (पद 8)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. पद 8 का कुन दईु श\दले तपाUलाई उनीह�को उGसाह र तGपरताको भावना Tद1छ? 

_________________________________  र  _________________________________ 

14. अ*न *तनीह� बाटोमा कसलाई भे�छन ्(पद 9)? ___________________ 

15. “_____________________,”उसले भ1यो। *तनीह� उहाँसँग ____________________________, र 

उनीह�लाई आkनो ______________ र ____________ समा*तए।” 

16. येशलेू *तनीह�लाई के भ1नभुयो (पद 10)? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  (मGती 28:16) 

भाग 2 

 

परावत�न:  
1. पनु�Gथानको कथाको बारेमा तपाUले एउटा अवलोकन के गनुभयो?  ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तपाइँको अवलोकनको बारेमा तपाइँको Nयान कसरJ +लनभुयो? ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. शबाथ Tदन मTहलाह�को ला.ग गाoो भएको हुनपुछ। यस Tदन कुन ैप*न कामको ला.ग अनमु*त 

Tदइएन जसको मतलब हो >क येशलूाई ह|तालको पTहलो Tदन स�म )*त6ा गनुप� 
यो >क 

येशलूाई उ.चत गा|न Tदन। जब येशकूो ,व�ामको Tदन स�ु भयो Gयस समय बेलकु�को छ बजे 

स�म काम परूा गन हतारमा येशकूो दफन ग@रयो। एक यी शोकले P�त यी मTहलाको कhपना 
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गन सdनहुु1छ। उGतरमा गालJलदेOख य�शलेमस�म स�पणू या2ीह�ले उहाँलाई पsयाए। एक 

+मनेटमा उहाँ आkना चेलाह�सँग *न�तार-चाडको भोज खाँदै हुनहुु1
यो र अक� +मनेटमा, यो 

अ,वeवसनीय भयो ज�तो देOख1छ। उहाँ 0ूसमा मनुभयो। उसले के गhती गरेको .थयो? के यो 

अचानक उ1माद पागलपनको कारण? सबजैना कराइरहेका र .चAयाइरहेका .थए। भीड *नय12ण 

बाTहर .थयो। Gयसप*छ अचानक यो समा?त भयो। ऊ मय�। Gयसबेला जब असामा1य चीजह� 

हुन थाले। मि1दरको पदा टु?पोदेOख फेदस�म दइु टु0ा .थयो। प
ृवी हhलायो र च}ानह� 

,वभािजत। .चहानह� फुटे र मरेका धेरै प,व2 gयिdतह�को शरJरलाई ;बउँताइयो (मGती 27: 51-

52) यTद तपाU Gयहाँ हुनहुु1
यो र येशकूो मGृय ुभएको दे`न ुभएको .थयो र अब तपाU आkनो 

घरमा हुनहुु1
यो र ,व�ामको Tदन स>कयो, तपाUलाई के लाiछ होला ज�तो लाiछ? तपाUको 

)*त;ब�ब: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. अचानक परमेeवर घटनाको थालनी गनुहु1छ >क सदाको ला.ग इ*तहास प@रवतन भयो! )कृ*तले 

पनु�Gथानको घोषणा ग� यो! एउटा Tहxंक भकू�पले जमीनलाई हhलायो! मGती भकू�प, �वगदतू 

आएर .चहानमा गएर ढु गा पhटाउने कुरा गनp एक मा2 लेखक हुन।् भकू�प कसले महससु गरे? 

अ� लेखकह�ले के भ1छन?् 

माक  16:1-4 _____________________________________________________________ 

लकूा 24:1-3 _____________________________________________________________ 

जोन 20:1 _______________________________________________________________ 

मGतीले �वगदतूको उपि�थ*त समेत वणन गरे। र जब यो सब ैभयो, हामीलाई भ*नयो >क गाडह� 

य*त डरले डराए >क *तनीह� हhलाए "र मरेकाह� ज�त ैभए (पद 4)।" तपाUको )*त;ब�बह�: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

BरKलेGशन (जारJ): 

4. �वगदतू ढु गामा बसे। केTह रमाईलो ,वचारह� तपाUको Tदमाग पार गन सdदछन ्जब तपाU 

यसलाई ,वचार गनुहु1छ। �वगदतूले .चहानमा आउने आग1तकुह� भएको हुनपुछ। ऊ अTहलेको 

सब भ1दा रा^ो समाचार .थयो र ससंारलाई बताउन पाउँदा उनी एकदम उGसाTहत भएको हुनपुछ 

र येश ूआफैले भ1नभुएझt उहाँ उ�नभुयो भ1ने सअुवसर पाएको हुनपुछ। गाडह� हhलाए प*छ 

�वगदतू म�ुकुराए र मतृ मा1छे ज�त ैजमीनमा लड ेभने एक आeचय। के ती प�ुषह� .थएनन ्

जसलाई डाँकह�, जसबाट येशकूा चेलाह�बाट .चहान सरु56त गन पठाइएको .थयो? एउटा Tहxंक 

हhला, �वगदतू देखा प� यो, ढु गा पhटाइयो र *तनीह� मरेको जिGतकै जमीनमा झिु!डएर केहJ 

सरु56त गन र सरु56त रा`न अस6म छन।् .चहान खुला, पदाफास, खालJ, र )दशनमा 

आग1तकुह�को ला.ग तयार .थयो! 
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5. मTहलाह�लाई �वगदतूको पTहलो श\दह� .थए। “______________________________.”  उनलाई 

थाहा .थयो >क ती आइमाईह� आkना 0ूसमा टाँ.गएको )भकुो मतृ शरJर खोvदैछन।् जे भए 

प*न, यसूफु र *नकोदेमसले उहाँलाई .चहानमा राखेको देखेकाले उनीह�ले सोचकेा .थए। अब 

*तनीह� एक चि�करहेको )काश, Tहउँ ज�तो सेतो लगुा, र "डराउन छैन" भ1ने आवाज, भेट। र 

Gयसप*छ �वगदतूले भ1छ >क उनीह� खोिजरहेको शरJर यहाँ छैन। तपाUको तGकाल )*त>0या 

क�तो हु1छ? हुनसdछ यो होला, "Gयसोभए, कसले +लयो?" ती �वगदतूले *तनीह�लाई शभु समाचार 

Tद1छ: “उहाँ यहाँ हुनहुु1न; ऊ उ�यो, जसरJ उसले भ1यो। ” 

6. ती �वगदतूले बाTहर उ+भएका आइमाईह�लाई छोडनेन तर +भ2 आउने र उनी रा`न ुभएको ठाउँ 

हेन आमि12त गरे। र Gयसप*छ उनले मTहलाह�लाई एक *नदpशन Tदए। उनीह�ले के गनुप
य� 

(पद 7)? _______________________________________________________________________ 

7. चेलाह�का ला.ग के स1देश .थयो? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

य3य,प चेलाह� .चहानमा पTहलो .थएनन,् तर .च1ता भनेको उनीह�लाई यो .थयो >क येश ू

मGृयबुाट बौरJ उ�न ुभएको .थयो। “त�ु1त ैगएर उहाँका चेलाह�लाई भन।” Gयहाँ एउटा ज�रJ 

अव�था .थयो जुन *तनीह�ले यो शभु समाचार फेला पारे!   

8. Gयसलेै भावनाह� को यो +म�ण सगं मTहलाह� हता@रए। य3य,प *तनीह� थोरै डराए, *तनीह�को 

आन1दले *तनीह�लाई भाiन र चेलाह�लाई बताउन बाNय तhुयायो। अ*न बाटोमा, *तनीह� कसले 

भेटे तर उठेका )भ ुयेश ूआफैले। *तनीह�ले उनको ख}ुा समाGनभुयो। उहाँलाई थाहा .थयो >क उहाँ 

भतू हुनहुु1न तर उहाँसँग मास ुर रगत .थयो। र Gयसप*छ *तनीह�ले आkनो जीवनमा 

बौ@रउ�नभुएका )भलुाई अनभुव गरेका सबलेै जवाफ Tदए। *तनीह�ले उहाँलाई द!डवत ्गरे! 

*तनीह�ले ती �वगदतूले भनेका कुरा स1ुनभुयो, “डराउन ुपदEन।” र *नदpशन उहJ .थयो, "जाओ र 

मेरा भाइह�लाई भन" ... येशलेू ती �वगदतूले *तनीह�लाई भनेका कुरा, *तनीह�ले .चहानमा 

देखेका कुरा, र अब उनीह�ले आkन ैआँखाले देखकेा र आkन ैहातले छुने कुरा पिुSट गरे। येश ू

जी,वत हुनहुु1
यो र मGृयबुाट बौरेर उ�नभुयो! 
 

भाग 4 

 

आवेदन: तर के यो दईु हजार वष पTहले भएको एक ऐ*तहा+सक घटना भ1दा बढJ बनाउँछ? आज मेरो 

र मेरो जीवनको ला.ग केTह अन)ुयोग )�ताव गदछ? केTह चीजह�को एक झलक हेर(: 

1. येशकूो पनु�Gथानले उहाँ आफैले र परमेeवर मेरो साथ हराएको र दोषी gयिdतको स�ब1धको 

स�ब1धमा भ1नभुएको सब ैकुराको )माOणत गदछ। ,पताको �दयले हामीलाई देखाइएको छ >क 

उहाँ महान ्)ेमका ला.ग अ� कोहJ हुनहुु1न, आkनो साथीह�का ला.ग आkनो जीवन अपण गनु 

भ1दा अ� कोहJ छैन (यहू1ना 15:13)। येशलेू भ1नभुएको सब ैकुरा सGय छ। येशलेू भ1नभुएका 

सब ैकुराले जीवन र मिुdत )दान गदछ। )Gयेक मा*नस जसले उहाँमा.थ ,वeवास गदछ उसले 

अन1त जीवन पाउनेछ। यहू1ना 14:6 मा येशलेू आkना चेलाह�लाई भ1नभुएको .थयो, “म 
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____________, र ____________ र __________________________ हँु। बाहेक बाहेक कोहJ 

_____________________ लाई __________________________ छैन ________________.”   

यTद पनु�Gथानले सब ैकुरा मा1य गदछ भने, मेरो ला.ग यसको अथ के हु1छ जब मलेै 

उसको बारेमा के भ1छ भनेर ,वचार गछु? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

यTद पनु�Gथानले सब ैकुरा मा1य गदछ भने, मसँग उसको स�ब1धको स�ब1धमा के मलेै 

मेरो ला.ग अथ रा`छ? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. पनु�Gथानमा परमेeवरले आkनो ईeवरJय शिdत )कट गनुभयो। 

उसले मतृकबाट येशकूो पनु�Gथानको आर�भ ग� यो। भकू�प )ायः ईeवरको अनमुोदनको 

ईeवरJय मोहर ज�तो हो जसमा येशकूो छुटकाराको काम .थयो। यो Tटकट हो >क 

"माफ�"। यो साँAचै समा?त भएको .थयो। मिुdतको ला.ग Gयहाँ आवeयक केTह छैन। म 

अब पापको दास हँु। मेरो जीवनमा येशलेू मेरो लागी श�ु गनुभएकोमा परमेeवरको 

अनमुोदनको मोहर के हो? उहाँको 6माले मलाई के Tद1छ? 

i. जोन 8:32, 36 ______________________________________________________ 

ii. रोमीह� 8:1, 2 _____________________________________________________ 

iii. 2 को@र1थी 3:17__________________________________________________ 

iv. गलातीह� 5:1, 13 ___________________________________________________ 

तपाईका ,वचारह� ज�तो तपाई जीवनलाई दासको �पमा +लनहुु1छ। जीवन एकै सेटको 

�पमा �वत: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उसले केवल पनु�Gथानको स�ुवात मा2 गरेन तर मलाई +भ2 आउन र उहाँसँग अनभुव 

गन आमि12त गदछ। ती �वगदतूले भने, “आउनहुोस ्र हेनुहोस…्” उनले मलाई Gयो ठाउँ 

देखाउँछन ्जहाँ उहाँको *नज�व शरJरलाई राOखएको .थयो। उसले मलाई Gयो ठाउँ देखाउँदछ 

जुन मेरो मतृ शरJरको अि1तम ,व�ाम �थल हुने .थयो यTद ऊ मेरो ला.ग मदEन भने। 

रोमी 6:6  भ1छ, ">कन>क हामी जा1दछ( >क हा^ो परुानो ___________________ उहाँसँग 

____________ .थयो।" पद 8 ले अझ भ1यो, "अब यTद हामी ___________________ सँग 

____________ छ( भने, हामी ______________ गछn >क हामी उहाँसँग ____________ 

प*न हुनेछ(।" 

�ीSटको पनु�Gथानले यो प*न )माOणत गदछ >क हामी जी,वत परमेeवर हुनहुु1छ जसरJ 

येशलेू भ1नभुएको .थयो, "उहाँ मरेकाह�को होइन, तर जी,वतह�का परमेeवर हुनहुु1छ 

(मGती 22:32) " ससंारका अ1य सब ैधमह� यो ,वeवास गछन ्>क परमेeवर >क त 
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सवशिdतमान तर अपरूणीय शिdत, “ईeवरJय शिdत” हुनहुु1छ वा परमेeवर केवल एउटा 

दशन हुनहुु1छ — Gयसकारण, मरेक ईeवर हुनहुु1छ। एक इसाईको �पमा, �ीSटको 

पनु�Gथानले परमेeवर एक आGमीय र मायाल ुपरमेeवर हुनहुु1छ जसले हरेक मा*नससँग 

gयिdतगत स�ब1धको चाहना रा`नहुु1छ - Gयसलेै जी,वत परमेeवर। उहाँ तपाU र मलाई 

उहाँसँग घ*नSट घ*नSठ र मायाल ुस�ब1ध )दान गदछ। 

Gयहाँ अझ धेरै शभु समाचार छ। उहाँको मGृय ुर पनु�Gथानमा मलाई येशसँूग भाग +लन 

आमि12त गरेर परमेeवरले मलाई जी,वत पानुभयो। उहाँ ममा रहनहुु1छ र ममाफ त काम 

गनुहँुदा उहाँ मलाई आkनो शिdतले )vव+लत गनुहु1छ। �वगदतूको आदेश *छटो जानहुोस ्

र बताउन ु.थयो। येशकूो आदेश गएर भ1न ु.थयो। कमा!ड प@रवतन भएको छैन। म 

*छटो जा1छु र अ�लाई भ1छु >क ऊ मGृयबुाट बौरJ उठेको छ! उहाँको वचन सGय छ। 

उहाँ को हुनहुु1छ भनेर उहालेँ भ1नभुयो। उहाँले हामीलाई सGय बताउनभुएको छ। उसले 

मलाई के गय� भनेर सबलैाई बताउन उसको अ+भयानमा आमि12त गदछ। उहा ँमलाई 

आमि12त गनुहु1छ र शिdत र साम
यले यसरJ उहाँको वचन )vव+लत गनुहु1छ। जे 

होस,् यहू1ना 10:10 ले हामीलाई बताउँछ >क उहा ँआउनभुयो ता>क हामी ____________ 

पाउन सक( र यसलाई _______________________ मा रा`न सक( _________________. 

 

�ाथ�ना: जब तपाईले येशकूो मGृय ुर बौ@रउठाइको माNयमबाट परम अनPुहको श�ुवात गनुहु1छ भनेर 

तपाईले ईeवरलाई )*त;बि�बत गनुहु1छ GयसरJ न ैजसले तपाईलाई आkनो अ+भयानमा आमि12त गदछ 

ता>क सबलैाई यस छुटकाराको अनPुहको बारेमा थाहा होस ्र जसले तपाईको साम
यको साथ तपाईलाई 

)vव+लत गनुहु1छ। )ेम, तपाइँको शिdत मा काम गन छो|नहुु1न तर उहाँको आGमा 3वारा शिdत )दान, 

)शसंा र ध1यवादको )ाथना गनुहोस।्______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 र Lतनीह=को आखँा खोMलएका Nथए 

 

पBरचय 

 

येशकूा चेलाह� र उनीह�को हेरचाह गनp मTहलाह�को ला.ग क�तो Tदन! यो ;बहान सबेरै भकू�पको साथ 

श�ु भयो र उनीह� येशसँूग भएको खबर Tदन इ�माउसबाट फकp का मा1छेह�सगँ समा?त भयो। 

यहूदJह�को डरले य*त हष�hलास र क1�?ले1सनले *तनीह�लाई ब1द ढोका पछाLड कैदमा रा`यो। एक 

पल उहाँ मरेको छ र अक� पटक उहाँ जी,वत हुनहुु1छ। एक 6ण Gयहाँ हराइरहेको शरJर छ र अक� 

+मनेट येश ूउनीह�को जी,वत )भकुो �पमा देखा पनुहुनेछ। एक 6ण *तनीह�लाई "आउनहुोस ्र हेनुहोस"् 

भ*नएको .थयो र अक� 6ण उनीह�लाई "जाऊ र भन" भ*नयो।   
 

र यस बीचमा, मु̀ य पजुारJह� र एhडरह�ले गाडह�सँग काम ग@ररहेका .थए जसले @रपोट गरे >क एउटा 

भकू�पले ढु गालाई .चहानबाट हटाएको छ र अब मतृ gयिdतको शरJर हराइरहेको छ। उनीह�ले Gयो 

@रपोटलाई के गनp .थए?   

 

Tदनभ@र आखँा खो+ल1
यो। गाडह�, मु̀ य पजुारJह� र एhडरह�, आइमाईह�, प2सु, यहू1ना र अ1य सब ै

चेलाह� र अनयुायीह�ले सGय पTहले कTहhय ैनभएको दे`न थालेका .थए। जब तपाई अNययन गनुहु1छ 

तपाईको आkन ैआँखाको अव�था बारे सचेत हुन जा1छ। भगवानको आGमाले तपाUलाई तपाUको उठेको 

)भ ुर मिुdतदाता )कट गन Tदनहुोस।् 
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 र Lतनीह=को आखँा खोMलएका Nथए 

 

पाठ 4 

 

भाग 1 

 

पBरचय: ,पलातस ज�त ैमु̀ य पजुारJह� र एhडरह�ले सोचेका .थए >क अब येशसँूग उनीह�लाई कुन ै

gयवहार गनु हु1न। *तनीह�को �िSटकोणबाट, उहाँ मरेका हुनहुु1
यो र .चहानमा छाप लगाइनभुयो। उहाँ 

उ�कने कुन ैबाटो .थएन। आउनहुोस ्हामी केTह छोटो पदह�मा मGतीले हामीलाई के भ1छ हेर(। 
 

असाइनमेट: मGती प{नहुोस ्28:11-15. 

अEयास गनु�होस:् 
1. मTहला कहाँ गयो? _________________________________________________________ 

2. गाड कहाँ गए (पद 11)? _____________________________________________________ 

3. उनीह�ले के @रपोट गनुप� यो? के भएको .थयो? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. सब ैयोजनाको Tहसाबले गएको .थएन। अब मु̀ य पजुारJह� र एhडरह�ले समाधान गनका ला.ग 

एक )मखु सम�या छ। उनीह�ले बनाएको योजना के .थयो (पदह� 1214)? 

*तनीह�ले स*ैनकह�लाई Tदए ________________________________________________ 

स*ैनकह�ले भ1न ुपनp .थयो _________________________________________________ 

र यTद राvयपाल पGता लगाउँछ _____________________________________________ 

5. पद 15: "Gयसोभए उनीह�ले ______________ +लए र उनीह�ले ज�तो गरे _______________। 

र यो _________________________ आज स�म प*न ______________ बीच gयापक �पमा छ।       

 

परावत�न:  
1. यहूदालाई येशलूाई धोका Tदन पTहले पसैा *तरेको .थयो। यो समय पसैा झटू र कपट >क1न 

)योग ग@र1छ। यो चाखलाiदो कुरा हो >क मु̀ य पजुारJह� र फ@रसीह�ले येशलूाई धोखा Tदने 

भनेर स�बोधन गरे र उनको पनु�Gथानको बारेमा उनले भनेका कुरा धोका .थयो भनेर घोषणा गरे 

(मGती  27:63-64 ) सGय बोhनबाट रोdन को लागी शतैानले आkनो भेषको �पमा )योग 

ग@ररहेको छ? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कस-ैकसकैोला.ग +सपाहJह� र अ>फसरह�को झूटलाई मा*न+लन ुसिजलो छ >क परमेeवरले आkनो 

छोरालाई मGृयबुाट \यूतँाउनहुु1छ भनेर ,वeवास गनु भ1दा। कसलेै येशकूो शरJर चोन सdने 
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स�भावनालाई हामी ब�ुन सdदछ( तर उहाँ मGृयबुाट ;बउँताइनभुयो भनेर ,वeवास गदE ,वeवासको 

माग गदछ। धमशा�2ले Tह� ू11:6 मा +सकाउँछ >क "_______________________ ;बना परमेeवर 

____________ हु1छ। र से1ट पल रोमी 1:17 सी मा भ1छन,् "______________ _____________ 

3वारा हुनेछ _________________.” 

 

आवेदन:   
1. धा+मक समदुायले झूट बोले र येशकूो शरJरको बारेमा मा*नसह�लाई धोका Tदए। *तनीह�को 

कायले एकलाई कसले ,वeवास गन सdदछ भनेर सोAन कारण गराउँछ। के तपाई सGय बोhने 

gयिdत हुनहुु1छ? के तपाU एक हुनहुु1छ जसमा gयिdतह� आउन सdछन ्र ,वeवास गन सdछन ्

तपाUले सGय बोhनहुुनेछ? के उनीह�लाई थाहा छ >क तपाइँसँग केहJ गलत कायह� ढाdनको 

ला.ग कुन ै)यास ग@रने छैन? वा, हुनसdछ तपाईलाई सGय भ1न गाoो लाiछ। तपाU कसरJ सGय 

हुनहुु1छ जो एक सगं आkनो स�ब1ध वणन गनुहु1छ? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. धा+मक नेताह� उनीह�को झूटले कैदJ बनाएका .थए। के +सपाहJह�ले वा�तवम ैके भएको .थयो 

भनेर बताउने .थए? के उनीह�ले अ.धक हश पसैाको माग गछन?् *तनीह� राvयपाल (,पलातस) ले 

पGता लगाउला >क भनेर डराए। *तनीह� के भ1छन ्>क Gयसले उसलाई स1तSुट पाछ? *तनीह�को 

झूट र छलले *नर1तर झटू र छलको माग गदछ। यो भगवान चाहनहुु1न .थयो। ती �वगदतूले 

भने, “जाऊ र उहाँका चलेाह�लाई खबर गर।” सGय बताउनहुोस।् ऊ बौ@रएको छ! आइमाईह� 

.चहानबाट हता@रएर गए, हुनसdछ +सपाहJह�ले आफूलाई िजउँदो पानp मौका पाउन ुअ*घ न।ै 

*तनीह� डराए तर अझै आनि1दत .थए। *तनीह� बताउन भागे! येशलेू उनीह�लाई भे�नभुयो र 

उनीह�को डर *नमूल पान भ1 नभुयो, “नडराओ। जाऊ र भन! " गएर चेलाह�लाई बताउन 

उनीह�को साहसले हामीलाई उहाँ मGृयबुाट बौरेर उ�नभुएको सGयता Tद1छ। *तमीले मTहलाबाट 

कथा सनेुका छौ। *तमीलाई थाहा छ ;बहान सबेरै के भयो। के तपाU दौडँदै हुनहुु1छ, खुशीले 

भ@रएको छ, अ�लाई बताउन? तपाई कसलाई बताउन चाहानहुु1छ? येश ूउनीह�का जी,वत )भ ु

हुनहुु1छ भनेर कसलाई जा1न चाह1छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: हे )भ,ु तपाU मेरो जी,वत )भ ुहुनहुु1छ। तपाUको शरJर मGृयबुाट उठाइएको .थयो। ती दतूले 

भने, “उहाँ यहाँ हुनहुु1न। ऊ जसो भ1यो ऊ बौय�। ” .चहानको लगुा पछाLड छोLडयो। अब मलाई डरमा 

बाँAन आवeयक पदEन; अ�लाई बताउन मलाई छुटाइयो। मलाई साहस Tदनहुोस ्अ�लाई भ1नहुोस ्>क हामी 

कसलैाई प*न मGृय ुवा .चहानको डर चाTह1छ। जसरJ तपाU मतृकबाट पनुज�,वत हुनभुयो, GयसरJ न ैहामी 

सब ैप*न जी,वत पा@रनेछ(। मलाई क�तो आन1द र सा1Gवना छ >क मलाई थाहा छ >क मेरो उCारक 

जी,वत छ। ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भाग 2 

 

पBरचय: यो भ1न ुआवeयक छैन >क ह?ताको यो पTहलो Tदन अ� भ1दा फरक .थयो र फे@र यस ज�तो 

अक� कTहhय ैहँुदैन। भावनाह�को दायराले सब ैकुरा हंगामा गय�। सव)थम, येश ूमनुभयो भनेर जानेको 

शोकले ती आइमाईह�लाई .चहानमा hयायो (मकू स 16:1) तब उनको शरJरलाई ल.गयो भ1ने डरले प2सु 

र यहू1नालाई .चहानमा लगेर ल.गयो (यहू1ना 20:3-8) येशकूा ती आइमाईह�को उपि�थ*तले उनीह�लाई 

देखेका आGम,वeवास (मGती 28:10) गए र चेलाह�लाई उनीह�ले जे देखे र सनेुका .थए बताउन। 

पनु�Gथान हुनभुएको )भकुो �पमा म@रयम मiद+लनी (यहू1ना 20:10-18) मा येशकूो उपि�थ*तले उनको 

आन1द र सा1Gवनाको नया ँजीवन )दान ग� यो।   
 

प2सु आफt मा सो.चरहेका .थए >क के भएको .थयो (लकूा 24:12) सब ैकुरा य*त *छटो भइरहेको ज�तो 

देOख1
यो. उसले य�तो महससु ग@ररहेको हुनपुछ ज�तो >क उसले कसलैाई एक पhट पhटाउँदा अझ बढJ 

खबरह� hयाइरहेको .थयो। अक� कथा हेर( जुन दईु चलेाह� बाटोमा Tहँ|दै .थए, Gय�त ैभयो। 
 

असाइनमेट: प{नहुोस ्लकूा 24:13-35 

 

अEयास गनु�होस:् 
1. कुन Tदन हो (पद 1)? _____________________________________________________________ 

2. समहूका दईुजना मा*नसह� कहाँ .थए (पद 13)? _______________________________________ 

3. उनीह� के कुरा गदE .थए (पद 14)? _________________________________________________ 

4. *तनीह� Tह|ंदै र कुरा गदE .थए, के भयो (पद 15)? ______________________________________ 

5. कुन चाखलाiदो घटना घ�यो (पद 16)? _______________________________________________ 

6. येशलेू कुन )eन सोNनभुयो जसको कारण उनीह�ले Tहँ|न ब1द गरे (पद 17)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

7. मा उनीह�को अनहुार के झिhक1छ पद 17? __________________________________________ 

8. िdलयोपासले येशलूाई के सोधे (पद 18)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. अ*न येशलेू जवाफ Tदनभुयो (पद 19): ________________________________________________ 

10. मा *तनीह�ले नासरJका येशकूो वणन कसरJ गरे पद 19? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

11. यी मा*नसह�ले के-के घटनाह� येशसँूग स�बि1धत .थए (पदह� 20-24)? 

पद 20: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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पद 21:  *तनीह�को आशा के .थयो? ___________________________________________ 

यी सब ैभएको कTहलेदेOख भयो? _____________________________________________ 

पद 22 र 23 मTहलाह�ले के गरे? 

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

पद 24:  *तनीह�का साथीह�ले के पाए? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. येशकूो )*त>0या के .थयो (पद 25)? _________________________________________________ 

र ___________________________________________________________________________ 

13. उहाँले उनीह�लाई के सोNनभुयो (पद 26)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. येशलेू मोशा र भ,वSयवdताह�लाई के गन )योग गनुभयो (पद 27)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. *तनीह� गाउँमा पगेुप*छ के भयो (पद 28-29)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. येशलेू टेबलुमा के गनुभयो (पद 30)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. ती दईुजनालाई के भयो (पद 31)____________________________________________________ 

18. येशलूाई के भएको .थयो? _________________________________________________________ 

19. उनीह�ले एक अकालाई के सोधे (पद 32)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. उनीह�सँग एउटा कथा .थयो! उनीह�ले के गरे (पद 33)? ________________________________ 

21. सब ैभेला भएका .थए? ____________________________________________________________ 

22. भेला भएकाह�ले के भ1न ुप
य� (पद 34)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

23. दईुजना के गरे जसले इमाउसको ला.ग भाग गरेका .थए (पद 35)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

परावत�न: 
1. यी दईु चेलाह� TहLडरहेको र ,वगतका केहJ Tदनह�का घटनाह�को बारेमा कुरा ग@ररहेको कhपना 

गन सिजलो छ। उनीह�को ला.ग कुन ैकुरा *तनीह�का ग�ुको कSट र मGृय ुजिGतकै महGGवपणू 

.थएन। र अब, चीजह� अझ जTटल बनाउनका ला.ग @रपोटह� .थए >क .चहान खालJ भे}ाइएको 

.थयो र उहाँको शरJर जानभुएको .थयो। मTहलाह�ले .चहानमा भे}ाउन सकेनन।् ती �2ीह�ले 
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भनेका कुराह�को पिुSट गन प2सु र जोन .चहानमा गए र *तनीह�ले उनको शरJर भे}ाउन 

सकेनन।् के येश ूआkनो शरJरको बारेमा द:ु ख र मGृय ुभोiदै हुनहुु1
यो र अब यो त
य 

हराइरहेको .थयो >क? के यो सबलेै कुरा ग@ररहेको .थयो? �वगदतूले भनेका यो के .थयो (लकूा) 
24:5-6)?  ______________________________________________________________________ 

*त^ो ,वचार:  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यTद तपाU यी मा*नसह�सँग Tह|ंदै हुनहुु1छ भने के तपाU कुरा गदE हुनहुु1छ ज�तो लाiछ? ___ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. के मेरो आkन ैजीवनमा भएका घटनाह� र घ�नाह�ले मलाई येश ूदे`नबाट रोdदछ? एक 

समयलाई ,वचार गनुहोस ्जब तपाU घटनाह� / घटनाह�मा यGत ैमोTहत हुनभुयो >क येश ू

अ�पSट र .च1न नसdने ज�तो देOखनभुयो: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. येशबूाट मेरो आशा के हो? म, मेरो प@रवार र मेरा साथीह�ले के गन सdछु भनेर म आशा गदछु? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

उहाँलाई पsयाउनेह�को ला.ग मलेै उहाँलाई के गरेको आशा गदछु? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

येशकूा मेरा आkन ैआशाह�ले मलाई उहाँ को हुनहुु1छ भनेर दे`नदेOख रोdदछ?  ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. मा*नसह�ले येशकूो .चहानमा .चहान भे}ाउने आशा गरे। म येश ूकहाँ खोvदै छु? म उसलाई कहाँ 

भे�ने आशा गछु? _______________________________________________________________ 

4. उनीह�ले उहाँलाई भे}ाउनेछन ्भनेर येशलेू चेलाह�लाई कहाँ बताउनभुयो (लकूा 24:27) _________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

परावत�न: 
1. साँझ Tदउँसो भएको .थयो जब *तनीह� इ�माउस आइपगेु र *तनीह�ले येशलूाई बेलकु�को भोजमा 

*न�Gयाए। पद 29 ले बताउँछ >क उनीह�ले "उहाँलाई जोड Tदए।" अप@र.चत gयिdतलाई अ*त.थ 

सGकार गनु ठूलो आ+शष ् हुन सdछ।   

से1ट पलले हामीलाई यी श\दह�सTहत )ोGसाTहत गछन,् “________________________ 

_______________________________________________________ (रोमीह� 12:13).”   

Tह� ू13:2 मा हामीलाई भ*नएको छ: "देखाउनलाई ___________________________ 

__________________ अप@र.चतह�का ला.ग, >कन>क यसलेै केTहसँग _____________ 

�वगदतूह� छन ्________________________________________________________.” 



35 

 

2. येश ूयी gयिdतह�साम ुआफूलाई )कट गन तयार हुनहुु1
यो। उहाँ *तनीह�को साथ टेबलमा 

ब�नभुयो, 

उनी ____________________________________________, 

________________________________________________, 

र ______________________ यो र *तनीह�लाई यो Tदनभुयो. 

3. Tदनभ@र य�त ैघटनाह� घटेको .थयो तर येश ूफे@र एक घटना भएको .थयो जुन उनीह�ले 

अनभुव गरेको उहा ँचाहनहुु1
यो। टेबलमा भएको घटना के भइरहेको .थयो (पद 31)? "*तनीह�का 

____________ ____________ .थए, र *तनीह�ले उहालँाई ______________________। अ*न उहाँ 

*तनीह�का ____________ बाट ____________________। ” *तनीह�ले gयिdतगत �पमा जी,वत 

)भ ुयेशकूो सामना गरे! 
 

आवेदन �,नह=:   
1. जब उसले मसँग कुरा गछ र मेरो ला.ग धमशा�2 खोhदछ, तब म +भ2 मेरो �दय बhछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मेरो जीवनमा म के प@रवतन गन सdदछु जसले मलाई थप "�दय जलाउने" अनभुवह� Tद1छ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: हे परमप,व2, पनु�Gथान तपाईको बारेमा हो। तपाU एक हुनहुु1छ जसलाई ,पताले पठाउनभुएको 

.थयो इxाएल @रडीम गन। तपाU मलाई पठाउने ,पता हुनहुु1छ। तपाUको वचनको माNयमले मेरा आखँाह� 

खोhनहुोस ्तपाUको ला.ग। मलाई शिdत र जोस Tदनहुोस ्अ�लाई साझा गन जुन तपाU मरेकाह�बाट 

बौरJ उ�न ुभएको छ साझा गनुहोस!् म तपाUलाई मेरो ध1यवाद र )शसंा Tदन कTहhय ैरो>कTदनँ। 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 म तपा#लाई पठाउँदै छु 

 

पBरचय 

 

एकले सोAदछ >क उसको सब ैग*त,व.धह�को साथ Tदन समा?त भएको .थयो र ज�मा भएकाह� 

शारJ@रक र भावनाGमक तवरमा gयतीत भएका .थए। तर चेलाह�को ला.ग Gयो Tदन +स,Cएको .थएन। 

इ�माउसका चेलाह� भखर लामो लामो पदैल या2ाबाट थ>कत .थए र उनीह�को अनभुव बाँ|न अGय1त 

उGसकु .थए। *तनीह�ले येशसँूग फे@र भेट गदा *तनीह� अ�लाई उनीह�को कथा सनुाइरहेका .थए। यो 

समय कहाँ .थयो? 

 

पनु�Gथान भएका )भलेु उहाँलाई पsयाउनेह�लाई उपहारह� )दान गनुहु1छ। जब तपाU पाठ अNययन 

गनुहु1छ यी उपहारह�को ला.ग हेनुहोस!् *तनीह� उहाँबाट उपहार हुन ्जसले पTहले आkना चेलाह�लाई 

Tद1छन ्र अब ती तपाU र मलाई Tद1छन।् *तनीह�लाई कृपापवूक र ध1यवादको साथ )ा?त गनुहोस।् 

Nयानपवूक *तनीह�लाई लकुाउनहुोस ्र येशलेू उनीह�को बारेमा बताउनहुुने �पमा Nयान Tदएर स1ुनहुोस।् 

उहाँलाई सोNनहुोस ्कसरJ यी उपहारह� सबभै1दा धेरै उहाँको सबभै1दा प,व2 नामको आदर गन र �वगमा 

हुनहुुने हा^ो ,पताको मTहमा गन )योग गन।   
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 म तपा#लाई पठाउँदै छु 

 

पाठ 5 

भाग 1 

पBरचय: यो अक� कथा जोनको ससुमाचारमा रेकड ग@रएको छ। हामीलाई भ*नएको .थयो >क येशलेू 

आफूलाई इ�माउसका चेलाह�लाई )कट गनुभए प*छ *तनीह� एकैचोTट य�शलेम फकp का .थए (लकूा 

24:33)। एघार जनाले उनीह�लाई के भ1यो *तनीह� आए (पद 34)?  

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

तब ती दईु जनाले अ�लाई भने (पद 35): 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

लकूाले पद 36 मा बताउँछ >क “जब *तनीह� .थए _______________________________, _____________ 

आफै *तनीह� माझ ______________ र भने, ‘_____________________________________________!’”  

हामी यो अक� कथा मा +लनेछ( यहू1ना 20.  

 

िजIमेवारO: जोन प{नहुोस ्20:19-23. 

 

अEयास गनु�होस:् 
1. Tदनको क*त समय हो (पद 19)? ____________________________________________________ 

Gयो Tदन अ*घ के भएको .थयो (पद 1)? _______________________________________ 

के बारे मा सब ै�म .थयो (पदह� 2, 9)? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. चेलाह� कहाँ .थए? के .थयो सेTटगं (पद 19)?  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. *तनीह� >कन डराए? _____________________________________________________________ 

4. एकदम सरल श\दमा भ1ने हो भने, यहू1नाले हामीलाई बताउँदछ >क उनीह� बीचमा __________ 

र उनीह�सँग _____________ (पद 19). 

5. उसको अ+भवादन के .थयो? ________________________________________________________ 

6. लकूा 24:37 ले हामीलाई चलेाह�को त�ु1त )*त>0या बताउँछ: ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. येशलेू उनीह�लाई सोNनभुयो >क तपाU >कन ____________ हुनहुु1छ र >कन तपाUको Tदमागमा 

______________ उ�दछ? येशकूो देखावटJमा उनीह�को )ारि�भक )*त>0या भनेको येश ूएक 

हुनहुु1
यो _____________________________________________________________________. 

8. उनीह�लाई उनीह�को डरबाट *तनीह�को उपि�थ*तको वा�त,वकतामा hयाउनलाई उहाँले 

उनीह�लाई के भ1नभुयो (लकूा 24:39)?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. एकपटक *तनीह�ले उहाँको हात खु}ाह� देखेप*छ उनीह�को )*त>0या क�तो .थयो (पद 41)? ___ 

______________________________________________________________________________ 

यो सब ैसGय हुन किGत रा^ो .थयो! 

10. यहू1ना २० मा फे@र एक पटक फेनुहोस।् यहु1नाले य�तो प*न @रपोट गदछ, "जब उनीह�ले 

)भलुाई देखे तब उनीह� _______________ .थए (पद 20).” 

 

परावत�न: 
1. यो कhपना गन गाoो छैन >क कोठामा लक भएकाह� थ>कत छन।् धेरै Tदन भइसकेको .थयो, 

;बहान सबेरै आइमाईह�को खबर +लएर र Gयसप*छ .चहान*तर दौ|यो जसले यहू1नालाई ,वeवास 

गय� र प2सु अझै प*न के भयो भनेर सोAदै .थए। तब सब ैगडबडीह�को बीचमा म@रयम 

मiद+लनीले खबर ग@रन ्>क उनले )भलुाई देखीरहेक� .थइन र चेलाह�लाई मा.थ उठाउँदै 

उनीह�ले इ�माउसको या2ाबाट फ>क ए >क येश ूGयहाँ देखा पनुभयो। Gयस Tदन के हुन सdछ? 

आफैलाई उनीह�को ठाउँमा रा`नहुोस।् तपाU यी सबकैो के गनुहु1छ? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Gयसो त Gयहाँ भावनाह� को हरफ छ। *न�स1देह, *तनीह� एक +मनेट डराउँथे र अक� आशामा 

बाँAथे। *तनीह� डराए र ,वच+लत भए र अ*त खुशी भए र के अचि�मत भए के च>कत भए… 

तर, स�भव छैन। >कनभने उहाँ मरेकाह�बाट कसरJ जी,वत हुन सdनभुयो? *तनीह� जा1न सdथे 

>क उहाँ म@रसdन ुभएको .थयो। *नकोदेमस र यसूफुले उनलाई गाड।े अब, य�तो देOख1छ, उहाँ 

जतातत ैदेखा पदE हुनहुु1छ। तपाU यी सबकैो के गनुहु1छ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

अEयास गनु�होस:्   

1. आफूले पTहले भनेको भनेको कुरा दोहोयाउनहुु1छ: “_____________________________ (यहू1ना 
20:21).”   

2. तब उहाँले *तनीह�लाई भ1 नभुयो, “जसरJ ______________________ ले मलाई ______________ 

गदछ, Gय�त ैम प*न तपाU ____________ हँु।”  

3. पद 22: Gयसोभए उसले के गयो? ___________________________________________________  
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र उसले के भने? ________________________________________________________________ 

4. पद 23: ऊ गयो र उसले उनीह�लाई के भ1छ? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MशPण: पनु�Gथान हुनभुएको )भ ुयेश ूआउनभुयो र आkना मा*नसह�लाई, आkना पठाएका 

gयिdतह�लाई, तपाU र मलाई चार उपहारह� Tदनहुु1छ। यी उपहारह� यी तीनओटा पदह�मा उhलेख 

ग@रएका छन,् यहू1ना 20:21-23  

1. येशलेू आkनो शाि1तमय उपहार Qयाउनहुुछ। 

यी मा*नसह�लाई शाि1तको अलावा अ� कुन उपहार चाTह1छ? *तनीह�ले शाि1त बाहेक अ� केहJ 

अनभुव ग@ररहेका .थए। उनीह�को नेतालाई मGृयदु!ड Tदइयो। एक साथीले उनीह�को नेतालाई 

धोका Tदएन तर आGमहGया प*न ग� यो। उनीह�ले आkना धा+मक नेताह�बाट Gय�तो Tहसंा र 

घणृा कTहhय ैदेखकेा .थएनन।् इजरायलले रोमीह�को दमनबाट छुटेको उनीह�को सपना पिiलयो। 

*तनीह�को आशा ;ब.Pयो। *तनीह� सबलेै सोचकेा होलान ्>क उहाँ 0ूसबाट ओलनहुुनेछ र 

आफूलाई र उनीह�लाई बचाउनहुुनेछ तर उहाँ मनुभयो र आkन ैजीवनको डरले उनीह�लाई 

छोडनभुयो। 
 

ब1द ढोका पछाLड के भइरहेको .थयो? के उनीह� गलत भएकोमा कुरा गथp, कसरJ सब ैकुरा य*त 

*छटो भयो, उहाँले उनीह�लाई कसरJ चेतावनी Tदनभुयो? के *तनीह�ले येशलेू भ1नभुएको कुरा 

स�झना गरे? के *तनीह� आफैले र एक अकामा ,वeवास गरे >क *तनीह�ले ,वeवास गरेन >क यो 

स�भव छ? के उनीह�ले �वीकार गरे >क उहाँ वा�तवम ैमनुहुनेछ भनेर उनीह� ,वeवास गन 

चाहँदैनन?् के *तनीह�ले येशलेू भ1नभुएझt उहाँलाई Gयागे र उहाँलाई Gयागेकोमा *तनीह� दोषी 

.थए? *तनीह� यहूदJह�देOख डराए। उनीह� प*छ कTहले आउनेछन?् सबलैाई थाहा .थयो >क 

उनीह� उहाँका अनयुायीह� हुन।्  
 

के उनीह�ले आkनो शिdतहJनताको वा�त,वकता अनभुव ग@ररहेका .थए? उनीह�को नेतामा कुन ै

शिdत .थएन। यस घडी *तनीह�लाई उहाँ कहाँ हुनहुु1
यो थाहा .थएन। उनीह�को आkनो 

प@रि�थ*तमा कुन ैअ.धकार .थएन र मGृयमुा.थ कुन ैअ.धकार .थएन। *तनीह�सँग उनीह�को 

डरसँग )*त>0याह�मा शिdतसमेत .थएनन ्र उनीह�को भ,वSयमा.थ कुन ैशिdत .थएन। 

*तनीह� शिdतहJन .थए! भावना, असरु6ा र डरको यो उथलपथुलको साथ *तनीह� शाि1तको 

वरदानको *नि�त चाह1छन!् *त^ो ,वचार: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

शाि1त हा^ो हो। यसले परमेeवरसँगको हा^ो स�ब1धलाई *नको पाछ र हा^ा सँगी 

मानवह�सँगको स�ब1ध पनु�था,पत गदछ। 0ूसमा बहेको येश ू�ीSटको रगत3वारा ,पताले 

हामीलाई शाि1तले +मलाप गनुहु1छ। उहाँ ,वeवको मिुdतदाता हुनहुु1छ भनेर ,वeवास गनpह�लाई 

शाि1त भनेको परमेeवरको उपहार हो। शाि1तले हामीलाई परमेeवरको योजना स1ुन र उहाँमा 
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सामेल हुन उसको *न�तो स1ुन हामीलाई आमि12त गदछ >कन>क उहाँ पiुने र हराएकालाई 

बचाउन खोvनहुु1छ र उहाकँो )ेमलाई .च1नहुु1न। शाि1तले हामीलाई गTहरो सास फेन र आGमाको 

माNयमबाट उहाँको शिdत )ा?त गन स6म गदछ जसले मलाई र सब ै,वeवासीह�लाई हा^ो 

पनु�Gथान हुनभुएको )भ ुयेशकूो स1देशमाफ त 6मा, आशा र नयाँ जीवन सबकैो ला.ग hयाउने 

उहाँको उ�ेeयमा भाग +लन स6म पादछ! *त^ो ,वचार: 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: 
1. *तमीलाई के डर लाiछ? के येशकूो अ+भवादनले तपाUलाई “शाि1त होस”् भ1ने श\दले अ+भवादन 

गरेको छ? उहाँ +भ2 आउन चाहानहुु1छ ता>क तपाU उसलाई छुनहुोस,् उहाँलाई महससु गनुहोस,् 

उहाँलाई अगँाhनहुोस ्र उहा ँहुनहुु1छ ज�तो देOखनहुु1छ। ऊ जी,वत छ! उसले मGृयलुाई िजतकेो 

छ! 

2. येश ूजी,वत हुनहुु1छ र तपाUको जीवनमा तपाUको �दयमा ब1द �थानह�मा आउन चाहनहुु1छ। 

ऊ +भGता, ढोका, लकह� र अ� बाधाह� पछाLड लकुाउन चाह1छ जुन तपाU पछाLड लdुदै 

हुनहुु1छ। उहाँ तपाUलाई "शाि1त *तमीसँग रहोस"् भ1न चाह1छ। उहाँ तपाUलाई आफै Tदन 

चाहनहुु1छ। 

3. तपाईको जीवनमा तपाईले उहाँसँगको उपहारलाई शाि1तमा hयाएको चाहानहुु1छ? _____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

MशPण (जारJ): 

2. येशलेू आkनो योजना को उपहार Qयाउँछ. 

उनले भने, “जसरJ ,पताले मलाई पठाउन ुभयो म तपाUलाई पठाउँछु।” हामी )eन गन सdदछ( 

यTद यो धेरै उपहार हो भने। ,पताले उहाँलाई पठाउनभुयो र उहाँ 0ूसमा टाँ.गनभुयो। अब ऊ 

मलाई पठाउँदै छ? मलाई यसको बारेमा थाहा छैन ... 
 

उसले योजना, ,वeवको ला.ग आkनो दशन हो र मलाई यसमा भाग +लन आमि12त गदछ। 

उनको दशन समय को श�ु देOख च+लरहेको छ। उहाकँो योजना उहाँको राvय �थापना गनp हो र 

उहाँ सब ैमानवजा*तह� यसको एक Tह�सा भएको चाहनहुु1छ। पनु�Gथान भएका )भलेु भेला 

भएकाह�लाई बताउँछ >क *तनीह� योजनाको एक Tह�सा हुन ्र यो योजना वा�तवम ैएकदम ै

सरल छ: 
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म *तमीलाई पठाउँदै छु। म अ.धकारको साथ एक हँु। अधकार Tदइयो। >कन>क म 

तपाUलाई पठाउँदै छु, तपाUसँग मेरो अ.धकार छ।   

*तमी मेरो सा6ी हुनेछौ। *तमीह� आफैले आफैलाई होइन, मलाई सा6ी Tदनेछौ। तपाईले 

जे दे`न ुभएको, स1ुन ुभएको छ र जे थाहा छ Gयसको )माण गनुहु1छ। 

तपाU प
ृवीको अ1तमा जानहुुनेछ। यो मेरो �िSटकोण हो। 

 

आवेदन: 

1. के येशकूो योजनाको वरदानले तपाUलाई डराउँछ? के तपाईले कसकैो अ.धकार )योग गनुभएको 

छ? कhपना गनुहोस ्>क उहाँको योजना तपाUको जीवनको ला.ग के हो जब तपाUलाई उहाँको 

अ.धकार )योग गनp अ.धकार Tदनहुु1छ: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. बझुेर >क हामी सब ैउहाँ3वारा पठाइएका छ( र "जान"ु भ*नयो >क उहाँ कहाँ हुनहुु1छ जहाँ उहाँलाई 

तपाईको शाि1त र शिdत hयाउन पठाउँदै हुनहुु1छ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. येशलेू मलाई आफूलाई मन सोNदै हुनहुु1छ। उहाँ बाँAनको ला.ग मनुभयो ता>क म बाँAन सक(। 

ममा के मन आवeयक छ ता>क मेरो जीवनबाट कोहJ उहाँबाट अन1त जीवन पाउन सdछ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: एक 6ण +लनहुोस ्र शाि1त को उपहार को लागी ध1यवाद Tदनहुोस ्र उहाँको *न�तो को लागी 

र उहाँको अ.धकार सगं पठाइएको छ। _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

MशPण (जारJ): 

3. येशलेू आkनो शिdत को उपहार Qयाउँछ. 

"उहाँ *तनीह�मा.थ ____________________ र *तनीह�लाई भ1नभुयो," __________________ 

____________ ____________ (यहू1ना 20:22). " उहाँ *तनीह�मा सास +लनभुयो। उसको सास 

जीवन र जीवन Tद1छ। उGपिGत २ मा परमेeवर मानव सिृSटसँग आGमीयता रा`नहुु1छ।  हामीलाई 

पदमा के भ*नएको छ 7? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

यशयैा 42:5  मा हामीलाई भ*नएको छ >क उसले "आkना मा*नसह�लाई ____________________ 

Tद1छ।" 
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भगवानको शिdत हामीलाई उहाँको उपहार हो र यो उहाँको प,व2 आGमाको माNयमबाट आउँदछ। 

लकूा 24:39 ले भ1छ "तपाU _______________________ मा.थबाट ______________________ 

सगं हुनहुु1छ।" यहू1ना 20:22 मा उनले भने, "प,व2 आGमा Pहण गनुहोस।्" यो ज�तो हो >क 

उहाँ भ1दै हुनहुु1छ, "लामो सास फेनुहोस।्   

सास फेनुहोस ्र मेरो आGमा +लनहुोस।् " योजना परूा गन प,व2 आGमा उहाकँो शिdत हुनहुु1छ! 

उहाँको आGमाको साथमा कुन ैबाधाह� छैनन ्जुन हामी आफt ले परमेeवरसँग साझदेार गदछ(। 

हामी आफैले आफैलाई छाLडरहेका छैन( र आशा गदEछ( >क परमेeवरले हामीलाई सशdत 

पानुहुनेछ। हामी उहाँलाई उहाँको +मशनमा साथ Tदइरहेका छ(।   
 

आवेदन: 
1. )Gयेक Tदन म मेरो जीवनमा परमेeवरको आGमाको एक ताजा बTहनको ला.ग सोNछु ता>क 

मलेै… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. )Gयेक Tदन म यी सबबैाट मdुत हुन सोNछु जसले मलाई उहाँको राvयको �दय र जीवनमा 

उहाँको राvय �थापना गन मेरो +मसनमा रा`दछु जुन म उहाँको सा6ीको �पमा पiुदैछु ... 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: )Gयेक Tदन म उनी र म सँग ैसाझेदारJ गरेको साझदेारJको ला.ग उहाँलाई ध1यवाद गदछु: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

MशPण (जारJ): 

4. येश ूआkनो उ�ेeयको उपहार Qयाउनहुुछ. 

येशकूो आGमाको सास Tददै हामीलाई पठाउने येशकूो उ�ेeय हा^ो जीवनमा अ�ले पापको 6मा 

पाउन सdछन।् 6मा भनेको पापको आदान)दान हो। येशलेू हामीलाई माफ गनुभयो र हा^ो पाप 

उहाँमा +लनभुयो। भगवानको )ेमले परमेeवरको उ�ेeयको पहल गदछ। परमेeवरले हामीलाई )ेम 

गनुभएन >कनभने येश ूहा^ो ला.ग मनुभयो। होइन, येश ूहा^ो ला.ग मनुभयो >कन>क परमेeवर 

हामीलाई )ेम गनुहु1छ। यहू1ना 3:16 ले हामीलाई याद Tदलाउँछ >क परमेeवरले हामीलाई )ेम 

गनुभयो र आkनो प2ुलाई Tदनभुयो। हामीलाई बचाउनको ला.ग परमेeवरले हामीलाई बचाउन ु

भयो, हामीलाई दोषी ठहराउन (यहू1ना 3:17). 
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सब ैठाउँमा मा*नस आkनो जीवनको उ�ेeय र अथ खोvछन।् *तनीह� सोNछन,् "जीवनमा मेरो 

उ�ेeय के हो?" यो एक ,वeवgयापी )eन हो। हामी "खाने, ,पउने, र रमाईलो" भ1दा ठूलो उ�ेeयको 

ला.ग चाह1छ(। हामी महGGवपणू जीवन ;बताउन चाह1छ(। यस कथामा, येश ूआkनो उ�ेeयलाई 

हा^ो उ�ेeयसँग जो|नहुु1छ। जसरJ ,पताले उहाँलाई ससंारमा )ेम, 6मा र शाि1त hयाउन 

पठाउनभुयो Gय�त ैयेश ूअब हामीलाई प*न उहJ उ�ेeय Tदनहुु1छ। मेरो घर वा काममा होस,् 

gयायाम कोठामा वा *छमेकमा म एक gयिdत ब1न सdछु जसले 6मा, माया, र शाि1त hयाउँछ। 

यो एक महान उ�ेeय हो! यसले जीवनलाई अथ Tद1छ। यो अन1त मhूय छ. 

आवेदन: 

1. यी चार मNये कुन उपहार तपाUको ला.ग अTहले सबभै1दा मhूयवान छ? ____________________ 

>कनभने _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यी उपहारह� मलाई पनु�Gथान भएका )भबुाट आएको हो भनेर थाहा पाउँदा, म कसरJ ती यी 

उपहारह� )योग गन सdदछु ता>क ऊ उहाँसँग अझ बढJ )भावकारJ साथी ब1न सdछ?  

उहाँको शाि1त को वरदान: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उनको योजना को उपहार: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उहाँको शिdत को उपहार: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उनको उ�ेeय को उपहार: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

�ाथ�ना: तपाUको जीवनलाई )ाथनामा )भकुो साम ुhयाउनहुोस।् उहाँलाई तपाUको उदार उपहारह�को 

ला.ग ध1यवाद Tदनहुोस ्जनु तपाUको जीवनलाई अथपणू र अथपणू बनाउँदछ। उहाँको उपहार र 

*नदpशनको ला.ग सोNनहुोस ्जब तपाU यी उपहार )योग गनुहु1छ। यी उपहारह� ठूलो मनसायले )योग 

गन खोvनहुोस ्र सोNनहुोस ्>क उहाँ तपाUलाई थु) ैअवसरह�को बारेमा जाग�कता Tदनहुु1छ जुन यी 

उपहारह� अ�को जीवनलाई आ+शष ् Tदन )योग ग@र1छ। _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 के Lतमी मलाई �ेम गछS?

 

पBरचय 

 

येशकूा *नदpशनह� अनसुार चेलाह� गालJल गए। एक मा1छे एक बोध भयो >क यी मा*नसह� बोर .थए। 

यहू1ना 21 मा उनीह�ले माछा मानp *नणय गरे। के भयो? उनीह�को माछा समाGने र परमेeवरका 

मा*नसह�, चचको कामको बीचमा समानता पGता लगाउनहुोस।् माछा प0ने मा*नस मछुवाको �पमा 

आkनो सेवकाई को बारेमा *तनीह�लाई के कुराकानी गन सdछ?  

हामी यो )eन सोNन सdछ(, "के भगवानले मलाई )योग गन सdनहुु1छ?" तर )ायजसो हामी साँिAचकै 

जा1न चाह1छ(, "के मलेै Gय�तो खराब काम गन सdछु >क भगवानले मलाई )योग गनुहु1न र )योग 

गनुहु1न?” उनले )भलुाई इ1कार गदा उनले स�भव तhुयाउन सकेका .थएनन।् हामीलाई भ*नएको .थयो 

>क अफसोसको साथ उनी बाTहर गए र ध�ुध�ु रोए। 6मा त�ु1त .थयो। भगवानले कTहhय ै6मालाई 

रोdनहुु1न। तर अक� कुरा प*न सhुझाउनपुदछ भनेर येशलूाई थाहा .थयो। पाठ 6 मा एक *छन +लनहुोस ्र 

येशसँूग चुपचाप ब�नहुोस ्र प2सुसँग उनको कुराकानी स1ुनहुोस।् हुनसdछ येशलेू तपाUको )eनको उGतर 

प*न Tदँदै हुनहुु1छ 
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 के Lतमी मलाई �ेम गछS? 

 

पाठ 6 

 

भाग 1 

पBरचय: यो भगवानको )ेम मा अक� कथा, हा^ो जीवन प*छ केTह भयो। कथाको धेरै जसो माछा मानp, 

माछा र माछावालाह�सँग स�बि1धत छ। येशलेू भ1नभुयो, “मेरो प*छ लाग र म *तमीह�लाई 

मा*नसह�का जलहारJ बनाउनेछु। ' उनले यी श\दह� )योग गरेर केहJ मछुवाह�)*त आkनो सेवकाईको 

श�ुआत गरे र यहू1ना 21 मा हामी फे@र श\दह� भे}ाउँछ(, "मेरो प*छ लाiनहुोस।्" 

असाइनमेन:् प{नहुोस।् यहू1ना 21:1-14. 

अEयास गनु�होस:् 
1. कथा कहाँ हु1छ यो 1)? ___________________________________________________________ 

2. भेला भएकाह� को .थए (पद 2)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. प2सु के गन लागेका .थए (पद 3)? __________________________________________________ 

अ�ले भने _____________________________________________________________________ 

4. Gयो रात माछा मानp काम कसरJ भयो? ______________________________________________ 

5. भो+लपhट ;बहान येश ू>कनारमा उ+भनभुयो। हामीलाई चेलाह�का बारेमा के भ*नएको छ (पद 4)? 

______________________________________________________________________________ 

6. येशलेू *तनीह�लाई बोलाउनभुयो।  “_________________________________________________.” 

7. पdकै प*न, *तनीह�ले केTह प*न प0ेका .थएनन ्Gयसलेै उनले के भ1छन ्(पद 6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. र प@रणाम (पद) .थयो 6): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. येशलूाई कसले पTहचान गरे (पद 7)? ____________ र उसले ____________ लाई भ1यो: "यो हो 

_______________.” 

10. प2सुको तGकाल )*त>0या के .थयो (पद 7)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. अ� चेलाह�ले के गरे (पद 8)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. *तनीह� आइपiुन ुअ*घ उनीह�को *नि�त के तयार ग@रएको .थयो (पद 9)? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. येशलेू उनीह�लाई के गन आPह गनुभयो (पद 10)? _____________________________________ 
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14. पीटर बोडमा चढे र नेट >कनार ता1नमा म�त गरे। हामीलाई के भ*नएको छ (पद 11)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. येशलेू उनीह�लाई ____________ र *न�तो Tदनभुयो ______________________. 

16. सब ैचेलाह� _____________ .थए __________________________(पद 12). 

17. येशलेू माछा र रोटJलाई के गनुभयो (पद 13)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

परावत�न:   
1. यी केहJ पदह�मा प2सुलाई अवलोकन गनु रोचक छ। ती .चहानमा भएका दतू र येश ूदवुलेै 

आkना आइमाईह�लाई गालJल गएर Gयहाँ उहाँलाई पख भनेर आkना � 2ीह�लाई भनेका .थए। 

हामी येशलूाई गालJलमा भे�दछ( तर प2सु अ� न ैचलेाह�सँग ैबसेका .थए र Gयहाँ केTह गन 

बाँक� .थएन। केहJ गन नपरोस ्भनेर प2सुलाई गाoो .थयो Gयसलेै उनले माछा मानp *नणय गरे र 

अ�ह� प*न उनीसँग ैजाने *नणय गरे। अक� कुरा हामी उहाँ बारे प{य( उहाँ डु गाबाट र पानीमा 

कूवामा जानभुएको छ येश ूपौLडनको ला.ग! Gयसो भए उहाँ डु गामा च{नभुयो र ठूलो माछाले 

भ@रएको जाल >कनारमा ता1न म�त गदE हुनहुु1छ। ऊ ऊजाको साथ ,व�फोट भएको देOख1छ! 

य�तो देOख1छ >क उसले येशकूा ला.ग पया?त गन सकेन… वा… हुन सdछ ऊ येशकूा व@रप@र 

अ?�यारो छ >कनभने समाधान नभएको म�ुाह�को कारणले… वा… उसको मा+लकलाई धोका Tदँदै, 

प2सुलाई के भइरहेको छ? *त^ो ,वचार: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामी एक 6णको ला.ग पानीमा माछा मानpह�, प2सुलाई हे� य(। अब, माछाको चमGकारJ समाGने 

(पद 6 ) र AयाGन ुनभएको जालह� (पद 11) को बारेमा तपाइँ के सोAनहुु1छ? के यो ,वeवास 

गन गाoो छ? के यो कथाको चरम हो? माछाको जाल र जालको कथाले कसरJ परमेeवरलाई 

.चनेको छ जसको बारेमा उहाँलाई थाहा छैन, जो अझ ैप>0एका छन ्र परमेeवरको (नेट) को 

)ेममा समाTहत भएका छन ्र उनको राvय, उनको चच (डु गा) मा hयाइएको छ )? dयाचको 

आकार यी मा*नसह�ले कhपना गरेका कुन ैप*न भ1दा बढJ छ र अझसै�म, dयाचको आकार 

ज�तोसकैु भए प*न, जालह� फु�न सकेन। येशलेू के भ1न खोvदै हुनहुु1
यो? मा�टर >फशर�यानले 

उनीह�लाई के +सकाउँदै .थए? डु गाको अक� >कनारमा *तनीह�को जाल kयाdँनका ला.ग सरल 

*नदpशनले के सभंव भएको .थयो? हामी कसरJ येश ूर अ�ह� सँग ैब�छ( जसले माछालाई येशमूा 

hयाउन जानेछ, kया>करहे, र जाल टे>कदै (पद 10)? कसरJ येश ूर एक अकासँग +मलेर ससंारलाई 

उसको जालमा प0न सdछ(? *त^ो ,वचार: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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आवेदन: 
1. येशलेू भ1नभुयो, “आkनो जाल kयाक…” एक मा1छे माछा प0ने को �प मा, म फालदै छु के 

जाल के हो?  ___________________________________________________________________   

2. म मेरो जाल कहाँ kयाँ>करहेको छु? के यो मेरो घरमा छ? मेरो *छमेक? मेरो कारपलु? माछा कहाँ 

छन?् __________________________________________________________________________ 

3. येशलेू भ1 नभुयो, “केहJ hयाऊ… *तमीले समाGयौ…” तपाU मछुवा हुनहुु1छ, भगवानलाई )ेम 

गनpह�का ला.ग माछा मादE! आkनो कथा साझा गनुहोस।् येश ूतपाइँको समाGन को बारे मा सब ै

स1ुन चाह1छ! *त^ो चारा के .थयो? तपाU कहाँ जानभुयो? के तपाUले नेट )योग गनुभयो? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. तपाU कोसँग माछा मा आमि12त गदE हुनहुु1छ? यTद अ�ले तपाUलाई पsयाउँदछन,् तब *तनीह�ले 

कसरJ माछा मानp +सdने छन?् 

तपाU *तनीह�लाई के देखाउँनहुुनेछ ता>क *तनीह�ले +सdन सकून?् _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पBरचय: येशसँूग प2सुसँग अझै केहJ अधूरो gयवसाय .थयो। चीजह� समाधान भएनन।् *न�स1देह, 

प2सुलाई थाहा .थयो >क उसलाई 6मा भयो। हामीलाई थाहा छ येश ूपनु�Gथानको Tदनमा उहाकँहाँ देखा 

पनुभएको .थयो (लकूा 24:34) र हामी केवल प2सुले आफूले जे भएको .थयो भ1ने कुरामा सब ैकुरा 

सोचेको ज�तो महससु गरेको हुनपुछ भनेर मा2 कhपना गन सdछ( (लकूा 24:12)। उनको पनु�Gथान 

हुनभुएको )भकुो उपि�थ*तमा। तर, समाधान नग@रएको )eन र�यो, "येश,ू के मलेै य*त नरा^ो पाप गन 

सdछु >क *तमीले मलाई )योग गन अ�वीकार गनpछौ?" 

 

िजIमेवारO: प{नहुोस ्जोन 21:15-19 

 

अEयास गनु�होस:् 
1. उनीह�ले भखरै खाजा खाइसकेका .थए र येशलेू प2सुसँग कुरा गन थाhनभुयो। उनले प2सुलाई के 

भने (पद 15)? ___________________________________________________________________ 

2. प2सुले भने, “__________________________________________________________________.” 

3. येशलेू जवाफ Tदनभुयो, “_________________________________________________________.” 

4. पद  16 र 17  पद 15 को )ायः दोहो@रएको छ। के तपाई मलाई )ेम गनुहु1छ? *तमीलाई थाहा छ 

>क म गछु। मेरो भेडाह�लाई खुवाऊ। प2सुले येशलूाई तीन पटक इ1कार गरे र हरेक पटक उनले 

प2सुलाई एउटै )eन सोधे र प2सुलाई प*न Gय�त ै*नदpशन Tदए। �पक प@रवतन हु1छ। जोनले 

एक माछा मानp कथा बताए तर येशलेू ____________ लाई स . केत गनुभयो। "मेरो खाना 
___________________.” 
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5. Gयसोभए पद18 मा येशलेू प2सुसँग आफू बा.ँचरहेको बेला उसलाई के हुनेछ भनेर बताउनभुयो।   

आफू जवान छँदा येशलेू के भ1नभुएको .थयो? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

आफू बढुो हँुदा के हुने .थयो भनी येशलेू बताउनभुयो? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. येशलेू प2सुको मGृयकुो बारेमा कसरJ कुरा गनुहु1छ भ1ने स1ुन ुरोचक छ। उहाँ यसको बारेमा कुरा 

गनुहु1
यो ज�तो उहाँ आफैले गनुभयो। येशलेू प2सुको मGृयकुो माNयमको �पमा बोhनभुयो  

______________________________________ (पद 19). नोट: पर�पराले भ1छ >क प2सु र 

*तनक� �ीमती दबुलैाई 0ूसमा टाँगेका .थए र प2सुलाई उhटै 0ूसमा टाँ.गएको .थयो। यो ,वeवास 

गन गाoो छ >क य�तो मGृयलेु परमेeवरको मTहमा गदछ तर ,वeवास येशकूा श\दह�मा आधा@रत 

छ.    

7. Gयसोभए येशलेू तीन वषअ*घ मGती 4:20 मा प2सुलाई बोलाउनहँुुदा, उनले यहJ श\द )योग गरेर 

प2सुलाई पनुः�था,पत गरे। "__________________________________।" )भलेु प2सुको �दय 

जा1नहुु1
यो। प2सुले उनलाई इ1कार ग@रसकेका .थए भनेर उनी जा1दथे। उनलाई थाहा .थयो >क 

आफूले गरेको कामको ला.ग प2सु द:ु खी .थए र पeचाGताप गरे। हामीलाई थाहा छ >क ऊ बाTहर 

गयो र �ँदै .थयो (लकूा 22:62)। प2सु अझै जा1न चाह1थे >क उनी येशकूा ला.ग अझै बहुमhूय 

छन ्>क छैनन।् येशलेू सब ैकुरा �पSट पानुभयो। “ए प2सु, *तमी मेरो प*छ लाग, 0ूसमा प*न, म 

*तमीलाई भ1छु, बाँAने वा म@रसकेप*छ प*न तपाU परमेeवरको मTहमा गनुहुनेछ।”   

 

भाग 4 

 

आवेदन: हामी प*न उहाँलाई पsयाउँदै येशमूा आkनो आखँा केि1�त रा`न भ*न1छ। Tह� ू12:2 मा 

भ*नएको छ, "हामी 0ूसको द:ु ख भोiने येशमुा नजर रा`दछ( ... पापीह�बाट Gय�तो दeुमनी भोiने 

उहाँलाई ,वचार गनुहोस,् ता>क तपाई थ>कत वा अशdत नहुनहुोस।्" यहू1ना 21 मा यस कथाबाट प2सुको 

बारेमा अ+ल बढJ जा1ने र अब Tह� ू12 मा येश ूर 0ूसको बारेमा प{ने 0ममा, म "मेरो आँखा येशमूा 

केि1�त गन" चुनौती Tदएको छु।   

1. मलेै मेरा साथीह�लाई ,वचार गदा यसको अथ के हो? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मलेै मेरो जीवनशलैJलाई ,वचार गदा Gयसले मेरो ला.ग के अथ रा`छ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. मेरो 0सलाई ,वचार गदा Gयसले मेरो ला.ग के अथ रा`छ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



51 

 

परावत�न:  
1. लकूाले हामीलाई केहJ कुरा बताउँछ जुन अ1य कुन ैप*न ससुमाचारका प�ुतकह�मा रेकड ग@रएको 

छैन। मा येशलेू प2सुलाई के भ1नभुयो लकूा 22: 31-32? _______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. यहू1ना 21:15-17  को )काशमा यो ख!डलाई ,वचार गनुहोस।् येशलेू प2सुलाई भ1नभुयो: 

पद 15: ________________________________________ 

पद 16: _________________________________________ 

पद 17: _________________________________________ 

आkना भाइह�लाई ब+लयो पादE प2सुलाई येश)ू*त आkनो )ेम gयdत गनp मौका Tदइयो (लकूा 
22:32). 

3. प2सुले येशलूाई नकानु भनेको आkन ैgयिdतगत जीवनको अनभुवले कसरJ येशलूाई इ1कार गय� 

र 6मा माiदा Gयसले उनको स1देशलाई र भाइह�लाई किGतको अथपणू बनाउँदछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. भगवानको 6मा मा जान को �प मा एक जी,वत को �प मा, कसरJ आkनो कमजोरJ र 

असफलता को लागी एक भगवान अ�लाई स�ुढ बनाउन )योग गन सdछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरण: मा फे@र भेडाको बारेमा बोले यहू1ना 10:3-4. “उसले आkन ैभेडालाई बोलाउँछ. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

उहाँकै ला.ग *तनीह�ले उहाकँो सोर .च1छन।् ” 

 

*तनीह�का ला.ग जो थोरै महGवकां6ी छन ्र उनीह�को मेमोरJ लाइ�ेरJमा परमेeवरको वचनको अक� अशं 

थ?न चाह1छन,् प2सु आफैले हामीलाई ए+सया माइनर, आध*ुनक टक�का चचह�मा लेखेको प2 माफ त 

)ोGसाTहत गछन।् 1 प2सु 5:2 मा *तनी चचका नेताह�लाई )ोGसाहन Tद1छन:् “परमेeवरको बगालको 

गोठालो  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
जसरJ भगवानले तपाईलाई चाहानहुु1छ …” 

 

�ाथ�ना: हे येश,ू म फे@र तपाईको श\द स1ुछु, "मलाई पsयाउनहुोस।्" *तमीले मलाई *त^ो भ�डाह�लाई 

खुवाउन आPह गछ� ता>क *तनीह�ले *त^ो आवाज प*न स1ुनेछन ्यTद *तनीह�ले तपाUको आवाज 

स1ुदछन ्>कनभने *तनीह�ले तपाUलाई .च1छन।् म तपाUको सेवामा तपाUको ,वeवासयोiय ब1न सdछु 

जब म तपाUको अनसुरण गछु। मलाई निजक रा`नहुोस ्र जब म टाढामा बस� र गhती गर�, तपाUको 

भ�डा भेडाह�लाई पनु�था,पत गनुहोस।् हे येश,ू न^ भएर म तपाईको अ*घ झdुदछु >क म जा1दछु >क 
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तपाई बाहेक म केहJ गन सिdदन र तपाई सगं सब ैकुरा स�भव छ। मलाई मेरो जाल kयाdँन Tह�मत 

Tदनहुोस ्ता>क तपाU आkनो पनु�Gथान शिdतबाट अ�लाई आkनो मायाल ुबाहुह�को सरु6ामा hयाउन 

सdनहुु1छ। ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 सब ै-व,वमा जानहुोस ्

 

पBरचय 

  

Gयसोभए, येश ूअब कहाँ हुनहुु1छ? ऊ केवल बादल पछाLड हराएको देOख1छ। उनले भने >क उहाँ हामीलाई 

कTहhय ैछा|नहुुनेछैन वा हामीलाई Gयाiनहुुनेछैन। Gयसोभए ऊ कहाँ छ? एका*तर, हामी चेलाह� बादलमा 

हेरेका थोरै महससु गन सdछ( जुन उनीह�का ,वजयी नेतालाई के भयो भनेर सोAदै। ऊ कहाँ गयो? 

 

पाठ 7 ले ससंारका मिुdतदाता येश ू�ीSटको जीवन, मGृय ुर पनु�Gथानको अNययनको समापन गदछ। सब ै

बाइबलJय इ*तहास समय मा यो एक 6ण मा औhंयाए। परुानो *नयमले मसीहको आगमनको )*त6ा 

गदछ, अ+भ,षdत जन, �ीSट जसले मिुdतदाता भनेर )*तqा गनुभएको .थयो। नया ँ*नयमका ,वeवासीह� 

0ूसमा र खालJ .चहान*तर हेदछन ्येशकूो मGृय ुर पनु�Gथानमा हामीसँग यस जीवन र Gयसप*छका सब ै

चीजह�को ला.ग हामीलाई आवeयक छ। हामीसँग मिुdतदाता हुनहुु1छ जसले यो सब ैगनुभयो। हामीले 

हा^ोला.ग गन नसdने कुरा उसले हा^ो ला.ग गय�। हा^ो पापको 6माको ला.ग ब+लदान Tदनभुएर उहाँले 

हामीलाई आkनो बहुमhूय शरJर र रगतको साथ छुटकारा Tदनभुयो।  
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 सब ै-व,वमा जानहुोस ्

 

पाठ 7  

 

भाग 1 

 

पBरचय: हामीले अTहलेस�म बताइएको सबभै1दा ठूलो कथा सनेुका छ(। चार मNये ससुमाचारका तीन, 

तथा,प, एक अक� कथा समावेश गदछ। मGती, माक  र लकूाले हामीलाई के भएको .थयो भनेर बताउँछन।् 

आOखर, उहाँ मनुभयो तर उहाँ फे@र बौरेर उ�नभुयो। उहाँ बाँAनभुयो र आफूलाई धेरै जना, अझ ,वशषे गरJ 

आkना चेलाह� र उहाँलाई पsयाउनेह�का ला.ग आफूलाई जी,वत देखाउनभुयो। तर उहाँ अTहले कहाँ 

हुनहुु1छ? के ऊ अझै जी,वत छ र कहJ बा.ँचरहेको छ? उसलाई के भयो? ससुमाचारका श\दह�ले के भ1छ 

हेर(। 
 

MशPण: हामीले पछाLड �याक गन समय +लन ुपछ। हामी मGती 26:63-64 मा यहूदJ 1यायप@रष3 

अ*घ येशकूो म�ुामा फक न ुआवeयक छ। )धान पजुारJ कैयाफाले येश ू____________ को ____________, 

___________ का _________ हो >क होइनन ्भनी येशसँूग माग गरे। मा येशकूो जवाफ के .थयो पद 64? 

_____________________________________________________________________________________ 

येश ूपद 64 मा भ,वSयवाणी गन जानहुु1छ। उहाँ ती सबलैाई के भ1नहुु1छ? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

येशलेू उhलेख गनुभएको यो “शिdत” को .थयो? माक  हेनुहोस ्16:19. ______________________________ 

र यसको अथ के हो >क येश ूयस शिdतको दाTहने हाततफ  ब+सरहन ुभएको छ? दाTहने हातपT} ब+सरहेको 

कुराले येश ूपरमेeवरको आवाज हुनहुु1
यो भनेर सकेंत ग� यो। यहू1ना 1:1-2 मा यहु1नाले के भनेका कुरा 

स�झनहुोस।् उनले येशलूाई ____________ भनेर स�बोधन गरे जो शरJर बने र हामी माझ बास गरे। 

दाTहनेपT} ब+सरहेको प2ुको �थान हो, ,पताको जठेो छोरा राजकुमारको �थान। यो *नयम र अ.धकार को 

ि�थ*त, शिdत को ि�थ*त हो। अनसुार येशसँूग कुन शिdत छ ए>फसी 1:19-21? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

यी स1दभह�बाट हामीले परमेeवरको दाTहने हातको स�ब1धमा क�तो थप अ1त�िSट पाउँछ(? 

रोमीह� 8:34? ___________________________________________________ 

Tह� ू1:3-4? _________________________________________________ 

Tह� ू12:2? ___________________________________________________ 
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िजIमेवारO: मकू स 16:9-16 मा साझा कथा प{नहुोस ्र येशकूो भ,वSयवाणी परूा भएको हेनुहोस।् 

माक को खाताले धेरै छोटो ई�टरको सारांश Tद1छ र के अनसुरण ग� यो। (वतमान बाइबलJय ,व3वानह� 

,वeवास गदछन ्>क मौ+लक माक को पद 8 मा अ1त भयो र बाँक� पदह� केहJ वष प*छ थ,पए। य3य,प 

यी पदह�ले अ1य ससुमाचारका प�ुतकह�मा हुने पनु�Gथान घटनाह�लाई समथन गदछ र हामीलाई थप 

अ1तर�िSट )दान गदछ।) 
 

अEयास गनु�होस:् 

1. येश ूउ�न ुभएको पTहलो Tदनमा उहाँ कसकहाँ देखा पनुभयो (पद 9)? _______________________ 

2. हामीलाई उनको बारेमा के भ*नएको छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उनले येशलूाई देख ेप*छ उनी कहाँ गए र भ*नन ्(पद 10)? _______________________________ 

4. कसरJ उनीह� वणन ग@रएको छ (पद 10)? ___________________________________________ 

5. म@रयमले उनीह�लाई hयाएको खबरमा उनीह�को )*त>0या क�तो .थयो (पद 11)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

6. माक  हामीलाई या2ा गनp मा1छेह�को बारेमा बताउन गइरहेको छ _________________________ 

लकूा 24:13 हेनुहोस।् *तनीह�ले के @रपोट गरे? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. उनीह�को @रपोटमा चेलाह�को )*त>0या क�तो .थयो (माक  16:13)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. प*छ येश ूकोसँग देखा पनुभयो (पद 14)? ____________________________________________ 

9. येशलेू *तनीह�लाई ह?काउनभुयो ___________________________________________________ र  

___________________________________________________________________________ 

10. उनीह�ले ,वeवास गन अ�वीकार गरे प*न उनीह�ले के भने (पद  15-16)? "_______________ 

____________ मा ____________ स�म र ______________________ लाई परैू ____________ 

लाई ससुमाचार। जो _________________ र ____________________________________ हु1छ 

______________________, तर जसले _____________________________________ गदEन गदEन 

_________________________.” 

 

भाग 2 

-वचार: केहJ चीजमा )*त;बि�बत गन केहJ 6णको ला.ग यहाँ रोdन Tदनहुोस।् 

1. चेलाह� य*त ,वलाप ग@ररहेका .थए >क *तनीह� रोइरहेका .थए र शोक ग@ररहेका .थए >क 

*तनीह�ले दःुख र शोकको समाचारलाई म@रयम र अ� आइमाईह�ले उहाँकहा ँhयाए भ1ने 

कुरालाई )ाथ+मकता Tद1थ,े येश ूजी,वत हुनहुु1
यो भ1ने शभु समाचार। ऊ उठेको .थयो! 

*तनीह�ले गरेनन ्_____________________ यो. 
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2. ती दईु जना मा*नस इ�माउस*तर जादैँ गदा येशलूाई भेटे र *तनीह�का आखँा खो+लएप*छ 

*तनीह�ले येशलूाई .च1न, फकp , र येश ूजी,वत हुनहुु1छ भनेर @रपोट गन चेलाह� लकेुका .थए, जहाँ 

*तनीह� य�शलेम फ>क ए सब ैबाटोमा Tहडं।े *तनीह�ले उहाँलाई देखे। ऊ उठेको .थयो! फे@र, 

मकू सको ससुमाचारको अनसुार, चेलाह�ले प*न *तनीह�लाई ____________________ गदEनन.् 

3. एघार जनाले खादैँ गदा येशलेू देखापनुभयो। न;बसनहुोस,् येश ूचाहनहुु1
यो >क ती आइमाईह�ले 

आkना चेलाह�लाई आफू बौ@रउठेको कुरा बताऊन ्(मGती 28:9-10). *तनीह� जा1ने पTहलो 

हुनेछन।् ब�, *तनीह�ले अ,वeवासमा उनीह�को खबरको जवाफ Tद1छन।् केको ला.ग येशलेू 

*तनीह�लाई ह?काउनहुु1छ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

कसलेै सहायता गन सdदैन तर अच�म मा1नपुदEन >क यTद येशलेू आज प*न मा*नसह�लाई यहJ 

कुरा भ1नहुुनेछ, ,वशषे गरJ िज�ी र ,वeवास नगनpह�लाई ह?काउनहुु1छ। " *त^ो ,वचार: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन: यTद येश ूतपाUको घरमा खाना खान आउनभुयो भने, के उहाँ तपाUलाई ,वeवास नभएकोमा र 

तपाUको “िज�ी इ1कार” को कारणले ती सबलैाई साझा गनुभयो जसले तपाUलाई *तनीह�ले देखकेा र 

सनेुका सब ैकुरा ,वeवास गन ह?काउनहुु1छ? 

>कन? >कन छैन? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ�: मकू स 16:15-16 श\दह� येशलेू आkना चेलाह�लाई भ1नभुएको .थयो। यो लाई कमा!ड 

.थयो। यो आदेश .थयो सब ै,वeवमा जान। यो आदेश .थयो सारा ससंारमा जान र सब ैसिृSटलाई 

ससुमाचार )चार गनु। यो )*तqा .थयो >क जसले ,वeवास गछ र बि?त�मा +ल1छ उसले मिुdत 

पाउनेछ। यो उहाँको वचनले प*न भनेको .थयो र जसले ______________________________ गदEन उसले 

___________________________ हुनेछ। तर जा1नहुोस ्>क यो अ,वeवास मा2 हो जसले एक gयिdतलाई 

दोषी ठहराउँछ। जसले ,वeवास गदEन ऊ दोषी हुनेछ। 
 

तपाइँको अन0ुमOणका काडह�मा यी पदह� ले`नहुोस।् येशकूा यी श\दह�ले हामीलाई यो कुरा थाहा 

पाउँदा सा1Gवना Tद1छ >क यTद हामी ,वeवास गछn भने हामी बाँAनेछ(। हामीलाई अन1त जीवन Tदइनेछ। 

यस रा^ो समाचारलाई तपाUको जेबमा वा तपाUको पसमा व@रप@र लजैानहुोस।् यो तपाईले साझा गन 

सdनहुुने सब भ1दा रा^ो समाचार हो! 
 

�ाथ�ना: हे )भ ुयेश,ू मलाई ,वeवास गनुहोस ्>क तपाU वा�तवम ैमGृयबुाट बौरJ उ�न ुभएको छ। मलाई 

,वeवास गन ,वeवास Tदनहुोस ्>कन>क तपाU बाँAनहुु1छ, म प*न बाँAनेछु। मलाई ,वeवास Tदनहुोस ्>क यो 

शभु समाचारले मेरो मिुdत हो। मलाई साहस Tदनहुोस ्>क सारा ससंारमा जानहुोस ्र यो शभु समाचार 
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साझा गनुहोस ्ता>क अ�ले तपाईलाई, येशलुाई .च1न सकून,् उनीह�को जीवनको )भ ुर मिुdतदाताको 

�पमा। _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

पBरचय: हामी माक  1 मा जारJ रा`दै ",वeवास" श\द )योग भएको स `या याद गनुहोस।् माक को 

ला.ग के म�ुा .थयो? उसको ला.ग पनु�Gथानको स1देश के हो? के यो केवल इ�टरको घटनाह� भएको 

.थयो? उहाँ चेलाह�सँग @रसाउनभुएको देOख1छ, उहाँलाई .चनेका उहाँलाई। ती gयिdतह� .थए जसलाई 

"मेरो प*छ लाiन" आमि12त ग@रएको .थयो। ती चेलाह� .थए जसले येशलूाई रोटJ र माछा Tदए र 5000 

जनालाई खुवाए। *तनीह� उहाँका चेलाह� .थए जसले येशकूो उपदेश सनेुर स*ुनरहेका .थए। यी 

gयिdतह�ले के ,वeवास गरेनन ्>क ,वeवासले उनीह� को हो भनेर ,वeवास गन स6म बनायो? ,वeवासले 

गदा न ैउनीह�ले ,वeवास गरे >क उहाँ परमेeवरका प2ु, उनीह�का जी,वत )भ ुहुनहुु1छ। के *तनीह�मNये 

कोहJ य*त हठ� .थए >क *तनीह�ले ,वeवास गन अ�वीकार गरे? येशलेू *तनीह�लाई ,वeवास र ,वeवास 

गन बोलाउनभुएको हो। येशलेू उनीह�लाई *तनीह�को अ,वeवासलाई प1छाउन र उनीह�ले भनेको कुरा 

साँचो हो भनेर ,वeवास गन बोलाए। तर अ,वeवासको कारण येशलेू *तनीह�लाई Gयाiनभुएन। उसले 

अ1तस�म उनीह�लाई माया ग� यो र एघारमा देखा प� यो ता>क उनीह� आफैले दे`न सकून।् तब उनले 

थोमालाई भने (यहू1ना 20:29), "तपाUले ____________ दे`नभुयो >कन>क तपाUले मलाई दे`न ुभएको 

छ? ___________________________ *तनीह� हुन ्जसले मलाई देखेका छैनन ्र अझैस�म आएका छन”् 

 

असाइनमेट: प{नहुोस ्माक  16:17-18. 

अEयास गनु�होस:् 
1. येशलेू भ1नभुयो >क ,वeवास गनpह�का साथ .च1हह� Tदइनेछ। उनले भने, “मेरो नाममा *तनीह� 

+ल1छन।् 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. )े@रतको प�ुतकमा हामीलाई बताइएको छ >क यी सब घटनाह� घटे। ,वeवास गनpह�को साथ हुने 

सकेंतह� हेन स�ु गनुहोस।् यी स1दभह�मा के सकेंतह� छन?् 

कायह� 5:16 _____________________________________________________________ 

कायह� 8:7 ______________________________________________________________ 

कायह� 16:18 ____________________________________________________________ 
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कायह� 10:46 ____________________________________________________________ 

कायह� 19:6 _____________________________________________________________ 

कायह� 28:3-5 ___________________________________________________________ 

परावत�न: 

1. के ती उहJ gयिdतह� .थए जुन उनीह�लाई भ*नएको .थयो भनेर ,वeवास गन अ�वीकार गरे? के 

येशलेू ,वeवास गन उनीह�को Tहच>कचाहटको बाबजुद *तनीह�लाई )योग गन सdनहुु1
यो? के 

येशलेू *तनीह�लाई आkनो सेवकाईको ला.ग )योग गनुहुने .थयो? *तनीह� क�ता मा1छेह� .थए? 

क�तो )कारको +श6क वा र\बीले उहाँको सेवकाईलाई उनीह�को हातमा छो|नेछ?   

तपाUको )*त;ब�ब: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यस ;ब1दमुा कोहJले सहयोग प�ु याउन सdदैन तर उनीह�ले केTह ,वeवास गछन ्भने मा2 शकंा 

गछन।् तपाUको )*त;ब�ब: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ",वeवास" र ",वeवास गनु" बीचको +भ1नता ब�ुन ुमहGGवपणू छ। एक gयिdतले धेरै कुरा 

,वeवास गन सdदछ, झूटा कुराह� प*न। येशमूा ,वeवास गनु भनेको उसले गरेको काम सGय हो 

भनेर ,वeवास गनु मा2 पया?त छैन। "मा ,वeवास" हुन ुभनेको एकको आkन ैgयिdतगत 

मिुdतको ला.ग येशलेू के गनुभयो भनेर ,वeवास गनु हो। Gयसकारण, जब इसाईह�ले "म येशमूा 

,वeवास गदछु" भ1छन,् *तनीह�ले वा�तवम ैभ1ने गदछन ्>क म अTहले मेरो जीवनको ला.ग र 

उहाँले )दान गनुभएको अन1त जीवनको ला.ग उहाँमा मेरो भरोसा रा`दैछु। ,वeवासले 

परमेeवरमा.थ भरोसा रा`छ। तपाUको )*त;ब�ब: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू पdकै प*न *तनीह�लाई ससुमाचारको स1देशमा छो|नभुयो जुन उहाँ सब ैसिृSट स1ुन 

चाहानहुु1छ। फे@र, हामीलाई स�झना Tदलाइ1छ: "जसले ,वeवास गदछ र बि?त�मा +ल1छ उसले 

मिुdत पाउनेछ!" ,वeवास गनp �दयले बि?त�मामा भगवानको बAचा हुन चाहा1छ। >कन>क 

बि?त�मामा परमेeवर काम गनुहु1छ। भगवान पहल गनुहु1छ। परमेeवरले हामीलाई उहाँको छोरा 

बनाउनहुु1छ भनेर दावी गनुहु1छ, हामीलाई उहाँको नाम (,पता, प2ु, र प,व2 आGमा) Tदनहुु1छ। 

बि?त�मामा हामीलाई "सारा ससंारमा जान" भ*नएको छ। हामी उहाँका स1तानह� उहाँको 

अ+भयानमा आमि12त भय(! तपाUको )*त;ब�ब: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. एकले म�त गन सdदैन तर सोNन सdदछ, "बि?त�मा नभएको gयिdतको के गनp? के Gयस 

मा*नसलाई दोषी ठहराइनेछ? ” येशलेू चेलाह�लाई भ1नभुयो >क ,वeवास नगनpह�लाई मा2 दि!डत 

ग@रनेछ। अ,वeवास एक मा2 कारक हो जसले एक gयिdतलाई *न1दा गन सdछ। ,वeवास जीवन 

र मिुdत )दान गदछ। तपाUको )*त;ब�ब: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भाग 4 

असाइनमेट: प{नहुोस ्फेरJ माक  16:19-20 

अEयास गनु�होस:् 
1. येशलेू आkना चेलाह�सँग कुरा ग@रसकेप*छ, के भयो (पद 19)?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. लकूाले थोरै थप गरे। येशलेू चेलाह�+सत बोhन ुभएप*छ उहाँ *तनीह�लाई ___________________ 

(लकूा 24: 50). अ*न जब उहाँले उनीह�लाई आ+शष ् Tदइरहनभुएको .थयो, उहाँ *तनीह�बाट 

___________________________________________________________________ र हुनहुु1
यो 
______________________________________________________________________________ 

3. )े,षतको प�ुतक प*न से1ट hयकूले लेखकेा .थए। उसले हामीलाई )े@रत 1:9 मा थप जानकारJ 

Tद1छ। पद 9:11 मा कुन चाखलाiदो कुरा तपाU याद गनुहु1छ? 

एउटा _______________ ले उहाँलाई उनीह�बाट बाTहर hयायो ___________________. 

अ*न Gयसोभए के भयो? ___________________________________________________ 

�वगदतूह�ले चलेाह�लाई के सोधे? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

�वगदतूह�ले *तनीह�लाई के भने? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. मGती 28:17 मा हामीलाई भ*नएको छ >क चेलाह� _______________. र Gयसप*छ आ0ो+शत 

श\दह� आउँदछन,् "तर केTह _____________________." के येशलेू आkनो जीवन र सेवकाई 

Gय�ता gयिdतह�मा लगानी गनुभयो जसले कTहhय ै,वeवास गरेनन ्तर केवल उहाँलाई श का 

ग@ररहे? होईन, हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा छैन माक  र लकूाले हामीलाई के भ1छन।्   

माक  16:20 ले भ1छ >क 

i. चेलाह� बाTहर गए र जतातत ै___________।   

ii. र )भ ु_______________________ *तनीह�सँग 

iii. र )भ ु___________________ सगं ैस1देश पठाउनभुयो _________________ 

लकूा 24:52  ले भ1छ >क 

iv. *तनीह� ___________________________________ 

v. र ____________________________ सगं य�शलेम _______________________   

vi. र *तनीह� ____________ मा .थए ___________________ 

________________________  भगवान. 
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परावत�न: 

1. येशलेू आkना चेलाह�लाई आशीवाद Tदनभुयो। *तनीह�ले येशकूो उपासना गरे। उसले *तनीह�लाई 

छोLडTदयो। *तनीह� ठूलो आन1दले य�शलेम फकp । उहाँ *तनीह�का *नि�त ठाउँ तयार पान 

जानभुयो (यहू1ना 14:2)। *तनीह� मि1दरमा लगातार परमेeवरको )शसंा ग@ररहे। के यो भ1दा 

रा^ो )ा?त हु1छ? के तपाईले केTह हराइरहेको दे`न ुभयो? )े@रत 1:4 मा फक नहुोस।् येशलेू आkना 

चेलाह�लाई आqा गनp आqा के हो? छैन _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

उनको बबुाले क�तो उपहार Tदने )*तqा गनुभयो? यहू1ना 14:25-26  हेनुहोस।् येशलूाई धोका 

Tदइन ुअ*घ उहाँ आkना चलेाह�सँग *न�तार-चाड मनाउँदै हुनहुु1छ। उहाँको )*तqा के .थयो 

जसको ला.ग उनीह� पOखरहेका .थए? 

1. बबुा को पठाउने .थयो? ________________________________________________ 

2. आGमाले के गनp .थयो? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. यहू1ना 14:16 मा आGमाको बारेमा हामीलाई के भ*नएको छ? 

अ� के नामह� Tदइ1छ? _________________________________________ 

हामी उहाँलाई कसरJ .च1छ( (पद 17)? 

i. __________________________________________ 

ii. __________________________________________ 

2. यो ब�ुनलाई गाoो छ तर भगवान ्को आGमा हामीसँग ब�नहुु1छ र यTद यो अGयावeयक छैन भने 

हामीले ब�ुन ुआवeयक छ >क उहाँको आGमा हामीमा हुनहुु1छ। उहाँको )*तqा हामीलाई कTहhय ै

नGयाiने वा हामीलाई Gयाiने होइन। सGयको आGमा, येश ू�वयम ्हामीसँग ब�नहुु1छ र हामीमा 

ब�नहुु1छ। तर, सGयको आGमा अझै आएको .थएन। यसलेै *तनीह�लाई य�शलेम पठाइयो र 

उहाँको आगमनको ला.ग पखन ु.थयो। 
 

भाग 5 

पBरचय: कTहलेकाँहJ घटनाह�को टाइमलाइन थोरै अ�पSट हु1छ। कTहले घटनाह� भयो र कुन 0ममा 

*तनीह� 0मशः थाहा पाउन गाoो छ। पनु�Gथान प*छ धेरै चोTट येशलेू आkना चलेाह� गालJल जानहुुनेछ 

भनेर *नदpशन Tदनभुयो र Gयहाँ *तनीह�ले उहाँलाई दे`नेछन ्(मGती 28:7,10). यो थाहा पाउन गाoो छ 

>क येशलेू *तनीह�लाई Gयहाँ कTहले भे�नभुयो। हामीलाई थाहा छ >क पनु�GथानदेOख Tदनस�म �वगमा 

उहाँको �वगारोहण नभएस�म यो घटनाह� Gयस Tदनमा हुन सd
यो। यTद उहाँ गालJलमा रहेको पहाडबाट 

उdलनभुयो (मGती 28:16) वा यTद उहा ँबेथानीभ1दा बाTहर यहूTदयामा जानभुयो भने, अक� अ?�यारोपन 

हो। पdकै कहाँ र कTहले उहाँ मा.थ जानभुयो महGGवपणू पोइ1ट छैन। तथा,प, येशकूा चेलाह�लाई भनेका 

श\दह� आज हामीलाई प*न Gय�त ै+श6ा )दान गदछ जुन यो धेरै वष अ*घ उनीह�को ला.ग .थयो। 
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मGती 28:18-20 मा रेकड ग@रएका एघारलाई येशकूा श\दह� समयको इ*तहासभ@र न ैपरमेeवरका 

जनह�का अPसर आदेशह� भएका छन।् 
 

असाइनमेट: प{नहुोस ्मGती 28:16-20. 

 

अEयास गनु�होस:् 

1. चेलाह� कहाँ गए (पद 16)? ________________________________________________________ 

2. >कन *तनीह� Gयहाँ पगेु? _________________________________________________________ 

3. *तनीह�ले येशलूाई र ______________________________ देख.े 

4. तर, केTह ____________________________. 

5. येश ू*तनीह�तफ  आउनभुयो। पद 18 मा उनले के भने? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Gयसकारण! येश ूके 11 लाई *नदpशन Tदनहुु1छ (पद 19)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. ... र (पद 20) ___________________________________________________________________ 

8. उहाँको )*तqा के हो (पद 20)? ___________________________________________________ 

 

MशPण: धमशा�2मा तीनवटा ह�ता6र पदह� छन ्जुन छोटकरJमा हा^ो ला.ग भगवानको शभु समाचार 

रा`दछ। *तनीह�लाई स1दभको �पमा फेला पानुहोस ्र *तनीह�लाई स�पणूतामा ले`नहुोस।् 

1. जोन 3:16-17 ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

यहू1ना 3  मा हामीलाई यो याद आउँदछ >क परमेeवरले सारा मा*नसजा*तलाई )ेम गनुहु1छ। 

उनको चाहना .थयो र रTहरह1छ >क स�पणू ससंार पाप, मGृय,ु र शतैानबाट बचाईएको छ। भगवान 

,पताले उहाँलाई सबभै1दा मhूयवान ् कुरा Tदनलाई काम गनुभयो, जुन उहाँकै एक मा2 प2ु .थयो। 

उहाँले gयव�था गनुभयो >क जसले आkनो प2ुलाई *तनीह�को मिुdतदाताको �पमा ,वeवास गदछ 

उCार पाउनहुुनेछ र अन1त जीवन पाउनहुुनेछ। भगवान ,पताले येशलूाई ससंारको *न1दाको 

उ�ेeयको *नि�त पठाउनभुएको होईन तर बचाउनको ला.ग! 

2. ए>फसस 2:8-9 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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से1ट पलले यी श\दह� ए>फससको म!डलJलाई लेखेका हुन ्र यहJ श\दह� आज हामीलाई 

स1ुनका ला.ग भ*नएका छन।् हामी अनPुहले बचाउछ(, भगवान ्को )ेमले हामी)*त जुन कTहhय ै

कमाउन स>कदैन वा काम गन वा योiय हुन सdदैन। हामी उहाँको अनPुहको उपहार, )ेमको 

वरदानबाट हामी मिुdत पाउँछ(। उहाँको )ेम एक *न: शhुक उपहार हो जुन हामी ज ेप*न गछnबाट 

)ा?त गन सdदैन(। यो एउटा य�तो उपहार हो जुन केवल येशकूा छुटकाराको काममा ,वeवास 

गरेर )ा?त गन स>क1छ। हामीलाई परमेeवर भ1नहुु1छ >क उहाकँो छोराले यो सब ैग� यो। 

टेटेले�टै! 

3. मGती 28:19-20 ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

मGती 28 मा येशलेू भ1नभुएको छ >क सब ैअ.धकार उहाँकै हुन।् यो ,पताले उहालँाई Tदनभुएको 

छ। अब उहाँले आkना चेलाह�लाई, हामीलाई र हामीलाई पsयाउनेह�लाई भने, “जाओ र सब ै

देशका जा*तह�लाई चेला बनाओ। यो उहाँको *नम12णा हो >क उहाँ हामीलाई चेला बनाउने, उहाँको 

नाममा बि?त�मा +लन, र उहाँको वचन)*त आqाकारJ हुन +सकाउनको ला.ग उहाँको अ+भयानमा 

सामेल हुन। सबभै1दा बTढ, यगुको अ1तस�म उहाँ सधt हा^ो साथमा रहने )*तqा गनुहु1छ। यी 

श\दह�सँग हामी जा1दछ( >क हामी उहाकँो राvयका ला.ग ,वशषेा.धकार पाएका छ( र हामी 

उहाँका स1तानह� ह(। यी श\दह�सँग हामी जा1दछ( >क सअुवसरले एउटा िज�मेवारJ +ल1छ, 

िज�मेवारJ सब ैमा*नसजा*तको ला.ग य�तो शभु समाचारको स1देशवाहक हुने। यी श\दह�को 

साथ हामीलाई असाइनमे1ट Tदइ1छ, अ�लाई हामी आफै प*न धेरै वा थोरै होस ्भनेर +सकाइएको 

कुरा +सकाउने असाइनमे1ट। यी वचनह�सँग हामीसँग )*तqा छ, उहाँको उपि�थ*तको )*तqा छ 

जसले हामीलाई उहाँको शाि1त )दान गदछ जुन सब ैसमझह� पार गदछ। 
 

�मLृत: तपाईले पTहhय ैन ैअनमुान ग@रसdन ुभएको मेमोरJ कामका ला.ग तपाईको चुनौती के हुनेछ। 

तपाईको �मरणाथमा यी तीन ख!डह� य*त जोLडएका छन ्>क )भकुो काम र वचनमा ,वeवास गरेर 

तपाईको आkन ैउCारको ला.ग तपाईलाई ,वeव�त तhुयाउन चाह1छ। र, इAछा यो प*न हो >क तपाईको 

जीवनमा कTहhय ैप*न स�ुत 6ण नहुन सdछ जब तपाई उGसाहपवूक ईeवरको साथ च+लरहनभुएको 

स�पणू +मसनको अ+भयानमा सामेल हुनहुुनेछ र उहासँगं ैहामी चेला बनाउँदछ(। 
 

यTद तपाUले पTहले न ैGयसो गनुभएको छैन भने, यी पदह� इ1डdेस काडह�मा ले`न न;बसनहुोस ्र 

�मरणशिdत मा2 होइन तर उहाँको आ�वानलाई पालन गदE येशकूो प*छ लाiने चनुौतीको प*न आन1द 

+लनहुोस:् “जाओ, चेला बनाओ!” 
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आवेदन योजना: 
1. तपाUको जीवनको एक 62े .च1नहुोस ्जहाँ तपाU आफूलाई परमेeवरको +मसनमा पठाइएको 

,वचार गनुहु1छ र उहाँसँग साझेदारJ गन *नम12णा गनुहोस ्"जानहुोस,् चेला बनाउनहुोस!्" 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाU एक हुनहुु1छ जसलाई थाहा छ >क भगवा1लाई उहाँको ससंारमा पठाइएको छ, यसले 

तपाUको दै*नक जीवनका िज�मेवारJह� र >0याकलापह� परूा गदा तपाUको जीवनमा क�तो फरक 

पाछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: हो )भ,ु म तपाUलाई "हो" भ1न चाह1छु र तपाइँको +मशनमा सामेल हुन तपाइँको 

आमि12तलाई। म �वीकार गदछु >क म जा1दछु र मलाई तपाई)*तको य*त थोरै )ेम ब�ुन सdछु, 

तपाUको अनPुह जसले मेरा सब ैगhतीह� र कमजोरJह�को ला.ग 6मा )दान गदछ। म अ+भभतू छु >क 

के तपाU मेरो बारे मा जे तपाUलाई थाहा छ >क म तपाU सा+मल हुन चाहानहुु1छ। मलाई असाNय ैयो 

जा1न ुआवeयक छ >क तपाUको उपि�थ*त सँधै मसँग हुनेछ। मलाई यो आeवासन चाTह1छ >क तपाU 

मसँग मा2 हुनहुु1न तर तपाU ममा हुनहुु1छ। मलाई )योग गनुहोस,् )भ,ु तपाUले मेरा आखँा 

खो+लTदनभुयो ता>क तपाUको )ेम काय�थलमा, �कूलमा, मेरो *छमेकमा र मेरो प@रवारमा साझा गनp 

अवसरह� हेन। यो सअुवसर, िज�मेवारJ र असाइनमे1ट को लागी ध1यवाद। मेरो जीवनको सब ैTदनह� म 

,वeवासीपवूक तपाUको सेवा गन सdछु। 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 भगवान �ेम गनु�हुछ, हा�ो जीवन - भाग I र भाग 2 

 

समीPा 
 

बधाई छ! तपाUले ईeवरको )ेम, हा^ो जीवनको अNययनको दवु ैभाग पणू गनुभयो। तपाU जोश कथा, 

येशकूो द:ु ख, मGृय,ु र पनु�Gथानको कहानी चार ससुमाचारका लेखकह�ले बताएको �पमा प@र.चत 

हुनहुु1छ: मGती, माक , लकूा, र यहू1ना। य3य,प उहाँलाई थाहा .थयो >क उहाँलाई धोका Tदइनेछ, अ�वीकार 

ग@रनेछ, कोरा लगाइनेछ, .गhला ग@रनेछ र 0ूसमा टाँ.गनेछ, तर उहाँ आkनो ,पताको इAछाको अधीनमा 

रहनभुयो। उहाँलाई थाहा .थयो >क उहाँ पठाइएको उ�ेeय परूा गनुहुनेछ। हामी उहालँाई *न�तार-चाडको 

भोजबाट आkना चेलाह�सँग गेGसमनीको बगtचामा पsयाउन लागेका छ( जहाँ उहाँ )ाथनामा कु�ती खhेथे। 

यहूदाले उसलाई च�ुबन ग@ररहेको बेला हामीले दे`य( र +सपाहJह�ले उनलाई अ1नास र कैफासमा लगे। 

हामी +सपाहJह�को थूक का�ने, थ?पड लगाउने र कोरा हाhने 0ममा नdकलको परJ6ण हेदा हामी चुपचाप 

ब�य(। Gयसप*छ येशलूाई ,पलातसकहाँ पठाइयो जसले उहाँलाई कुन ैगलत फेला पारेन, Gयसलेै उसले 

येशलूाई हेरोदकहाँ पठायो। हेरोदको *नराशा प*छ >क येश ूउसको ला.ग गनुभएन। हेरोदले ,पलातसको 

हातमा सिु�पTदए। ,पलातसले उहाँलाई 0ूसमा टाँगेको सरकारJ सचूनामा य�तो लेOखएको .थयो: 

“नासरतका येश,ू यहूदJह�का राजा।” येश ूउहाँ को ला.ग 0ूसमा टा.ँगनभुयो!   
 

येश ूससंार " टेटे�टा " स1ुन चाहानहुु1छ! पवू ब+लदान वा अि1तम ब+लदानलाई स केत गनp कुन ै

ब+लदानह� छैनन।् उहाँ ब+लदान हुनहुु1
यो। उसले पापको ला.ग भdुतानी गय�। येश ूभगवानको प2ु, 

ससंारको मिुdतदाता हुनहुु1छ भनेर ,वeवास गनp सबलैाई परमेeवरले 6मा र शाि1त )दान गनुहु1छ। 
 

अब तपाईलाई समी6ा गनp समय भयो। याद रा`नहुोस,् यो परJ6ण मा2 होईन, केवल यो अवसरको 

तपाUलाई पिुSट गनp अवसर र तपाUको )ग*त तपाUले यस रोमा¡चकारJ या2ालाई *नर1तरता Tददै 

जानहुु1छ। येशलेू आkना चलेाह�लाई भनेका श\दह� उहJ श\दह� हुन ्जुन उसले तपाU र मलाई भ1छ, 

“जसरJ ,पताले मलाई पठाउनभुयो म प*न *तमीलाई पठाउँछु।” ती श\दह�को साथ हामी परमेeवरसँग 

उहाँको +मसनमा सामेल हुन आमि12त भय( जुन ससंारसँग बाँ|न >क परमेeवरको )ेम हा^ो जीवन हो!     
 

1. पाम आइतवार के भयो? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. येशलेू आkना चेलाह�सँग यहू1नामा दईु वा तीन चीजह� साझा गनुभयो 13-16? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. यहू1ना 17 मा उहाँ को लागी )ाथना गनुभयो ती को हुन ्र उनले )Gयेकलाई केको ला.ग सोधे? 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. यी �थानह� )Gयेकको बारे तपाUलाई याद भएको स5ं6?त �पमा वणन गनुहोस।् 

गेGसेमानको बगचैा: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

अ1नास र कैयाफासँग महासभा अ*घ _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

पोि1टयस ,पलातसको साथ )ेटो@रयममा: ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

गोलगोथामा, खोपडीको ठाउँ: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

.चहानमा: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

इ�माउसको बाटोमा: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

लक ग@रएको ढोका पछाLड: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

तालको >कनारमा: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Tहमालको टु?पोमा: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. येशकूो जीवन हा^ो ला.ग उदाहरण हो। यस भावनाGमक कथाबाट तपाUको ला.ग अथपणू रहेको 

येशकूा कुन तीन उदाहरणह� छन?् 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. तीन ह�ता6र प@रAछेदह� स�झनहुोस ्र एक वा दईु वाdयमा साझेदारJ गनुहोस ्यी श\दह�ले 

तपाUको जीवन शलैJमा फरक पानp तपाUको गवाहJ। 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. यहू1नाले आkनो ससुमाचारको प�ुतकमा य�तो लेखेका .थए, "यी लेOखएका हुन ्>क तपाई ,वeवास 

गनुहु1छ >क येश ून ै�ीSट हुनहुु1छ, परमेeवरको प2ु, र ,वeवास गरेर तपाU उहाँको नाममा जीवन 

पाउनहुुनेछ (यहू1ना 20:21). यTद कसलेै तपाईलाई सोNयो यTद तपाईले यी लेखकेो कुरा ,वeवास 

गनुभयो र प{न ुभयो भने, तपाईले क�तो जवाफ Tदनहुु1छ? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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अ*त@रdत 0स कनेdट बाइबल अNययन डाउनलोडह� कुन ैशhुक ;बना उपल\ध छन.्  

म12ालयको वेब साइट �मण गनुहोस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपाUबाट स1ुनहुोस!् 

Tटफनीलाई स�पक  गनुहोस:्:  admin@crosscm.com 

 


