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स�ुस�ुस�ुस�ु गद�गद�गद�गद� 
 

तपा@ एक साहिसक मा शु� “भगवानको �ेम, हा�ो जीवन” गद( ;नु;	छ �क तपा@को बाँकC जीवन 

आकार ;नेछ. तपा@को या
ा तपा@को लािग अनDठो ;नेछ र पिव
 बाइबल भFे पु�तकको तपा@को 

बुझाइमा बGनको लािग तपा@को उ)सुक र उ)साही चाहनाल ेकेही अंशमा िनधा� रत ग रनेछ. अ0ययन गन� 

तपाईको �ितब7ताल ेतपाइँको जीवनलाई समृ7 पानH वाचा गद�छ जुन भगवानल ेतपाइँको वचन माफ� त 

बोJनु;	छ. 

जब तपा@ अ0ययन गनु�;	छ तपा@लाई हातमा केही िसफा रस ग रएको आपूNतह� ;न �ो)सािहत 

ग र	छ: 

1. यो बाइबल अ0ययन एकाई: “भगवानको आ	मा, हा�ो शि� - भाग 1” 

2. पिव
 बाइबलको नयाँ अ	तरा�िOय सं�करण (एन I िभ
). नोट: य�द तपा@ नयाँ खरीद 

गद� �नु�	छ भने, बाइबल खोनुहोस्, य�द स�भव छ भने, �योसगँ छ:  

. �)येक पृPको बीचमा �स-संदभ� �त4भ �ाथिमकताका साथ. 

. एक सम	वय सामा	यतया बाइबलको पछािड भे ट	छ, र 

. केही आधारभूत नQशा पिन पछािड भे टए. 

3. पेन वा पेि	सल 

4. 3x5 वा 4x6 अनु�मिणका काड�ह� 

मा सूचीब7 तीन # 2  सुिवधाह�सँग तपा@लाई पया�� तपा@को अ0ययनको लािग आपूNत ग रनेछ र यी 

पाठह� माफ� त सफलतापूव�क नेिभगेट गन� तयार ;नु;नेछ. यRिप, बाइबलमा यो तपा@को पिहलो �दश�न हो 

भने, तपा@ल ेबाइबल नेिभगेट शीष�कको अ0ययनबाटै िवचार गन� सUु;	छ. यस अ0ययनल ेतपा@लाई कौशल 

िवकास गन� र तपा@लाई अिधक िवV�त बाइबल िवRाथW बनाउन सहयोग पुX याएको नेिभगेसनल 

उपकरणह� �दान गद�छ. बाइबल नेिभगेट कुनै पिन शुJक वा दािय)व िबना डाउनलोड गन� स�क	छ �स 

कनेQट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यRिप यो अ0ययन िसफा रस ग रएको छ, यो परमेVरको योजना, 

हाZो िवकJपको अ0ययनमा “भगवानको आ	मा, हा�ो शि� - भाग 1”. 

तपा@को बाइबल माक� गन� निहच�कचाउनुहोस्. यो तपाइँको बाइबल पGन हो. यसलाई तपा@को 

नोटह�, तपा@को रेखांकन, हाइलाइ\टग, सक�ल र एरोको साथ तपा@को आ]नै बनाउनुहोस्! तपा@ िवचार, �^, 

र अ0ययन को मा0यम बाट आ]नो या
ा _या`कग रेक.डग को लागी एक नोटबुक वा aाbलेट को उपयोग 

गन� को लागी चुF सUु;	छ “भगवानको छोरा, हा�ो उ�ारकता�”.   

अ0ययन साम9ी लेिखएको छ ता�क तपा@ आफैल ेिसU सUु;नेछ. आ)म-अनुशासन को एक िड9ी 

संग तपा@ थोरै वा कुनै क ठनाई को साथ साम9ी कभर ;नेछ. एकै साथ तपा@ नयाँ जानकारी �ा� 

गनु�;नेछ, नयाँ अ	तरदिृ> साझा गनु�होस्, र केिह चुनौतीपूण� �^ह� सोdुहोस् जुन उeरह�को लािग माfेछ. 

यो �ित��याको पूवा�नुमान गद( तपाईलाई अ0ययन गन� केही साथीह�लाई आमि	
त गन� ग4भीरतासाथ 

िवचार गन� �ो)साहन �दनु;	छ.   

तपाईलाई आ]नो अ0ययनमा रमाइलो लाf सQछ. तपाईको gदय 9हणयोhय होस् जसरी भगवानल ेतपाईको 

वचन माफ� त बोJनु;	छ. यी बाइबल कथाह�ल ेतपा@को छोरा येशू iी>, हाZा �भु र मुिjदाता माफ� त 

तपा@लाई �दएका महान् �ेमको आVासन �दनुहोस्. 
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प�रचय 

अिघ�लो बाइबल अ�ययन एकाई ई�रीय �ेम, हा�ो जीवन शीषक म ी 28:18-20 मा येशूका चेलाह"को 
िनयुि#सँग समा& भयो। उनले भन,े “'वग र पृि+वका सारा अिधकार मलाई ,दइएको छ। यसकारण जाऊ र 

सबै दशेका मािनसह"लाई मेरा चेलाह" बनाऊ। ितनीह"लाई िपता, पु0 र पिव0 आ2माको नाममा बि&'मा 
दऊे। मैले भनेको �2येक कुरा पालन गन ितनीह"लाई िसकाओ। र हरे, म युगको अ42यस5म म सँधै ितमीह"सँगै 

छु। ” �े7रतको पु'तक शु8को इसाई चचको िववरण हो जुन बि&'मा र िसकाएर चेला बनाउँथे। यी सबै 

ितनीह"ले एक पठाउनेको आ9ाका7रतामा गरे। �े7रतह" सुसमाचार पु'तकका लेखक लूकाले लेखेका दो:ो 
पु'तक िथए जसल ेथेओ,फलसलाई लेखेका िथए 2यसैले उनी आफूले िसकेको कुरा िन>य नै जा@ सAथ े(लूका 1: 

4). �यूक, िच,क2सक, िथयो,फलसलाई फे7र लेCयो। यस पटक लूकाले उनलाई �भुको पिव0 आ2माले गरेका 

सबै कुरा बताए जो येशूको अनुयायीह"को जीवनमा काम ग7ररहकेा िथए। 

 

बाइबलले 'वगमा र पृ+वीमा सबै थोक सृिE गनुFने परमे�र िपताको �ाथिमक कामलाई बुझाउँछ। हा�ो 
िनि5त Gूसमा आHनो रगत बहाएर परमे�र, पु0, येशूको �ाथिमक काम संसारलाई पाप, मृ2यु, र शैतानबाट 

छुटाउनु हो। र, पिव0 आ2माको परमे�रको �ाथिमक कामले हा�ो �दय र ,दमाग दबैु खोिलरहकेो छ िव�ास 

गन र िव�ासIारा �ा& गन जुन परमे�रल ेउहाँको वचनबाट हामीलाई �कट गनुF4छ। हामीसँग ई�र 

FनुF4छ जुन हामीसँग घिनK स5ब4ध चािह4छ। धमशाMले हामीलाई िसकाउँछ ,क परमे�र हामीिभ0 उहाँको 

आ2माIारा बाँNन रोOनFु4छ र यही आ2मा हा�ो जीवनमा स,Gय छ ,क हामीलाई शुP पानुF4छ र हामीलाई 

झR भगवान् बनाउनFु4छ। हामी यस कामलाई पिव0 भ4छT। उहाँ हामीलाई पिव0 बनाउनुF4छ र हामीलाई 

परमे�रसामु पिव0 बनाउनFु4छ। हामीलाई यो िसकाइएको छ ,क उहाँ हामीिभ0 बास गनुF4छ उहाँ हामीलाई 

धेरै फल फलाउन सUम तु�याउनुF4छ तर उहाँिबना हामीले केही गन सAदनैT। से4ट प�टले गलातीह"लाई 

लेखेको प0मा भिनएको छ ,क आ2माल ेजुन फल फलाउँदछ 2यसले फल, आन4द, �ेम, धैय र शाि4त ज'ता 
चीजह" Fन्। उनले हामीलाई एक अकासँग कोमल, आ2म-िनयि40त, दयालु र भलाइ Fने अिधकार पिन �दान 

गछन् (गलातीह" 5:22-23). 

 

जब तपाई �ारि5भक चचको अ�ययन गन था�नुF4छ, सतावटको चचको द:ु ख र द:ु खमा रहकेो येशूको द:ु खमा 

केिह समानताह" हनेुहोस्। क7ठनाइ र कEको आशा ग7रएको िथयो। ितनीह" येशूसँग िथए र उनका 

अनुयायीह"ले पिन 2य'त ैआशा गरे। येशूका अनुयायीह"लाई कसरी प,Gए, झूटो आरोप लगाइयो, जेल 

हािलयो र एउटा समूहबाट अकX समूहमा सुि5पयो, हनेुहोस्। कसैलाई पिन थाहा िथएन येशूका साथ के गनु पनY 
हो र कसैलाई पिन थाहा िथएन ,क उनका चेलाह"लाई के गनY। याद गनुहोस् ,क कसरी परमे�रले आHना 
जनह"लाई जोगाउनुभयो, ितनीह"लाई जेलबाट छुटाउनुभयो र ितनीह"लाई मान खोOनेह"बाट 

जोगाउनुभयो। परमे�र आHना जनह"सँग दशन, अ4य [ि#ह" र जिमन र समु\ी क7ठनाइह"को 
मा�यमबाट बो�नुभएको हदेा रमाईलो गनुहोस्। उहाँले य]दी र अ4यजाित दबैुलाई अँगालो बो�ने "पमा 
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सु@ुहोस्। सु@े सबैल ेया त िव�ासको साथ �ित,Gया दखेाए र ब^दो चचको िह'सा बने वा उनीह"ले िव�ास 

गन इ4कार गरे ,कन,क उनीह"को बोलकेो �दयमा समझको कमी िथयो। 

 

लूका आHना पाठकलाई यो जा@ चाह4थ े,क परमे�रको मुि# सबै मािनसका लािग हो र कुनै [ि# य]दी 
होस् वा अ4यजाित, दास होस् वा 'वत40, पु8ष होस् वा मिहला सबै, _ीE येशूमा एक बनेको भए पिन 2यसले 
कुनै फरक पादन̀। भगवानले आHनो अिभयानमा उहाँसँग सामेल Fन िनम40णा सबैलाई ,दइयो! यसकारण 

गएर सबै दशेका चेलाह" बनाऊ! 

 

चच ब^दो हरेेर आन4द िलनहुोस्। िनb पदह" पढेर तपाcको अ�ययन सु" गनुहोस्: 

काय 2:41 ______________________________________________________________________ 

काय 2:47 ______________________________________________________________________ 

काय 4:4 _______________________________________________________________________ 

काय 5:14 ______________________________________________________________________ 

काय 6:7 _______________________________________________________________________ 

काय 9:31 ______________________________________________________________________ 

काय 11:21 _____________________________________________________________________ 

काय 13:52 _____________________________________________________________________ 

काय 14:27 _____________________________________________________________________ 

 

अब हामी सुk गरD र ती त रका जुन परमे�रले आHना मािनसह"लाई उहाँको पिव0 आ2माको वास'थान Iारा 
आHना मािनसह"लाई शि# �दान गनY चचलाई �Oविलत गनु�भयो! 
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पाठ एक 

 
 

प�ाताप र बि	
मा प�ाताप र बि	
मा प�ाताप र बि	
मा प�ाताप र बि	
मा     
गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस ्

 
 

�े�रत 1-2 – पे�टेको	ट 
 

 
 

अवलोकन पाठको अवलोकन पाठको अवलोकन पाठको अवलोकन पाठको 1 

 

 अवलोक        7  

 प7रचय        8 
 पाठ 1: �े7रत 1-2            

• सबै राeह"        9 

• पे4टेको'टको ,दन                11 

• आ2माको एकता                12 

• पीटरको स4दशे                  13 

• परावतन                  14 
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 प�ातापप�ातापप�ातापप�ाताप    रररर    बि��माबि��माबि��माबि��मा    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस ्

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

एक समय य]दीह"को डरल ेएउटा कोठामा ब4द रहकेा पु8षह" िपता पिव0 आ2माको �ित9ाको बाटो कुद ̀

िथए, जसले उनीह"लाई सारा संसारमा येशूको साUी Fने शि# �दान गनY िथए। पाठ 1 अ�ययन गनY Gममा 
यी ,दनह" पfखरहदँा चेलाह"सँग धैय गद ̀बसेको क�पना गनुहोस्। पे4टेको'टमा ज5मा भएकाह"ले के अनुभव 

गनुपg यो होला िवचार गनुहोस् - दhृयह", �विनह", बो�ने धेरै भाषाह" र परमे�रको आ2माल ेआफूलाई 

�कट गरेको "पमा सबैको अiभुत आ>य। 
 

प0ुसले बोलेको ज'तो सु@ुहोस् र सु@ेह"को �दयह"लाई पापको दोषी ठहराइयो र जसले केवल "हामी के 

गनY?" आफूलाई 3,००० [ि#को �ित,Gयाले ओत�ोत Fन ,दनुहोस् जसले प0ुसको स4दशे �ा& गरे र 

ितनीह"को पापह"को Uमाको लािग बि&'मा िलए। 

 

�भुको नाममा पुकारा गनY सबैलाई परमे�रको �ित9ाको पूfतको आन4द िलनहुोस्! के तपाc भीडमा आफूलाई 

“हामी के गनY” भनेर सोjFु4छ? र प0ुसका शkदह"को सा42वनामा रमाईलो गद,̀ "प>ा ाप गनुहोस् र 

बि&'मा िलनुहोस्।" 
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    प�ातापप�ातापप�ातापप�ाताप    रररर    बि��माबि��माबि��माबि��मा    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस ्

 

पाठपाठपाठपाठ    1111 

भागभागभागभाग    1 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: भगवा4को �ेम, हा�ो जीवन शीषकको अ�ययन इकाईमा हामीले िसकेका छT ,क 'वग जानु भ4दा 

पिहले येशूले आHना चेलाह"लाई आ9ा ,दनुभयो र उहाँको सेवाको काम संसारमा पुg याउने िज5मेवारी 
छोlनुभयो। उनका शkदह" िथए, "जसरी िपताले मलाई पठाउनुभयो, म ितमीलाई पठाउँदछुै (यूह@ा 
20:21)।" उनले यसो पिन भन,े "यसकारण गएर सबै दशेका चेला बनाओ (म ी 28:19).”   

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 1:4-8 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: यी १  रj पदह� �े रत 1:8  का शbदह� �योग गरेर भनु�होस्। 

 

1. चेलाह�को लािग, ितनीह�को गवाही कहाँ सुk ;ने िथयो? ____________________________________ 

चेलाह�को लािग, ितनीह�को गवाही कहाँ सुk ;ने िथयो? ___________________________________ 

2. येशूका चेलाह�का लािग गवाही �दने िवकJप िथएन।   

येशूका चेलाह�का लािग गवाही �दने िवकJप िथएन। __________________________________ 

भगवानको वचन 8 क मा वाचा छ: तपाई सUु;	छ ___________________________________ 

भगवानको वचन 8  खमा वाचा छः तपाईले गनु�;नेछ __________________________________ 

3. कुन उlेmयका लािग उनीह�ल ेपिव
 आ)मा�ारा शिj �ा� गनु� िथयो? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

चेलाह"लाई िसकाउन र �चार गन पठाइएको िथयो। यmिप, येशूले उनीह"लाई 'पE "पमा भ@ुभएको 
िथयो ,क ितनीह" य"शलेम फक ने छन ्र 2यहाँका िपताले �ित9ा गरेका पिव0 आ2माको उपहारको लािग 

2यहाँ पखनु पनY िथयो (�े7रत 1:4)। यी शkदह"Iारा येशलूे आHना चेलाह"लाई छोडनुभयो। उहाँ मािथ 

उठनुभयो र बादलले उहाँलाई ितनीह"को नजरबाट लकुायो (�े7रतह" 1:9). 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 
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िवचारिवचारिवचारिवचार:::: हामीलाई येशूले आHना चेलाह"लाई भ@ुभएको कुराको बारेमा िच4तन गनY र उहाँको वचनले हा�ो 

लािग के अथ राnे भनेर िवचार गन मौका ,दइ4छ। �े7रतको कथाह"को अ�ययन गन थालेपिछ यो महoवपूण 
छ ,क हामीले महसुस गg यT ,क परमे�र शु8दिेख नै एउटा िमसनमा FनुF4छ र अब हामी उहाँलाई उहाँको 

िमशनमा सामेल Fन आमि40त भएका छT!   
1. यूहFा :8:31 मा येशूले भFुभएको िथयो, "य�द तपा@ ____________ मा रहनुभयो भने, तपा@ साँnै मेरो 

;नु;	छ _________________________.”  के यसको मतलब यो हो ,क हामी येशूका चेलाह" छT य,द 

तपाc र म येशूका िशUाह" पालन गदछT भने? य,द हामी उहाँका चेलाह" हT भन,े के येशूले 

हामीलाई संसारमा पुp ेउहाँको सेवाको योजनामा भाग िलन आमि40त गनुF4छ? धेरै वष अिघ आHना 
चेलाह"लाई छोडरे जानु भ4दा अिघ उहाँले के भ@ुभयो, के यो 21 q शताkदीमा बr मलाई लागू 

F4छ?   

2. ितZो िवचार: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: हामील े�ितिबि4बत गन� थालेपिछ, हामी सो!दछD �क पिव
 आ)माल ेहामीमा जसरी उहाँ चेलाह�मा 

गनु�;	oयो, हामीलाई कJपना, शिj, शिj र उहाँले हाZो लािग तयार पानु�भएको कामको लािग �ो)साहन �दनु;	छ 

(ए�फसी 2:10). । हामी सँगसँगै हामी िब	ती गद�छD �क उहाँले हामीलाई हाZो िवVास र उहाँको �ितpामा बल 

�दनु;	छ �क हामी जहाँ-जहाँ उहाँ आ]नो िमसनमा काम गद(छD उहाँ सँधै हामीसँग ;नु;	छ (मeी 28:20). 

1. येशू आफैल ेआ]ना चेलाह", आHना चेलाह" Fनहे"का लािग योजना बनाउनु भएको िथयो। 

ये8शलममा नै उनीह"को लािग उहाँको योजना सु8 भयो। य"शलेमबाट य],दया र 2यसपिछ 

य],दयाबाट साम7रया र अ4ततः सारा संसारमा उनीह"लाई िविभ@ ठाउँह" बाट सादा उनले 

आHना साUीह"लाई फैलाए। य,द येशू तपाc र मलाई उनका चेलाह" बोलाउनुF4छ भने, मेरो 

य�शलेम कहाँ छ? मेरो यq�दया? मेरो साम रया? 

 

 
2. तपा@को अवलोकन र �ितिब4बह�: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________)_____________________________ 

 

____________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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भागभागभागभाग 2 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: चेलाह" य"शलेम फsकए जहाँ उनीह"लाई पखनु भिनयो। पखनु एउटा रोचक अनुभव हो। 

हामीम�ये धेरैले समयको आन4द िल4छT जब हामीलाई पखनु पदछ। रा�ो वा खराब गाtो छ ,क समाचार 

आउन को लािग कुद।̀ समय अlकuरहकेो ज'तो दिेख4छ। धेरै चो7ट हामीह" "�तीUालय" मा कसरी बाँNन े

भनेर जा4दनैT। हामीलाई थाहा छ ,क चेलाह"ल ेदश ,दन स5म पिव0 आ2माको िनि5त पखनु पद+यो, तर 

ितनीह" कित ,दनस5म जा4दनैथे। ,दन,दनै िब2यो र ितनीह" पfखरह।े �े7रत 1:13-14 मा हामीलाई भिनएको 

छ ,क एघार जना सबै चेलाह" मािथ�लो तलाको कोठामा भेला भएका मिहलाह"सँगै िथए जसले येशूको 

सेवकाईको दौडान येशूलाई पvाएका िथए। उनीह"सँग अ" को भेला भएका िथए? ______________ 

उनीह"ल ेके ग7ररहकेा िथए भनेर हामीलाई बताइएको छ? ितनीह"ले कसरी आHनो समय पfखरहकेा िथए? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 2:1-13  

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 

1. कुन ,दन िथयो (पद 1)? ______________________________________________________ 

2. सबैलाई कहाँ िथयो भनरे हामीलाई बताइएको छैन तर के भयो हामीलाई बताइएको छ। पद 2 मा 

�विनको बारेमा के लेिखएको छ? _______________________________________________ 

3. पद 3 मा "आगोका िविभ@ भाषाह"" ज'तो दिेख4+यो भनेर हामीलाई के भिनएको छ? 

_______________________________________________________________________

र ितनीह" सबै ______________ का साथ ____________ िथए र अ4य ____________ मा 

____________ गन थाले जब ______________________ ले उनीह"लाई सUम बनायो (पद 4). 

4. �कन�क यो पे	टेको�ट िथयो र हरेक राOका ईVरभीk यqदीह� य�शलेममा भेला भएका िथए (पद 5)। 

भीडको �ित��या क�तो िथयो? _______________________________________________________ 

5. के कारण य�तो हलचल भयो (पद 6)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. कुन कुराल ेय�तो अनDठो बनायो (पदह� 7-8)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. यो चाखलाhदो छ �क �े रत पु�तकका लेखक लूकाल े�ितिनिध)व गनHह�को िविवधता देखाउने �)येक 

देशह�को सावधानीपूव�क उJलखे गरे (पदह� 9-11). 

_________________________   ___________________________ 

_________________________   ___________________________ 

_________________________    ___________________________ 

_________________________    ___________________________ 

_________________________   ___________________________ 

_________________________    ___________________________ 
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_________________________     ___________________________ 

_________________________  

8. भाषाले पिन यी मािनसह�लाई अलग गद(न र ितनीह�लाई �ेिषतह�ल ेभनेको सुF रोQदैन 

_________________________________________________________________ (पद 11) 

यी केही पदह�मा "आ]नै भाषामा" भFे वाQयांश कित पटक �योग ग रएको छ याद गनु�होस्। 

9. येkशलममा ती आग	तुकह�लाई वण�न गन� जब ितनीह� आ]नै भाषामा परमेVरको आsय�कम�ह� सुनेका 

िथए तब ितनीह� अलमJल, छt र िवचिलत भएका शbदह� �योग भएका िथए। उनीह�ल ेएक अका�लाई 

सोdे �^ के हो (पद 12)? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. िन�स	देह, )यहाँ सँधै uिjह� ;	छन् जसल ेउनीह�को िखJली उडाए (पद 13)। ितनीह�को  टvपणी के 

िथयो? 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

िश�णिश�णिश�णिश�ण:::: पे4टेको'टको ,दन परमे�रले पुरानो िनयममा 'थापना गनुभयो। यो िन'तार चाडको पचास ,दन 

पिछ भएको िथयो। यो अनुKान र समारोहह"को ,दन िथयो जब पिहलो फलह" समfपत ग7रयो। केही 

चचह"मा पे4टेको'ट ई'टर आइतवार पचासT ,दन , भनेर िचिन4छ। इ:ायलीह"ले िमw छोड ेपिछ जब उनले 

मोशालाई [व'था ,दए तब परमे�रले यो चाडको ,दन 'थापना गनुभयो। भिन4छ ,क �े7रत 2 मा रेकड 
ग7रएका घटनाह"ले एक पटक य]दीह"को छुxीको ,दनलाई _ीिEयन बनाउँथे। ,Gि>यन चच ,G'मसको 
लािग, इ'टर र पे4टेको'ट चचको वषको तीन �ाथिमक उ2सवह" Fन्। 
 

हामी िसAछT ,क पे4टेको'टको लािग एक ठाउँमा भेला भएका सबै पिव0 आ2माल ेभ7रएका िथए र आ2माल े

ितनीह"को उपि'थित �कट गनुभयो ,कन,क उनीह"ले अ4य भाषाह"मा बो�न थाल ेजब आ2माल े

उनीह"लाई सUम बनायो (पद 4)। उनीह"को भाषण पिे4टको'टको लािग या0ा ग7ररहकेा अ4य दशेह"बाट 

सुनेका र मा4यता �ा& िथयो। उनीह"को बोलीले ितनीह"को भाषा बुyयो जब ती मािनसह"ले ती 

भाषाह"मा आHन ैभाषामा परमे�रको आ>यकमह" बो�द ैगरेको सुने। परमे�रको आ2माल ेएकता �यायो। 
रोमीह"लाई लेखेको प0मा (15:5-6) से4ट पलले हामीलाई यसो भने: “भगवानका __________________ र 

_____________________ एक अकासँग तपाcलाई 2य'ता ___________________________ मा बr 

अनुमित ,दनुहोस्; हा�ा �भु येशू _ीEको परमे�र र िपता ________________________________ Iारा 
_______________________________________________________________________ Iारा। 
 

परमे�र र मािनसजाितको स5ब4ध िबगानY सबै कुरा येशकूो मृ2यु र पुन82थानIारा नE भयो। येशूले पाप र 

मृ2यु र शैतान आफR मा िवजयी घोषणा गनुभयो। अि4तम टु गो जसले मानव जाितलाई िवभािजत गg यो र 

िवनाश Fनु आवhयक िथयो 2यो भाषाको zम िथयो जुन पापले मानव जाितमा �यायो। मािनसजाितलाई 
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आफैलाई नाश Fनबाट जोगाउन परमे�रले भाषाको गोलमाल �योग गनुभयो। मािनसह" पृ+वीको चारैितर 

छ7रएका िथए। उ2पि  11:1-9 मा फक नहुोस् र कहानी फे7र प^ने िबि कै तपाcको मेमोरी ताजा गनुहोस्। 
 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: आउनहुोस् �े7रत 2 मा भएको हा�ो कथामा फक{। आवाजको असाधारण संकेत र आगोको िज|ोको 

उपि'थित जुन ितनीह" सबैमा अक̀मा दखेा पदछ आ2माको भरणपोषण आयो जब मािनसह"ले अ4य 

भाषाह"मा बोले। एकल ेसहयोग गन सAदनै तर 2य'तो अनौठो प7रवतन दखेेर छ} पछ ,कन,क उनीह" 

पिव0 आ2माको शि# �ा& गदछन्। यी [ि#ह" जसले केही ह&ा अिघ ब4द ढोका पछािड डरला~दो काम 

गरेका िथए अब उनीह" हजारTको अगािड िनभयताका साथ बो�थे र हामी हनेYछT, �भुले आ9ा गरे ज'त ै

संसारमा सुसमाचार �याउनका लािग कैद, ढुगा र मृ2युसमेत भोpुपनYछ। । हामी केवल तपाc र म सिहत आHना 
मािनसह"लाई ,दन चाहने साहस र साहसमा अचि5मत Fन सAछT। अब चेलाह" परमे�रको शि#ल े

अिधकार ,दएका िथए उनीह"को होइन। उनीह" उनका गवाही Fनलाई छोिडयो। हामी भीडलाई िपटरको 

स4दशेमा संिU&मा �यान केि4\त गरेर सु8 गरT। 
 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पीटरको स	देशल ेती uिjह�लाई मतवाला हो भFे सोचेकाह�को  टvपणीह�लाई स4बोधन गरेर शु� गX यो। 

पGनुहोस् पद  14:21.    

�कन पुkषह� िपएकको अनुसार मतवाला ;न सकेन (पद 14-15)? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

अगमवjा जोएलले िवशेष गरी उनको आ)माको बहावको बारेमा के भने (पद 17)? 

_______________________________________________________________________ 

उहाँको आ)मा कसरी �कट ;ने िथयो (पद 17)? ______________________________________ 

परमेVरल ेभFुभयो �क उहाँ आ]ना आ)मा दबैु ____________ र _____________ नोकरह�मािथ 

ख	याउनु;नेछ (पद 18). 

�कृितको �ित��याह� के ;	छ (पद 19-20)? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

तर सबैभ	दा मह)वपूण� कुरो त यो छ �क परमेVरको आ)माल ेउसको आ)माल ेके भ	छ भनेर देखाउँदछ 

(पद 21)? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. पीटरको स4दशे जारी रह4छ जब उसले ऐितहािसक त+यह"को समीUा गदछ, जसमा ,क परमे�र 

िपताले येशूलाई दEु जनह"को हातमा सु5पनुभएको िथयो जसमा ,क उनको छुटकाराको योजना पूरा 

Fनेछ। पद 22:36 को मा�यम बाट 'Aयान गनुहोस् र प0ुसले आHना स4दशेह"मा केिह घटनाह" 

लेnुहोस्। 
_______________________________________________________________ (पद 23) 

_______________________________________________________________ (पद 24) 

_______________________________________________________________ (पद 33) 

_______________________________________________________________ (पद 36) 
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3. प
ुसको स	देशल ेमािनसह�को gदय छोयो (पद  37) उनीह�ल ेके भने? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. प
ुसको �ित��या के िथयो (पद 38)? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. प
ुसल े�भुको नाममा के �ितpा गरे (पद 38)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. र, अि	तम पद हामीले पद 41  मा पGदछD ... "जो उहाँसँग _________________________________ 

_____________ िथए, र )यस �दन _____________ _________________ _______।" मािनसह�ल े

परमेVरको आ)मालाई जवाफ �दए जसल ेप
ुसलाई बोJदै गरेकोले उनीह�को gदयलाई दोषी ठहराए! केवल 

उनको आ)माल ेउहाँलाई जवाफ �दन उ)सािहत गन� सQछ। 

  

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न::::  
1. यो कथा पढे पिछ कोहीले सहयोग गन� सQदैन तर धेरै �^ सोd सQछ। 

के यो साँnै भएको िथयो? 

य�तो आवाज सुF क�तो लाhयो �क पूरै घर भ रयो? के यो एकको घरमा फायर अलाम� ब	द भइरहकेो 

ज�तो िथयो? 

आगोको िजwो? मािनसह�ल ेआगोको टु�ाह� देखे जुन उनीह�ल ेदेखे। )यसोभए, )यो के िथयो? 

तब सबै कुरा ब	द गन�, ितनीह� सबैल ेअ	य भाषाह�मा बोJन थाले आ)माल ेउनीह�लाई स�म पाद(? 

हामी मlत गन� सQदैनD तर उनीह�ल ेएक अका�लाई सोधेका �^ह� सोdुहोस्, "यसको मतलब के हो?" 

हामी यो पिन आsय�च�कत ;न सQछD �क यस घटनालाई चेलाह�ल ेअपे�ा ग ररहकेा िथए जब ितनीह� 

य�शलेममा पिव
 आ)माको उपहारको लािग उनीह�लाई पNखरहकेा िथए। 

उनीह�ल ेके आशा गरेका होलान ज�तो लाhछ? __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

तपाइँल ेके आशा गनु�;ने िथयो? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

अ	य �^ह�: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. तब प
ुस उठे र उपदेश �दए जसले मािनसह�का gदय छुन�दए। जसले उहाँको स	देश 9हण गरे बि��मा िलए 

र ,3000 थप ग रयो। )यो घातीय वृि7 िथयो! 

ितनीह�ल ेपsाताप गरे 

ितनीह�ल ेबि��मा िलए। 
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ितनीह�लाई �मा ग रयो। 

ितनीह�ल ेपिव
 आ)माको वरदान पाए। 

3. प0ुसले घटेका घटनाह" साझा गरे (पद 14:22)। तब उनले उनीह"लाई येशूको मृ2य ुर पुन82थानमा 
िव�ासIारा मुि#को बारेमा बताए। उनले 'वगमा येशूको 'वगारोहणको साथ आHनो स4दशेको 
समापन गरे जहाँ उहाँ पिव0 आ2मामािथ शासन गनुF4छ र ख4याउनुF4छ (पद 22-36)। तब प0ुसले 
प>ाताप र बि&'माको लािग बि&'मा िलनको लािग ितनीह"को पापह" Uमा भएका िथए र 

उनीह"ल ेपिव0 आ2माको वरदानलाई िन5तो ,दए। 
बि&'मामा हा�ो पापह" धोइ4छ, सफा F4छन,् य,द तपाc स�ुF4छ भने। यसल ेहामीलाई 

[ि#गत "पमा ि_Eको उPारको काम �याउँदछ। तब पिव0 आ2माल ेखाली आ2मालाई 

आफूसँगै भनुF4छ, उहाँसँग उहाँको उपि'थित। उहाँ पिव0 पानY कामको थालनी गनुF4छ जुन 

उहाँको पिव0 कायको िनर4तर काय हो, हामीलाई उहाँको ज'तै बनाउने।  

प>ाताप र Uमाको िनर4तर चिलरहकेो कायले हामीलाई हा�ो छुटकाराको स5झना 
गराउँदछ, येशूका मा�यमबाट परमे�रले गनुभएका कायह", जसमा उहाँले हामीलाई उहाँको 

रगतले छुटाउनु भयो र हामीलाई उहाँको आHन ैभनरे दावी गरेर हा�ो जीवनमा उहाँको 

उपि'थित �याउनुभयो। 
बि&'मामा भगवानले हामीलाई आफू उहाँ F ँभनरे दावी गनुF4छ र उहाँको आ2माल े

हामीलाई आ�ासन ,द4छ ,क िपतासँगको हा�ो स5ब4ध येशूIारा पुन'थािपत भएको छ। 

हामी उहाँका हT र उहाँ हा�ो FनFु4छ! 

तपा@को �ितिब4ब: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. हामी पिव0 आ2माको वरदान र उहाँको शि# काममा बेवा'ता गन सAदनैT जसले प0ुसको स4दशे 

'वीकारेका िथए र बि&'मा िलएका िथए। मानव जातको �दयलाई "पा4तरण गनY कायलाई िव�ास 

गनु हो ,क परमे�रले येशूलाई �भु र _ीE दबैु बनाउनु भयो (पद 36) परमे�रको काम हो, उहाँको 

पिव0 आ2माल ेहामी �2येकमा िव�ासको काम गनुF4छ। ए�फसी 2:8-9 स5झनुहोस्। ित�ो िवचार: 

_____________________________________________________________________________ 

 

�मरणशि��मरणशि��मरणशि��मरणशि�:::: �े7रत 2 को मुCय पद पद  38 हो। यस ख�डलाई अनुGमिणका काडमा लेnुहोस् प>ाताप, 

बि&'मा, Uमा र पिव0 आ2मा भ@े शkदह" लेnुहोस्। यी पदह" ,दमागमा राnुहोस् जब तपाc पद याद 

गनुF4छ। अब अवसरह" खोOनुहोस् जुन तपाc येशूमाफ त उपहार Uमा पाउनको लािग परमे�रको यो 

िनम40णा अ"लाई बाँlन सUम FनFु4छ र उहाँको पिव0 आ2माल ेउ2प@ र सश# जीवन िबताउन ेआ�वान 

�ा& गन। 


ाथना
ाथना
ाथना
ाथना:::: �ाथना मा समय खच गनुहोस् परमे�रको आ2मा मा~द ैतपाcलाई प>ा ाप र कृत9ताको जीवनमा 

डो याउनुहोस् जब तपाc उहाँको Uमा र अन4त जीवनको वरदान पाउनुF4छ। _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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पाठ दईु 

 
 

उसको नाम मा 
जीसस �ाइ� 

 

 
काय� 3 --- ल ग मान 
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• कुनै चाँदी वा सुन छैन                21 
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 येशूयेशूयेशूयेशू    �ी�को�ी�को�ी�को�ी�को    नाममानाममानाममानाममा 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

�ारि5भक चचले अ�यासह" िवकास गरे जसले िव�ासीह"को नयाँ स गतीलाई सुदढृ र �ो2सािहत गदछ। 
ितनीह"ले परमे�रको वचन र �ाथनाको अ�ययनलाई अनमोल ठा4थे। उनीह"लाई थाँहा िथयो ,क सँगै 

साझेदारी र खानाले सँगै िमलेर उनीह"लाई बिलयो बनाउँदछ र एक समुदायको "पमा ितनीह"को 
िव�ासलाई समृP गदछ। िस�ुहोस् ,क कसरी ितनीह"ले एक अकाको लािग समथन र �दानको "पमा कडा 

साUी ,दए। 
 

यस पाठको कथा भनेको एक,दन प0ुस र यूह@ा र लगडो िभखारीको बारेमा हो जुन उनीह"ल ेएक,दन 

मि4दरमा जाँद ैगरेका िथए। उनी चाह4थ े,क प0ुस र यहू@ासँग पैसा िथएन, तर उनीह"ले आफूसँग भएको कुरा 

,दए, येशूको नाम! के तपाcल ेकिह�यै महसुस गनुभएको छ ज'तो ,क तपाcको केही छैन? के तपाcले किह�यै 
2य'तो महसुस गनुभयो जुन तपाcले पया& पाउनु भएन? यी मािनसह"का लािग येशकूो नाम पया& िथयो। 

उनीह"लाई येशूको नामको शि# थाहा िथयो! 

 

ऊ ल गडो िभखारीको �ित,Gयालाई हनेुहोस्। मािनसह8लाई अवलोकन गनुहोस् जसले उसलाई के भएको 

िथयो। सु@ुहोस् जब प0ुसले Gूसमा टाँिगनुभयो र बौ7रउ�नुभएका �भु येशूको बारेमा बो�ने अवसर �ा& गरे। 

�भुले ितनीह"लाई 'फूfत ,दन सकून ्भनरे पापको लािग पh चा ाप गन र फsकन उहाँ ितनीह"लाई आ�वान 

गनुF4छ। 
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    येशूयेशूयेशूयेशू    �ी�को�ी�को�ी�को�ी�को    नाममानाममानाममानाममा 

 

पाठपाठपाठपाठ    2222 

 

भागभागभागभाग 1 

िश णिश णिश णिश ण:::: येशू यस पृ+वीमा बrुFदँा उहाँले आHना अनुयायीह"लाई जीवनको नयाँ त7रका िसकाउनुभयो। उनले 

उनीह"मा नयाँ kयवहार, जीवनमा �ित,Gया ,दन िविभ@ त7रकाह", मािनस र प7रि'थितह" िभ0 सारे। 

म ी 5-7 मा येशूको डाँडाको उपदशे छ। आHनो िशUामा उनले बाँNनको लािग धेरै नयाँ [ि#गत र सामािजक 

बानीह" साझा गनुभयो जुन उहाँ आHना अनुयायीह"का लािग चाहनFु4+यो। उदाहरणको लािग, उहाँले 

ितनीह"लाई आ�याि2मक बानीह" िसकाउनुF4+यो जब ितनीह"ले उहाँलाई एकाकuपन, िवwाम, िच4तन, र 

�ाथनाका लािग शा4त ठाउँह"मा जा4छन् र पापीह"सँग खान खान जानुभएकोले उनीह"लाई नयाँ स5ब4ध 

स5ब4ध िसकाउँदछन,् शंका'पद नैितक च7र0 भएका [ि#ह"सँग भेट गदछन्, भे�दछन्। चचका नेताह"को 
साथ गो�य "पमा, र शारी7रक "पमा अ4धा र भावना2मक 'वािम2वमा भएका [ि#ह"लाई पिहचान गरे। 

यी आचरणह" वा अनुशासनह" उनीह"को य]दी रkबीह"ले काननूमा िसकाएको कुराको �ित,Gया2मक 

िथए। 

 

तर यी अनुयायीह"लाई के F4छ होला जब उहाँ ितनीह"लाई छोlनुF4छ? के उनीह" पुरानो बानीह", 

उनीह"को पुरानो [वहार, वा कानूनको दायरामा फक नछेन्? येशूले केिह गनुभयो जसले उनीह"लाई अगािड 

बढायो र यी बानीह" गिहरोसँग ितनीह"को अि'त2वमा सि5मिलत गनुभयो। उनले उनीह"लाई नयाँ प7रचय 

,दए। यसभ4दा अिघ उहाँले ितनीह"लाई भ@ुभएको िथयो, “मेरो पिछ लाग।” अब उहाँ 'वग जानुभ4दा ठीक 

अिघ, उहाँले ितनीह"लाई भ@ुभयो, “ितमीह" मेरा साUी Fनेछौ।” उनीह"ले येशूलाई पvाए र उहाँका 

त7रकाह" िसके र अब ितनीह" संसारमा उहाँलाई �ितिबि5बत गनY िथए। अब ितनीह" 2य'त ैFनेछन् जुन 

उनीह"को लािग सृिE ग7रएको िथयो, संसारमा भगवानको छिवको �ितिब5ब (उ2पि  1:27)। ितनीह" अब 

आ2माल ेभ7रएका िथए जसले उनीह"लाई आफूले दखेेका र सुनेका सबै कुराको साUी ,दन सUम बनाए। 

 

�े7रत 2 मा हामी यी नयाँ [वहारह" क'तो दिेख4+यो भनेर िसAछT। येशू जानुभएपिछ र पिव0 आ2माको 
वरदान पाएपिछ उनका अनुयायीह" कसरी बाँचे? 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट: �ेिषत 2:42-47 प^नुहोस्। तपाईले याद गनुFनेछ ,क प^ने शkदह" ज'तै ती सबै, र सबै यो 

सेAसनमा �योग ग7र4छ। यी पदह"ले �ारि5भक चचको बयान गदछ र िव�ासीह"को स गित समुदायमा सँगै 

कसरी िबताउँदछ भनेर। ितनीह" एक अकासँग 'थािपत केिह kयवहार वा बानीह" के Fन?् 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  
1. पद 42 मा तपाcले कुन चार सामािजक बानीह" दnुेभयो जुन उनीह"लाई स गतको "पमा 

िमलाइयो? 
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 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2. �े रतह�को मा0यमबाट परमेVरको पिव
 आ)माल ेधेरै (पद 43) िचyन र आsय�कम�ह� गरे ज�तै संगितको 

�ित��या क�तो िथयो? _____________________________________________________________ 

3. िव�ासीह" समुदायमा ब'थ।े ितनीह"ले एक अकासँग उदारतापूवक साझा गरे र खाँचोमा 

परेकाह"लाई सहयोग गन यथासAदो गरे (पद44, 45)। ितनीह"ले आHनो स5पि मा ह�कािसत 

समा2थे र अ"लाई चािहएको ख�डमा खुसीसाथ ितनीह"को सामानह" उ2पादन गरे। यी पदह" 

अनुसार तपाईको जीवन शैलीको बारेमा तपाइँ के दnुेF4छ? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पद 46 -47 मा िवVासीह�को पूजा गनH बानीबारे बताइएको छ। उनीह� दबैु औपचा रक पूजामा मि	दरको 

मि	दरमा र िनजी घरह�मा आराधना�थलमा भाग िलए जहाँ उनीह� पिन सँग ैखाए __________________ 

र _______________________________________________________________________ gदयले। 

5. र पद 47 एले बताउँछ �क उनीह�ल े____________________ परमेVर र सबै __________________ का 

____________ िथए। तपाईलाई के लाhछ �क ती तoयह�को पूवा�नुमािनत प रणाम ;नेछ जुन "उनीह�ल ेसबै 

मािनसह�का प�मा पाएका िथए?" ____________________________________________________ 

6. पद 47 ल ेयसको नितजा �कट गद�छ। �भु जो|नुभयो ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

इभा	जेिल}म, ितनीह�को िवVास साझा, ितनीह�को दैिनक बानी िथयो! 

 

भागभागभागभाग 2 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: �ारि4भक चच�का चार आधारभूत बानीह� िथए: 

1. जीवन परमेVरको वचनमा िश�ा, अ0ययन, �ाथ�ना र सं�कारको साथ केि	~त िथयो 

2. जीवन परमेVरको वचनमा िश�ा, अ0ययन, �ाथ�ना र सं�कारको साथ केि	~त िथयो 

3. जीवन दवैु ठूला (औपचा रक) र आ)मीय (अनौपचा रक) से\टhसमा पूजा गथH 

4. जीवन संगित को अपेि�त र अपेि�त िवकास िथयो 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. शुkका चच�ल ेउनीह�को नयाँ िचनारीलाई उहाँका सा�ीह�को �पमा uवहार गरेकोमा तपाईको �ित��या 

क�तो छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. कुन बानी तपा@लाई िवशेष गरी kिचपूण� छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. कुन बानीले तपा@लाई केही असुिवधा उ)पF गन� सQछ? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. समकालीन चच�को uवहार र सामािजक (सापेि�क) बानीको बारेमा तपाइँको अवलोकन के छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. यो नयाँ प रचय उहाँको सा�ीको �पमा �दइएपिछ के तपाईको बानीह� तपाईको नयाँ प रचयसँग 

िवरोधाभास भएको दे�ु;	छ? बुझाउनुहोस्। ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. तपाcको बानीलाई �भु येशूसँग र साँचो चचको ति'बरसँग िमलाउन के गन स,क4छ (�े रत 2:42-47)? 

कुन प7रवतनले तपाcको Uमतालाई अझ रा�ोसँग संसारमा भगवानको छिव �ितिबि5बत गन सAछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


ाथना
ाथना
ाथना
ाथना:::: ह े�भु, तपाcको पिव0 आ2माIारा तपाcले मलाई िसकाउनFु4छ। मलाई तपाईको अनुसरण गन 

दिैनक स5झना आउँछ र तपाईको अनुसरण गरेर मँ तपाcको इNछा र बाँNनको तरीकाह" िसAछु। तपाईले 

चाहानFु4छ ,क म तपाईलाई पvाउँ,दन तपाईले मलाई स5झाउनु F4छ ,क म जहाँ छु मँ तपाईसंग िमसन F।ँ 
तपाcले मेरो सबै पापह" थमुाको रगतमा धोउन ुभयो। मेरो बि&'मामा तपाcको पिव0 आ2माल ेमलाई भनु 
भयो। मलाई तपाc को FनFु4छ को एक �मािणक साUी Fन सUम गनुहोस्। माफ गनुहोस् र मलाई यो नयाँ 

पिहचान, यो नयाँ क�लगको वफादार Fन �ो2सािहत गनुहोस्, र जब म असफल F4छु म तपाcलाई पुन: बहाली 

गन, मलाई सुदढृ पान र तपाcको आ2माIारा मलाई समथन गदछु अ"लाई तपाcको अनु�ह र कृपाको बिलयो 

साUीको "पमा। _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: येशूका अनुयायीह"ले येशू के गनुF4छ हनेुF4छ र उहाँबाट िस�ुF4छ। येशूका गवाहीह" येशूको मूत 

"प Fन् र येशूले के गनुभयो। म ी  28:18 मा येशूले भ@ुभएको िथयो ,क सारा अिधकार उहाँलाई ,दइयो र 

उहाँको अिCतयारले उहाँल ेआHना अनुयायीह"लाई आHना साUीह" बनाउने र चेला बनाउने अिधकार 

,दनुभयो। मकू�स16:17-18  मा हामीलाई भिनएको छ ,क िव�ास गनYह"सँग संकेतह" Fनेछन,् जसमा 

उपचारका केही उपहारह", भूतह" िनका�ने र नयाँ भाषाह"मा बो�नहे" पिन समावेश छन्। हामीले िबसनु 
Fदँनै ,क येशू FनुF4छ जो िनको पानुF4छ र अब हामीलाई अ"लाई िनको पान उहाँको एजे4टको "पमा �योग 

गनुF4छ। �े रत  3र 4 मा हामी ल गडो िभखारीको कथा िसAछT जो िनको पा7रएको िथयो। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 3:1-10 
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कथाका पा
ह� को ;न्? 

• के भयो? 

• जनताको �ित��या क�तो िथयो? 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. दईु चेलाह� को ;न् (पद 1)? ______________________ र _________________________________ 

2. उनीह� कहाँ जाँदै िथए? __________________________________________________________ 

3. ितनीह� �कन जाँदै िथए? ___________________________________________________________ 

4. �दनको कित बजेको िथयो? _______________________________________________________ 

5. मा हामीलाई केिह खास चीजह� बताइएको छ पद 2: 

हामीलाई यस uिjको बारेमा के भिनएको छ? _________________________________________ 

उहाँ कहाँ बोUुभयो? ____________________________________________________________ 

ढोकाको नाम के िथयो? __________________________________________________________ 

य,द तपाcसँग नAशा छ भने �वेशIार प ा लगाउनुहोस् र जहाँ यो मि4दरको पूवप7x मिहला र 

अ4यजाितह"को चोकमा स5ब4ध छ। ढोका मिहला अदालतमा खोिलएको िथयो र 'पEतः 
मि4दरको मुCय �वेशIार िथयो। ढोका �भावशाली िथए, को7र4थी पीतलका बनेका िथए र 

�भावशाली उचाइमा उिभए। 

हामी अनुमान गन� सQदछD �क ऊ प रवार र साथीह� �ारा दैिनक गेटमा Jयाइएको िथयो। �कन उसलाई 

)यहाँ रािखयो? ________________________________________________________________ 

6. उनले प
ुस र यूहFालाई देखे। उनले उनीह�लाई के सोधे (पद 3)? ______________________________ 

7. प
ुस र यूहFाल ेके जवाफ �दए (पद 4)? _________________________________________________ 

8. )यसोभए, प
ुसल ेउसलाई के भने? _____________________________________________________ 

9. मा	छेल ेके गरे (पद 5) ________________________________________ �कन? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. बk, प
ुसल ेउसलाई के भने (पद 6)? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. प
ुसल ेउसको दािहने हात समातेर उसलाई मlत गरे र “________________________________ उसका 

____________ र _____________ बने ______________________________________________.” 

12. मा उसले गरेको मा	छेलाई के भिनयो पद 8? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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उनी कसरी प
ुस र यूहFासँग  मि	दरको दरबारमा िछरे (पद8)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

13. जब सबै मािनसह�ल ेउसलाई देखे… 

उसले के ग ररहकेो िथयो (पद 9)? _______________________________________________ 

पद 10: ितनीह� ____________________________________________________ उसलाई.   

ितनीह�ल ेउहाँलाई कसरी िचने? ________________________________________________ 

र ितनीह� भ रए _________________________ र ________________________ के िथयो 

मा _________________________ उहाँलाई, 

भागभागभागभाग    4444 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 
1. मि4दर र गेट सु4दरको लािग प0ुस र जोन प}ै पिन अप7रिचत िथएनन् ,कन,क यो आगँनमा �ाथिमक 

�वेशIार िथयो। उनीह"ले स5भवतः यो ल गडो मािनससँग पिन भेट ग7रसकेका िथए, ,कन,क उसलाई 

हरेक ,दन मि4दरको दरबारमा जानेह"सँग भीख माp �याइएको िथयो। तर आजको ,दन फरक िथयो। 

हामीलाई भिनएको छ ,क जब उनले पैसा मागे उनले प0ुसले उसलाई सीधा हरेे। प0ुस र जोन ढोकामा 

अकX िभखारी भएज'तो गरी उहाँसँगै गएनन्। यसको सxा, ितनीह" रोके र हामीलाई ितनीह"ले 
उनीह"को आँखामा हरेेको बताइएको छ। हामी अनुमान लगाउन सAछT ,क िभखारी अकX बटुवाितर 

लािगरहकेो िथयो जसलाई प0ुस र यूह@ाले केही �यान ,दएनन्। भ\ [ि#ल ेयी दईु अप7रिचत 

[ि#लाई अ4य दhृयबाट अव8P गदा थोरै 7रसाएको Fन सAछ। तर प0ुस र यूह@ा िन'के र आँखामा 

हरेे, र भन,े "हामीलाई हरे!" य'तो दिेख4छ ,क प0ुसले भनेका िथए, "हामीलाई �यान ,दनुहोस्! हामी 

रोकेका छT। तपाc कोही FनFु4छ। तपाc केवल �वेश Iारको एक अंश FनFु@। ितमी एउटा मा4छे हौ। 

” 2यसोभए 2यो मा4छे जाँद ैगरेको भीड 'Aयान गन रोAछ। उहाँले ितनीह"लाई आHनो �यान ,द4छ।   
2. हामीलाई भिनएको छ ,क [ि#ल ेउनीह"बाट केिह �ा& गनY आशा गरेको िथयो। मािनसका 

,दमागमा के Fनुपg यो होला जब प0ुसको मुखबाट पिहलो शkदह" िथए, "मसँग कुनै चाँदी र सुन छैन" 

"के 2यस मािनसले केिह य'तो सोचेको िथयो:" यो ठीक छ; बस साथ जारी राnुहोस्। यो केवल मेरो 

कामको �कृित हो। कसैसँग पैसा छ र केिह छैन। मँ सो�छु। ”   

3. 2यसपिछ प0ुसले अझ भ4यो, "... तर मसँग जे छ म ितमीलाई ,द4छु।" के 2यो मा4छेको चासो ब�ो? 

प0ुसले उसलाई के ,दने िथयो? "नासरतका येशू _ीEको नाममा �हlनुहोस्।" अब प0ुसले यी शkदह" 

उसको मुखबाट बािहर िनका�दनै र उसल ेमािनसलाई उ�न सहयोग ग7ररहकेो छ! तु84त ैल गडो 

मािनसका खुxा र गोलीगाँठोमा शि# आउँछ। ऊ उ�4छ र िहlछ! प0ुससँग येशूको नाम मा0 िथयो 

तर येशूको नाममा सबै मािनसलाई चािहएको िथयो! पिव0 आ2माबाट शि# पाएको, प0ुसले काम 

गरे। येशूको नाममा िव�ास गरेर प0ुसले 2यो ल . गडो मािनस भएको िथयो र उसलाई उ�न मदत 

गरे। पिव0 आ2माल ेप0ुस, प0ुस �योग गनुभयो र 2यो मािनस िनको भएको िथयो। 
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4. 2यस मािनसले भनेको कुराल ेपरमे�रको उपासना र �शंसा गनु िथयो। उनी पिहलो पटक मि4दरको 
चोकमा गए। उनी परमे�रको �शंसा गद ̀प0ुस र यूह@ासँगै �हड।े पिहले किह�यै उहाँ बोकेर 

जानुभएन। यस पटक उनको जीवन काम गनY परमे�रको साUीको साUी िथयो उनका गवाही प0ुस र 

यूह@ाको जीवनबाट।   

5. मािनसह"ले उसलाई ढोकाको छेउमा मा~द ैगरेको मािनस िचने। ऊ �हlद,ै उ�ँद ैर परमे�रको �शंसा 
गद ̀िथयो। हामीलाई भिनएको छ ,क उनीह" च,कत भएका िथए र उनलाई के भएको िथयो आ>यल े

भ7रए। ल गडाको "पमा दास2वमा रहकेो आHनो जीवनलाई िवचार गदा, भखर के भएको िथयो? 

ित�ो िवचार: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: प0ुसले याद गरे ,क भीड उहाँ र यूह@ाको अगािड दगुदछ̀। मािनसह" यो घटना दखेेर छ} परे र 

प0ुसले यस लगडो मािनसलाई िनको पानY येशूको बारेमा कुरा गनY मौकाको "पमा दखेे। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 3:11-20. 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  
1. प
ुस दईु �^ह� सो0छन् (पद 12): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. )यो मािनस येशूको नामबाट िनको भयो। कसले प
ुस भ	छन् येशूको मिहमा ग रयो (पद 13)? 

______________________________________________________________________________ 

3. उनीह�ल े(मािनसह�) गरेको कुरालाई प
ुसल ेमािनसह�लाई के भने (पदह� 13-15)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. परमेVरल ेके गनु�भयो भनेर प
ुसल ेमािनसह�लाई के भने (पद 15)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तब प
ुसल ेभने, "हामीह� यही हD ___________________________________________________.” 

5. प
ुस पद 16 मा थप वण�न गद�छन्: “उहाँको नाममा ___________________________________ �ारा 

6. यस uिjलाई बिलयो बनाउनुभएको छ जसलाई तपा@ ____________ र _______________, र िवVास 

जुन ______________ माफ� त ;	छ यो ____________________________ छ यो िस7 छ। तपा@ सबैको 

उपि�थितमा। 

7. प
ुसल ेती इ�ाएलीह�लाई आ]नो सJलाह जारी राखेका िथए। ती अगमवjाह�ल ेभिव�यवाणी गरेका िथए 

जसले iी>को आगमनको बारेमा भिव�यवाणी गरेका िथए जसले पीिडत र मनH िथए। )यसोभए पद 19 मा 
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प
ुसल ेउनीह�लाई ____________________________ मा बोलाउँदछन् �क तपा@को ____________ 

____________ बािहर ;न सQछ। 

8. पद  25 मा प
ुसल ेउनीह�लाई स4झना गराउँछ �क उनीह� आ]ना पुखा�ह�लाई �ितpा ग रएको करारका 

हकदारह� ;न् जसरी परमेVरल ेअwाहमलाई भFुभएको िथयो, "अिन तेरो ____________________ मा 

____________ मा सबै ____________ ;नेछन्। ______________________________________.” 

9. तब प
ुसल ेयेशूको बारेमा कुरा गरे जसलाई परमेVरल े_______________ उठाउनुभयो। उहाँ इ�ाएलमा 

पिहलो पटक पठाइएको िथयो _____________________ �ारा तपा@ �)येकलाई आिशष् �दन तपा@को 

द>ुतालाई (पsाताप गद() (पद 26). 
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    कुनैकुनैकुनैकुनै    अक�अक�अक�अक�    नामनामनामनाम    छैनछैनछैनछैन 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

पीटर र जोनको स4दशेले केिह मािनसह"लाई ठूलो रीस उठायो जसले ितनीह"लाई पGाउ गयX। हामी केही 

गन सAदनैT तर हामी छ} पन सAछT ,कन,क हामी उनीह"को साहसी गवाही सुनेका िथयT ,क येशू पिन 

पGनुभयो र Gूसमा टाँिगएको िथयो। के उनीह"लाई पिन 2य'त ैF4छ? के उनीह" बो�न िहच,कचाए? लूकाले 

हामीलाई बताउँछ ,क उनीह" "पिव0 आ2माल ेभ7रएका िथए" र भएका घटनाह"को बारेमा बोले, जसको ल 

the◌्गडा येशूको नाममा �हड।े 
 

के ती डरपोक बोल?े के उनीह"ले आफूले दखेेका र सुनेका कुरा गन िहच,कचाए? ितनीह"को कुरा सु@ेह"को 
�ित,Gया क'तो िथयो? उनीह"को बारेमा महासभाका सद'यह"ले के अवलोकन गरे? जब येशूको नामको 

बारेमा बो�न वा िसकाउन िनषेध ग7रएको िथयो, ितनीह"को �ित,Gया क'तो िथयो?  

 

एक पटक 7रहा भएपिछ, ितनीह" आHना साथीह"लाई 7रपोट ,दन फकY । उनीह"ले येशूको कथन सुनेको 

क�पना गनुहोस् जब ितनीह"ले येशूका साUीह" Fने सुअवसर पाएका िथए। अब चुपचाप बस र ितनीह"सँग 

�ाथना गनुहोस्। ितनीह"ले �ाथना गरेका सबै कुरा �यान ,दएर सु@ुहोस् र उनीह"ले �भुसामु 'वीकारेका 
िथए ,क मािनसह"का शासकह" उनीह"का िव8Pमा होइन तर �भु र उनका अिभिष#, येशूको िव8Pमा 
लिडरहकेा िथए! 
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    कुनैकुनैकुनैकुनै    अक�अक�अक�अक�    नामनामनामनाम    छैनछैनछैनछैन 

 

पाठपाठपाठपाठ    3 3 3 3  
 

भागभागभागभाग 1 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: प0ुसले आHनो स4दशेमा मोशा, शमूएल र अ|ाहम ज'ता भिव�यव#ाह"ल े_ीE, मसीहको 

आगमनको भिव�यवाणी गन र परमे�रले उहाँलाई मृ2युबाट िबउँताउनुFनेछ भनरे भिव�यवाणी गन �योग 

गरे। मसीहको मृ2युबाट बौ7रउठाइको कुरा नग84जेल प0ुसको स4दशे ठीक िथयो। सदकुuह" एक य]दी गुट 

िथए जसले मृतकह"को पुन82थानमा िव�ास गदन̀थे। 
 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस् �ेिषत 4:1-22 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. ितनीह� बोJदै गदा� प
ुस र यूहFा कहाँ आए (पद 1)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कुन कुराल ेउनीह�लाई ठूलो रीस उठायो (पद 2)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उनीह�ल ेप
ुस र यूहFालाई के गरे (पद 3)? ______________________________________________ 

4. उनीह�को प�ाउको बाबजुद के भयो (पद 4)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. भोिलपJट प
ुस र यूहFा को सामु उिभएका िथए (पदह� 5-6)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

के यी नामह� म0ये कुनै येशूको परी�णबाट प रिचत देिख	छ? 

6. यी uिjह� के जाF चाह	थे (पद 7)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. प
ुस ____________________ भ रएका िथए (पद 8) र भने �क य�द एउटा अपा ग मािनसमािथ दया �कन 

देखाइयो र कसरी उसलाई िनको पा रयो भनेर सोd चाह	छौ भने, यो कुरा जाFुहोस् ... उनले ती आरोप 

लगाउनेह�लाई के घोषणा गरे (पद 10) ? यो नासरतको _________________________ �ारा हो, जसलाई 

तपा@ ______________________, जसलाई परमेVर ____________ बाट _____________ गनु�;	छ, यो 

मा	छे तपा@को सामु खडा भइरहकेो छ ____________। 

8. पद 12 मा प
ुसल ेघोषणा गरे �क )यहाँ अ� _______________________________ छ! ऊ के भF जा	छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. अदालतल ेप
ुस र यूहFामा के देखे (पद 13)? ______________________________________________ 

10. यी दईु uिjह�को बारेमा ितनीह�लाई कुन कुराल ेअचि4मत बनायो? ___________________________ 

11. उनीह�ल ेअ� के कुरा याद गरे? ______________________________________________________ 
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12. )यो लगडो मािनस प
ुस र यूहFासँग ैउिभरहकेो िथयो। ितनीह�ल ेके भF सQथे? )यसोभए, उनीह�ल े

अदालतबाट (�फता� िलने) आदेश �फता� िलने आदेश �दए _________________________ सँगै (पद 15). 

13. ितनीह�को िच	ता के िथयो (पद 16)? _________________________________________________ 

14. के सम�या िथयो?  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. उनीह�को समाधान के िथयो (पद 17)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. उनीह�ल ेप
ुस र यूहFालाई कोठामा बोलाए। उनीह�ल ेके आदेश �दए (पद 18)? 

______________________________________________________________________________ 

17. प
ुस र यूहFाल ेउनीह�को आदेशमा क�तो �ित��या देखाए (िवशेष गरेर पद 20)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

18. अदालतल ेउनीह�लाई फे र ध4कC �दयो र ________________________________________ (पद 21). 

19. उनीह�ल ेके पeा लगाउन सकेनन्? _____________________________________________________ 

20. के कारण उनीह�लाई सम�या भइरहकेो िथयो? ____________________________________________ 

21. हामीलाई ल गडो मािनस िनको पानH uिjको बारेमा के भिनएको छ (पद 22)? _____________________ 

 

अनुमोदनअनुमोदनअनुमोदनअनुमोदन:::: �े रत 4:12 एक पद हो जुन आधुिनक समाजलाई गिहरो बो�छ। मािनसह"ले असंCय उपायह" 

िसजना गरेका छन् जसमा उनीह" िव�ास गछन् ,क उनीह" मुि# पाउनेछन्। कसै-कसैको िवचारमा यो रा�ो 
कामले हो। कसै-कसैको िव�ास छ यो यो हो ,कन,क उनीह"ले आHना पुखाह"को िव�ासको कारणले हो। 

अ"ह" िव�ास गछन् ,क ितनीह" आHन ैदयाले मुि# पाए। आHनो मुि# कसरी पाउने भनरे कसैल ेसोNन स�े 

भए पिन �े रत 4:12 ले स2य भ4छ ,क परमे�रले भ@ुभएको कुरा अनुसार, "2यहाँ अ" कोही पिन 

____________ छैन ,कन,क _____________________ को __________________ अ4तगत 2यहाँ अ" 

____________ छैन जसIारा हामीले गन ̀पछ" ____________। " हामी केवल येशूको नामले मुि# पाएका 

छT! अकX अनुGमिणका काडमा यो ख�ड लेnुहोस्। काडको पछािडप7x नोट गनुहोस् तपाcले [ि#ह"को 
बारेमा अवलोकन गनु F4छ जुन उनीह"लाई िव�ास गदछन् ती तरीकाल ेउनीह" बचत Fनेछन्। याद गनुहोस्, 

मुि# केवल येशूमाफ त आउँदछ! 

 

भागभागभागभाग 2 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 
1. यो रमाईलो कथा मा0 होइन जब हामी यो िवचार गदछT ,क प0ुस र यहू@ालाई पGाउ गरेका केही 

धाfमक नेताह"ले येशूलाई Gूसमा टाँगेको मा0 केिह ह&ा अिघ। ज5मा भएका मािनसह"लाई प0ुसले 
साहसका साथ �चार गरे र 2यस साँझ भीड मि4दरमा िछद ̀गदा के भएको दखेेर छ} परे। लगडो 

मािनस िनको भयो! उहाँ मा0 िनको FनुF@ तर उहाँ �हिडरहनभुएको िथयो, व7रप7र उ�ँद ैFनुF4+यो, 
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र परमे�रको �शंसा गद ̀FनFु4+यो उहाँ आफR ल ेएकदमै रा�ो �दशन गनुभयो। प0ुस र यूह@ाले 
उनलाई शा4त पानY �यास गरेनन ्तर नासरतका येशू, जसलाई ितनीह"का नतेाह"ले सु5पेका िथए, 

अ'वीकार गरे र मा7र,दए, तर जसलाई परमे�रले मृ2युबाट िबउँताउनुभयो भ@े कुराको बारेमा फे7र 

कुरा गनY मौका फेला पायX। प0ुसले जोड ,दए ,क यो िव�ास येशूबाट आएको हो र येशूको नाममा यस 

मािनसलाई पूण िनको पा7रएको िथयो। 

2. सबै कुरा ठीकठाक भइरहकेो ज'तो दिेख4+यो जब स5म पुजारीह", मि4दरको पहरेदारका क&ान (लूका 

22:52) र सदकुuह"ले प0ुस र यूह@ालाई पGाउ गरे। ,कन उनीह"ले पGाउ गरे? प0ुस र यहू@ा 
मािनसह"लाई िसकाउँद ैिथए र येशूमा मृतकह"को पुन82थान Fनेछ भनरे घोषणा गद ̀िथए। 

निबसनहुोस्, यही समूह जसले येशू मृ2युबाट बौरी उ�ने िबि कै पहरादारह"लाई हसले पैसा ितनY 
काम गथY ता,क यो ह�ला फैिलयो ,क येशूका चेलाह"ले सुितरहकेो बेला उनको लास लिगसकेका िथए 

(मeी 28:13)। याद गनुहोस्, सदकुuह" पुन82थानमा िव�ास गदन̀थे।   
3. येशूको पुनk)थानल ेमािनसह�मा �ित��या Jयाउँछ। प
ुसल ेके �चार ग ररहकेा िथए र मा मािनसह�का 

�ित��या क�तो िथयो �े रत 2:32,37? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. मा प
ुसल ेके �चार ग ररहकेा िथए र �े रत 3:15 मा के भएको िथयो �े रत 4:2?____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन    !"ह#!"ह#!"ह#!"ह#:::: बाइबलल ेहामीलाई येशूको पुनk)थानको बारेमा िसकाउँदछ। रोमी 10:9 मा हामीलाई भिनएको 

छ: य�द तपा@ आ]नो ____________ सँग ____________ ;नु;	छ भने, ____________ ____________ छ, र 

तपा@को ____________ मा ____________ छ �क परमेVरल ेउहाँलाई ____________ बाट ____________ 

गनु�भयो भने, तपा@ ____________ ;नु;नेछ।___________________________________________________ 

1. यस िश�ा�ित तपा@को �ित��या क�तो छ? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उहाँको पुनk)थानल ेतपा@को अिहलेको जीवन र तपा@को आ]नै पुनk)थानको अथ� के 

हो?___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

िश णिश णिश णिश ण:::: हो, हा�ो संसारका धेरैले पुन82थानमा िव�ास गदन̀न्, िन>य पिन येशूको पुन82थानमा िव�ास 

गदन̀न् र 2यसकारण उनीह"को आHन ैलािग कुन ैआशा छैन। से4ट पलले य,द येशू मृ2युबाट िबउँतनुभएको 

िथएन भन,े यसको अथ के Fनेछ भनेर कुरा गदछन्। १ को7र4थी प^नुहोस्। 15:12-22.  

1. य�द )यहाँ पुनk)थान भएको िथएन भने, यसले iी>को बारेमा के भ	छ (पद 13)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. )यसोभए से	ट पलले आ]नो �चार र हाZो िवVासको बारेमा के भ	छन् (पद 14)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. पावलल ेयस तक�लाई जोड �दए। यसले हाZो बारेमा के भ	छ (पद 15)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अनुसार यसले हाZो िवVासको बारेमा के भ	छ पद  16 र 17? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. पद 18 मा पावल म रसकेका uिjह�को बारेमा बोJदछन्। उनीह�लाई के ;	छ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. अ	तमा, पावलल ेभने �क य�द हामी केवल यो िवVास गद�छD �क केवल iी> यस जीवनको लािग मा
 ;नु;	छ 

भने हाZो बारेमा के ;	छ (पद 19)? ____________________________________________________ 

7. पद 20 एउटा सानो सानो शbदबाट सु� ;	छ, _____________! पावलले लेखेको स)य के हो? "तर वा�तवमा 

____________ ____________ बाट _____________ भइसकेको छ। जसरी एउटा मा	छे ____________ 

बाट आएको हो, एक मा	छेल े____________ को बौ रउठाइ पिन आयो। �कन�क जसरी ____________ मा 

सबै ____________ ;	छ, )य�तै गरी ____________ पिन सबैलाई ___________________ बनाइनेछ। " 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

�र$ल&ेशन�र$ल&ेशन�र$ल&ेशन�र$ल&ेशन (जारी): अदालत र अदालतमा फक� जहाँ प
ुस र जोन 	यायप रष%सामु उपि�थत िथए। 

1. पद 13 ले हामीलाई चीजह"लाई प7र�े�यमा राn म�त गदछ। प0ुस र यूह@ाले सामना गनुपरेका 
िशिUत मािनसह" िथए। ितनीह" पुरानो िनयमका शाM9ह" िथए। उनीह"ले [व'थालाई जानेका 

िथए र यसलाई याद गरेका िथए। उनीह"ले आHन ैकेिह िनयमह" पिन थप गरे जुन उनीह"लाई अ" 

भ4दा बढी धाfमक भएको दिेख4+यो। ितनीह" आफैले आफूलाई घम�ड गरे ,कन,क उनीह" आफR मा 
अनुशािसत िथए र [व'थाको प0लाई पालन गरेका िथए। अब ितनीह" ितनीह"को अगािड 

उिभरहकेा छन् दईु जना [ि# जसले अiभुत साहस र साहस �दशन गरे जसलाई भेला Fनहे"ले दnे 

स�े िथए। पद मा र पिव0 आ2माल ेभ7रएको प0ुसलाई पvाउँद ैसाहसी र गहन बयान ,दनुF4छ। 
उहाँ ितनीह"को ि'थित, शि# वा 9ानबाट डराउनुभएन। उहाँ जे जा@ुF4+यो र िव�ास गनुF4छ भनरे 

गवाही ,दनुभयो। 
उहाँ “मेरो साUी” FनुF4+यो ,कन,क येशूले उनलाई घोषणा ग7रस�ुभएको िथयो (�े7रत 1:8)। 2य'तो 
साहस अ" कुन ै:ोतबाट आएको िथयो ,कनभन ेयी अिभयु#ह"ले बुझे ,क उनीह" हो 

______________, _______________ पु8षह" (�े7रत 4:13)। अिशिUत (अनचेल) र सामा4य 

(साधारण) भनेर िचिनने ती मािनसह"ले बे~लाबे~ल ैशkदह" िथए जुन उनीह"ले प0ुस र यहू@ालाई 

वणन गथY। 
2. अदालतको उपि'थितमा छ} परेको अकX कुरा उनीह"ल ेयाद गरे ,क यी [ि#ह", प0ुस र यूह@ा, 

_____________ सँग िथए (पद  13)। ितनीह"लाई कसले िचन?े जब उनले �भुलाई इ4कार गन छोड े

पिछ उनले आँगनमा आगो ता�द ैआफूलाई 4यानो पादा दोषारोपण गनY केटी यही िथयो? के यो मलखस 

उसको कान िथयो जसको कान प0ुसले का�ो? यो मि4दरको पहरेदार वा मुCय पुजारीह" वा 
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फ7रसीह" िथए जसले येशूलाई बगRचामा पGाउ गरेका िथए जब प0ुस र यूह@ा 2यहाँ िथए? हामी 

जा@ सAछT ,क 2यस मिहलामा न त मिहला न त मा�चस नै उपि'थत िथए र हामी जा4दनैT कसले 

कसलाई िचनकेा िथए तर हामी उनीह"लाई उनीह"ले के भने जा@ सAछT: “यी पु8षह" 

_____________________________________________________________________________.” 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन    !"!"!"!":::: एकपटक मािनसह"ले तपाcलाई भेटे, के उनीह"ल ेप0ुस र यूह@ाको बारेमा उनीह"ले भनकेा 

िथए, ितनीह" "येशूसँगै िथए?" ित�ो िवचार: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार    ((((जारीजारीजारीजारी):):):): 

1. फे7र एकप�ट य]दी 4यायप7रषद ्र 2यहाँ भेला भएका सबैलाई येशूका यी अनुयायीह" के गनY भनरे 

थाहा िथएन। "हामी यी मािनसह"लाई के गनY छT?" याद गनुहोस्, यसभ4दा अिघ येशूको पुपUको 
बेला ितनीह" उहाँलाई के गनY थाहा िथएनन ,क त ितनीह"ले उहाँलाई बार5बार ,दए। उहाँलाई 

अ@ास र कैयाफामा लिगयो, र िपलातसको हातमा सुि5पयो, 2यसपिछ हरेोदलाई सुि5पइयो, र 

िपलातसको हातमा सुि5पइयो र 2यसपिछ भीडलाई सुि5पयो। के यो प0ुस र यहू@ालाई Fनेवाला 
िथयो? के सम'या िथयो (पद 14, 16)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो लगभग हा'यपूण छ। ितनीह"ल ेसोचे ,क ितनीह"ल ेचम2कार फैलाउने समाचारह" रो� 

स�ुF4छ। तब ितनीह"ले सोचे ,क उनीह"ल ेयेशूको नाम फैलाउनबाट रो� सAछन यी [ि#ह"लाई 

अब यस नाममा कसैलाई पिन नबोलाउन चेतावनी ,दएर! 2यसैले उनीह"ल ेप0ुस र यूह@ालाई 

उहाँको नाममा बो�ने र िसकाउने नगन भने। फे7र प0ुस र यूह@ाको िनडरता र साहस दखेा पg यो। 
ितनीह"ले के जवाफ ,दए (पद 20)? _________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन    !"ह#!"ह#!"ह#!"ह#:::: 

1. य,द तपाc प0ुस र यूह@ा भएको भए तपाcले बो�न छोlनुFने िथयो? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के मािनसह"ले किह�यै तपाcको बारेमा के सोिचरहकेा छन् ,कन,क उनीह"ले यस “येशू चीज” लाई 

अझ ब,ढ फैिलनबाट रो�ु पछ? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. के शा	त रह	छ? के तपा@ल ेपिहJयै देखेको र सुनेको कुराको बारेमा केही कुरा पिहJयै रो�करहकेो छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    4444 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: अब के F4छ भनेर हरेीकन हामी यो कथा छोlन सAदनैT। ती मा4छेह"लाई 7रहा ग7रयो ,कन,क 

अदालतले उनीह"लाई कसरी सजाय ,दन ेभनरे िनणय गन सकेन र ,कनभने 2यो घटनाको लािग सबै 

मािनसह"ले परमे�रको �शंसा ग7ररहकेा िथए (�े7रत 4:21-22)। 2यसोभए, प0ुस र यूह@ा कहाँ गए? 

उनीह8लाई के भयो? 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 4:23-41 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पद 23 मा हामी प
ुस र यूहFा _____________________________________ मा फक� दै गरेको भे�दछD। 

2. ती सबै पूजाहारीह� र एJडरह�ल ेितनीह�लाई भनेका िथए। 

3. ितनीह�ल े रपोट� गरेका सबैलाई मािनसह�ल ेके जवाफ �दए (पद 24)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पिहले  रपोट� आयो र )यसपिछ �ाथ�नाह� आयो।   

ितनीह�ल ेआ]ना सृि>कता�लाई �वीकार गरे: _______________________________________ 

उनीह�लाई ितनीह�का पुखा� दाऊदबाट थाहा िथयो �क सतावटको िवk7 िथयो ______________ 

_______________________________________________________________ (पद 26). 

ितनीह�ल ेयेशूको िब�7 षडय	
 गनHह�ल ेके भएको स4झना गरे। ितनीह�ल ेके पिहचान गरे  

(पद 28)? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. मा उनीह�को �ाथ�ना के िथयो पद 29 र 30? ____________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. परमे�रले ितनीह"को बीचमा एउटा अनTठो त7रकामा आHनो उपि'थित पुिE गनुभयो। उनीह"ले 
�ाथना गरेपिछ हामीलाई के भिनएको छ (पद) 31)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन::::   

1. मँ के  रपोट� गन� सQछु? _____________________________________________________________ 

2. म कसलाई  रपोट� गद( छु? ___________________________________________________________ 

3. मेरो  रपोट�को बारेमा मसँग को �ाथ�ना गद( छ? ____________________________________________ 

4. हामी अिघ बGदै जाँदा भगवानको ल�यका लािग हाZो �ाथ�ना के हो? ____________________________ 
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!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना:::: ह ेिपता, तपाcले 'वग, पृ+वी र समु\ बनाउनुभयो, र तपाcले ितनीह"मा सबै बनाउनुभयो। तपाcले 

आH ना सेवकह", सबै धमशाMका पिव0 लेखकह"को मुखबाट पिव0 आ2माIारा बो� नभुयो। तपाcको 
वचनमाफ त तपाcले यो कुरा �कट गनुभयो ,क सतावट यशेू िव8P, �भुको िव8Pमा र उहाँको अिभिष# 

जनको िव8Pमा िथयो। मािनसह"ले तपाcको पिव0 सेवक येशूको िव8Pमा षडय40 रचे जसलाई तपाcले 
अिभषेक गनुभयो, तर उनीह"ले तपाcको शि# र इNछाबमोिजम गरे जसमा ,क पिहले Fनुपदछ। अब, ह े�भु, 

ितनीह"को ध5कuलाई िवचार गनुहोस् र मलाई तपाcको दासलाई तपाcको वचन ठूलो साहसका साथ बो�न 

सUम बनाउनहुोस्। तपाcको पिव0 सेवक येशूको नाममा िनको Fन र चम2कारह" र अच5मका कामह" गन 
तपाcको हात पसानुहोस्। 
 

िश णिश णिश णिश ण:::: यो �ाथना जुन तपाcको लािग लेिखएको िथयो �ाथनाको एउटा उदाहरण हो जसमा हामी 

परमे�रको वचन �योग गदछT र उहाँको वचन उहाँलाई ,फता �ाथना गदछT। यस �ाथनाल ेशु8को म�डलीको 
�ाथनालाई �योग गg यो जब प0ुस र यूह@ा उनीह"कहाँ फकYका िथए। उही शkदह" हा�ो जीवनमा लागू 

F4छन्। उनीह"ले 'वीकार गरे ,क परमे�र को FनFु4छ उहाँ ितनीह"को सावभौम �भु र सबैका सृिEकता। 
ितनीह"का िपता-पुखा दाऊदको मुखमा पिव0 आ2माल ेबोलेका वचन ितनीह"ले स5झे। उनले सतावटको कुरा 

गरे जुन येश,ू अिभिष# जन, मसीहको िव8Pमा िथयो। उनीह"ल ेउनको िव8P षडय40 गनYह"को कारवाही 

स5झे र यही [ि#ह" अब उनीह"को िब"P ष�40 ग7ररहकेा िथए। उनीह"को �ाथना यो िथयो ,क 

उनीह" ठूलो िह5मतका साथ बोले र येशूका नाम माफ त परमे�रल ेआ>यकमह" र अच5मका कामह" 

गनुFनेछ भनरे परमे�रले उहाँको हात फैलाउनुFनेछ भनरे सो�यो। 
 

तपाईलाई यो दिैनक �ाथना गनका लािग �ो2सािहत ग7रयो ,क भगवानले तपाईलाई ठूलो िह5मतका साथ 

बो�न सUम बनाउनुFनेछ र सोjुहोस् ,क जुनसुकै त7रकाबाट पिन परमे�रले आHनो हात फैलाउन "तपाcको 
पिव0 सेवक येशूको नामको मा�यमबाट चम2कारह" र आ>यकमह" गन स�ुF4छ।" । 
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पाठ चार 

 
 

जानुहोस्, ��ा�ड, र बो�नहुोस् 
 
 

�टोरीह� �े�रत 4 र 5 - बाट - साहसी आ�ाका�रता 
 

 

 

 
 

अवलोकन को पाठअवलोकन को पाठअवलोकन को पाठअवलोकन को पाठ    4 

 

 अवलोकन        37  

प रचय         38 

 पाठ:4 �े रत 4-5            

• �ारि4भक चच�को एकता     39 

• हनिनया र स�फरा                  40 

• अलW चच�को धेरै बानी                    42 

• फे र िगर]तार ग रयो!                 42 

• मि	दर अदालतह�मा सा�ीह�     43 

• काउि	सल अिघ      44 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



34 
 

    जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस,् ��ा�ड��ा�ड��ा�ड��ा�ड, रररर    बो नहुोस्बो नहुोस्बो नहुोस्बो नहुोस ्

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

पाठ 4 मा हामी �ारि5भक म�डलीका िव�ासीह"को एकता दCेछT। उनीह"को एकता उनीह"को जीवनको 

तरीकामा [# ग7रएको िथयो। �े7रत 4 ले साझा गदछ ,क उनीह" एक मन र ,दमागको िनि5त कि को 
उ2सुक िथए। ितनीह" सबैको िहत र साझा भलाईका लािग भएका चीजह"लाई �यान ,दए। ितनीह"को 
जीवन सँगै समुदाय िथयो। जब तपाc पद 32-37 अ�ययन गनुF4छ 21 q शताkदीको चचले कसरी एकतामा 

रह4छ र एक साUी समुदायको "पमा आफूलाई अिभ[# गदछ िवचार गनुहोस्। 
 

हनिनया र स,फरालाई ,कन य'तो कठोर [वहार ग7रयो? ,कन यो आवhयक िथयो? ितनीह"को कायले 
समुदायमा क'तो सम'या �याउने छ जुन जीवनलाई "मेरा साUीह"" को "पमा पिहचान गन था�दछ? य'तो 
छली आचरणले यस �ारि5भक चचलाई कसरी ध5कu र िबगान सAछ? 

 

र, एकले म�त गन सAदनै तर सोj सAछ, "ितनीह" किह�यै िसAदनैन?्" �े7रतह" फे7र पGाउ परेका छन ्र 

प7रषद र शासक अगुवाह"को सामु उिभरहकेा छन्। हो, मि4दर अदालतमा साहस र िह5मतसाथ बो�नु भ4दा 
लु�ु सुरिUत F4छ। कसैले सहायता गन सAदनै तर येशूका शkदह" स5झन जब उनले आHना चेलाह"को 
अगािड यसो भन,े “य,द कोही मेरो पिछ आउँछ भने उसल ेआफूलाई इ4कार गरोस् र Gूस िलनू र मलाई 

पvाऊ। ,कन,क जसल ेआHनो �ाण बचाउँदछ उसले 2यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो िनि5त आHनो जीवन 

गुमाउँछ उसले 2यो पाउनेछ (म ी 16:24-25).” 
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    जानहुोजानहुोजानहुोजानहुोस्सस््स,् ��ा�ड��ा�ड��ा�ड��ा�ड, रररर    बो नहुोस्बो नहुोस्बो नहुोस्बो नहुोस ्

 

पाठपाठपाठपाठ    4 4 4 4  
भागभागभागभाग 1 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: पाठ 2 मा, भाग 1 मा हामीले �े7रत 2:42-47 मा भएको शु8वाती म�डलीको केही बानीलाई हये{। 

�े7रतको पु'तकका अ" कथाह"मा जानु भ4दा पिहले से4ट लूकाले म�डलीलाई िवकास गनY केही थप बानीह" 

बताउँदछन् ,कन,क िव�ासीह" पुन82थान भएका र 'वगारोहण �भुको साUीको "पमा समुदायमा सँगै बसेका 

िथए। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 4:32-36 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  
1. मा िवVासीह�का बारेमा हामीलाई के भिनएको छ पद 32? ___________________________________ 

2. gदय र �दमागको यो एकताल ेकसरी uj गद�छ (पद 32)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पुन82थानको कुराकानीले धाfमक नेताह"लाई क7ठनाइ ,दयो। यसको प7रणाम'व"प प0ुस र जोन 

पGाउ परे र उनीह"लाई यशेूको नाममा िसकाउने वा बो�ने नगन चेतावनी ,दइयो (�े7रत 4:18)। पद 

33  मा हामीलाई के भिनएको छ? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ितनीह�ल ेकेवल येशूको पुनk)थानको बारेमा गवाही �दन छोडेनन तर उनीह�ल े)यसो गरे भनेर हामीलाई 

पिन बताइएको छ _______________  _______________________________________________!   

4. मा उनीह�ल ेधाNमक नेताह�लाई के भने पद 20? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ितनीह�ल ेआ]नो वचन पालन गरे! 

5. भगवानको उपि�थित ��ट िथयो। उसको ________________ उनीह� सबैमािथ ख	याइएको िथयो (पद 33). 

6. हामीले �ारि5भक चचको एकता र उनीह"को स5प ीमा उदारताको बारेमा िसAयT। हामीले 

उनीह"को िनर4तर गवाहीको बारेमा पिन िसAयT ,कन,क ितनीह"ले मृ2युबाट येशूको पुन82थान 

Fनेछ भ@े कुरा गवाही ,दए। भगवानको अनु�ह ती सबैमा िथयो। पद 34  र 35 ले हामीलाई 

�ारि5भक चचको िवशेषता र बानीका बारे अझ बताउँछ। हामीलाई के भिनएको छ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

7. )यसोभए पद 36--37 मा हामीलाई िवशेष गरी एक uिjको उदाहरण �दइएको छ। यो को िथयो? ________ 

______________________________________________________________________________ 

हामीलाई उसको बारेमा के भिनएको छ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. सबै िव�ासीह8मा एकता र एकता Fन के गनुपदछ होला? कलह र िवभाजन �ायः जसो परमे�रका 
मािनसह" बीचको kयवहा7रक [वहार हो। एकता यित आकषक छ ,क िवभाजन घृिणत छ। एकता 

संग तपाcको अनुभव के भएको छ? तपाईलाई के 2य'तो आकषक ला~यो जो ,दल र ,दमागमा छन्? 

एकता �याउन े[वहारलाई िवचार गनुहोस्:  

िववाह ________________________________________________________________ 

प रवार ________________________________________________________________ 

काया�लय / काम गनH ठाउँ ____________________________________________________ 

चच�  __________________________________________________________________ 

2. तपाc कसरी बणाबास Fन स�ुF4छ, जसले तपाcको स5प ीको वरदानको मा�यमबाट अ"लाई 

सहयोग र �ो2साहन �दान गदछ, िवशेष गरी तपाcको बसोबास गनY िव�ासीह"को सगितमा रहकेो 

खाँचोमा परेकाह"लाई? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग 2 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �े7रत 5:1-11, हनिनया र स,फराको कथा प^नुहोस्। बणाबास एक जनाको उदाहरण हो जो 

िव�ासीह"सँग ,दमाग र मनमा एक िथए। यो अकX कथा एक जोडीको उदाहरण हो जसले िव�ासीह"लाई 

धोका ,दन छा4छन्। 
 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. हनिनया र स�फराल ेके गरे (पद 1)? ____________________________________________________ 

2. हनिनयाले पैसाको साथ के गरे (पद 2)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. सि�परालाई स5पि  बेNन, केिह पैसा राखेर, र बाँकu �ेिषतह"लाई ,दने बारेमा के थाहा िथयो 

(पदह" 2-3)? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. पद मा प
ुसल ेहनिनयालाई आफूले गरेको कामको लेखा िलन बोलाए। 

कसले उसको मुटु भ र�दयो? ___________________________________________________ 

यसले उसलाई के कारण गरायो? ________________________________________________ 

उसले झूट मा
 बोल ेतर उसल ेके गय�? ___________________________________________ 

5. प
ुसल ेउनीमािथ आरोप लगाउन सकेन �कनभने उसको जhगा �वािम)वको िथयो। उनले स4पिe बेचेकोमा 

आफूमा भएको पैसा भएको आरोप लगाएनन्। उसको झूट के िथयो? कुन कुराल ेप
ुसल ेभ	यो, "तपाईले यो 

कामलाई तपाईको ____________ मा �कन सहयोग गनु�भयो?" तपा@सँग ________________ छैन तर 
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_________ (पद 4) ”? हनिनयाले के गरे? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. हनिनयालाई के भयो (पद 5)? ________________________________________________________ 

7. उहाँको बारेमा सबैले के भने (पद 5)? ___________________________________________________ 

8. हनिनयासलाई बािहर लगरे गाडे (पद 6)। तीन घ,टा पिछ के भयो (पद 7)? 

______________________________________________________________________________ 

9. प
ुसल ेउनलाई के भने (पद 8)? _______________________________________________________ 

10. र उनी जवाफ �दइन्: _______________________________________________________________ 

11. तब प
ुसल ेउनलाई सोधे, "�भुको आ)मा _______________________ सँग तपा@ कसरी सहमत ;नु;	छ?" 

12. )यसोभए उनले के भने (पद 9)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. )यो �णमा (पद 10)________________________________________________________________ 

)यसोभए युवाह� (पद 10) __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. हामीलाई चचको बारेमा के भिनएको छ र के भयो भनेर सबैले सुनेका िथए (पद 11)? ________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: यो आपि जनक पापको पिहलो रेकड ग7रएको कहानी हो जुन शु8वाती म�डलीमा ग7रएको िथयो। 

हनिनया र सफuराले जानाजानी र जानाजानी चच र परमे�रमा झूट बोले। ितनीह"ले य'तो �भाव पारे ,क 

उनीह"को स5पि को िबGuबाट उनीह"ले पाएको सबै पैसा ितनीह"ले खाँचोमा परेका मािनसह"लाई 

पठाउन चेलाह"लाई ,दए। मृ2यु य'तो कडा सजाय ज'तो लाp सAछ।  

1. पापको uवहार र कठोर uवहार गनु� �कन मह)वपूण� िथयो भनेर िवचार गनु�होस्: ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कुन कुराल े)य�तो छलको पापलाई चच�को िनि4त यित िव0वंसकारी बनायो?  ______________________ 

!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना:::: ह े�भु, म हनािनया र स,फरासँग पापमा समान �व4ध साझा गदछु। म पिन रा�ो दिेखन चाह4छु, 

मलाई थाहा छ ,क मेरो शरीरमा केही रा�ो कुराले बास गदन̀। मैले यो पिन 'वीकार गनुपदछ ,क म अ"लाई 

रा�ो �भाव पान चाहा4छु य,द यसको अथ हो मैले झूट बो�नुपg यो र गलत मोचा खडा गनुपg यो भने पिन। �भु, 

मलाई Uमा गनुहोस्। मलाई बुyन र िव�ास गन सUम गनुहोस् ,क तपाc एAलै मलाई रा�ो दnुेF4छ। तपाc 

एAलै मलाई सबै मेरो गु& ग�तीबाट शुP गनुभयो। तपाc एAलै ममा सफा �दय िसजना गनुF4छ र मिभ0 एक 

सही आ2मा नवीकरण। मलाई िव�ास गन शि# ,दनुहोस् ,क तपाcको भलाइ के हो मलाई मेरो 'वग�य 

िपताको अगािड िनभयताका साथ दढृतापूवक खडा Fन आवhयक छ। _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    3333 

िश णिश णिश णिश ण:::: �े रत 5:12-16 मा हामी �ारि4भक चच�ल े�थािपत गनH बानीह�को बारेमा बढी िसQछD।   

1. हामीलाई पद 12 मा �े रतह� भनेर भिनएको छ ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

2. हामीलाई पद  13 मा पिन भिनएको छ �क सबै िवVासीह� �योग गथH 

________________________________ जब मािनसह�ल ेहनिनया र स�फराको बारेमा सुनेका िथए, 

तपा@ल ेितनीह�को कJपना पिन गन� सUु;नेछ।   

3. पद 14 ल ेहामीलाई भ	दछ __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

4. )यसपिछ हामी केिह नयाँ पGछD। मा हामीलाई के भिनएको छ पद 15? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. िबरामी र द>ुा)माल ेपीिडतह�लाई �े रतह�कहाँ Jयाइयो र ___________________________________ 

________________________________ (पद 16). 

6. िबरामीलाई िनको पानH स4ब	धमा चच�को बानीबारे तपा@ल ेके िसUुभयो? _________________________ 

______________________________________________________________________________  

7. य�शलेमको व रप रका शहरह�बाट भीड ज4मा भएको पद 16 मा पGदा हामी के दे� थाJछD? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: तर हामी अकX कथामा हछे{ ,क सम'या उ ेिजत Fन था�छ। �धान पुजारी र उनीसँग भएका सबै 

_______________ भ7रएका िथए। 2यो रमाईलो छैन? �े रत4:8 र पद 31 मा, उदाहरणका लािग, हामी 

प^छT ,क प0ुस र सबै _________________________________________________ भ7रएका िथए 

ई�याले भ7रएका [ि#ह"ल े�े7रतह"लाई मानको लािग पGाउ ग7ररहकेा िथए। पिव0 आ2माल े

भ7रएकाह"ले परमे�रको वचन साहसपूवक बोले! 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस् �ेिषत 5:17-42 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  
1. �े रतह� प�ाउ परे र जेलमा हािल�दए। रातको समयमा के भयो (पदह�19-20)? __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. )यसोभए, �ेिषतह�ल ेके गरे (पद 21)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. यसै बीच, ितनीह� सबै भेला भएका िथए (पद 21)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ितनीह�ल े�े रतह�लाई बोलाए। ती अिधकारीह�ल ेके पाए (पद 22)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. उनीह�ल ेके  रपोट� गरे (पद 23)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. धाNमक नेताह�को �ित��या के िथयो (पद 24)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

मानव दिृ>कोणबाट जेलह� ढोकामा उिभएका गाड�ह�सँग सुरि�त �पमा ब	द ग रएको िथयो। तर जब ढोका 

खोिलए उनीह�ल ेिभ
ै कोही पाएनन् (पद 23).   

7. सबै जना छ} परे र यसको के F4छ भनेर सोNद ैिथए। सबै कुरा अझ ज7टल बनाउन को लागी कोही 

7रपोट गन आए जहाँ �े7रतह" पGाऊ परेका िथए। ितनीह" कहाँ िथए (पद 25)? 

______________________________________________________________________________ 

8. उनीह� के गद( िथए? _______________________________________________________________ 

9. तब क�ान र ितनका अिधकारीह�ल े�े रतह� िलएर आए। पद  26 मा उनीह�को प�ाउको बारेमा हामीलाई 

के भिनएको छ? 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 

1. यो घटनाह"को एक अनTठो सानो मोड हो, वा यो हो? य'तो दिेख4छ ,क यी धाfमक मािनसह" अब 

मािनसह"सँग डराउँछन्। के यो सधR य'तै भएको छ? हामीलाई िनb स4दभह"मा के भिनएको छ: 

लूका 22:2_______________________________________________________________ 

माक�  11:18______________________________________________________________ 

मeी 26:4-5______________________________________________________________ 

2. मानव दिृEकोणबाट �े7रतह" डराउनुपg यो। ियनीह" ती Fन् जसलाई येशूलाई Gूसमा झु��ाएर मानY 
Gममा रािखएको िथयो। यसको सxामा, उनीह"लाई "जाऊ र मि4दरमा उिभएर मािनसह"लाई यस 

जीवनका सबै वचनह" (�े7रत 5:20) भ@े आ9ा ,दइयो।" र, ती ती मा0 गछन्! फे7र हामी यो दCेछT 
,क आ2माल ेकसरी ितनीह"लाई उ2साह ,द4छ। ,दउँसो ितनीह" मि4दरको दरबारमा मािनसह"लाई 

िसकाउँद ैिथए। तपाc कसरी ितनीह"को साहस र साहस वणन गनुF4छ? के ती उही प8ुषह" िथएनन् 

जसलाई "_____________ को डरले मािथ�लो कोठामा लक ग7रएको िथयो (यूह@ा 20:19)?" 

ितनीह"लाई के भएको छ? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  

1. �े रतह�लाई काउि	सल अिघ Jयाइयो (पद  27) उनीह�को दोषारोपण के िथयो (पद 28)? 

______________________________________________________________________________ 

2. प
ुसको जवाफ के िथयो (पद 29)? _____________________________________________________ 

3. प
ुस जारी छ र उनले फे र पदमा Jयाउँछ के 30? ___________________________________________ 

4. उहाँको पुनk)थानको कारणल ेयेशूले के �दान गनु�भयो (पद 31)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. कसले यी कुराको गवाही �द	छ (पद 32)? _________________________________________ र 

______________________________________________________________________________ 

6. हामीलाई भिनएको छ �क जब उनीह�ल ेयो सुने �क ितनीह� िथए ______________________________ 

र चाह	oयो ______________________________________________________________________ 

7. को िथयो? ______________________________________________________________________ 

8. अदालत संग कारण। तपा@को आ]नै शbदमा, उहाँ के भFु;	छ (पदह� 35-39? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ज-जसले उनको कुरा सुनेका िथए उनीह�ल े____________________ िलए (पद 39) । उनीह�ल ेअब के 

गरे? __________________________________________________________________________ 

10. �े रतह�को �ित��या क�तो िथयो (पदह� 41-42)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन::::   

1. ितनीह" आHना कEह"मा रमाए र उनीह"ले येशू _ीE, मसीह FनुF4छ भ@े सुसमाचार �चार गन 
ब4द गरेनन्। सुसमाचारको खाितर �े7रतह"ले गरेझR म कि को द:ु ख भोp तयार छु? जोसुकै भए पिन 

म किहलेस5म साहसी भई िसकाउन र येशूको सुसमाचार �चार गन ब4द गन चाहा4छु? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. के म िव�ास गदछु ती दतूले मलाई डिेलभर गयX र मलाई "जाऊ, मि4दरको दरबारमा उिभन र 

मािनसह"लाई यो नयाँ जीवनको पूण स4दशे सुनाउने आदशे" ,दएका छन? म मि4दरमा उिभन 

सिAदनँ र 2यहाँ म येशूलाई साथ बाँlन सAदछु। ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना:::: ह े�भु येश,ू तपाईका �े7रतह8लाई तपाईको साहसी र साहसी साUीह8 को "प मा बाँNन बल �दान 

गनु भएकोमा ध4यबाद। मािनसह"ले भ4दा तपाcको आ9ा पालन गरे। ितनीह" आफूले दखेेका र सुनेका सबै 

कुरा बो�न बा�य भए। ितनीह" कैद, पीडा, वा सतावटदिेख डराएनन् ब8 तपाcको आ9ा पालन गरे र फे7र 

मि4दरको दरबारमा उिभए र मािनसह"लाई यो नयाँ जीवनको पूण स4दशे िसकाउन पाए। म तपाई�ित 

वफादार Fन सAछु र तपाcको मागमा �हlनलाई रमाउँदछु। म िह5मतसाथ तपाc�ित आ9ाकारी Fन सकँू 

ता,क मेरो जीवनले तपाcलाई गवाही ,द4छ र सबै मानवजाितको लािग तपाcको महान् �ेमलाई मू�यको 
परवाह नगरी। मैले दखेेको र सुनेको कुरा गन साहस र िह5मतका साथ शि# ,दनुहोस्। 
_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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पाठ पाँच 

 
 

िव�ासकोिव�ासकोिव�ासकोिव�ासको    एकएकएकएक    मा�छेमा�छेमा�छेमा�छे 
 
 

ऐ��स 6-8 - �टीफन, माट�र 

 

 

 
 

अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    कोकोकोको    पाठपाठपाठपाठ 5 

 

 अवलोकन         47  

प रचय          48 

 पाठ 5: �े रत 6-8            

• सामािजक मं
ालयमा �टीफनको कल     49 

• ि�तफनस र उनका अिभयुjह�                   52 

• �टीफनको उपदेश जारी                   53 

• परावत�न र अनु�योग                   55 

• �फिलप र साइमन      56 

• प
ुस र साइमन      57 
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    िव"ासकोिव"ासकोिव"ासकोिव"ासको    एकएकएकएक    मा�छेमा�छेमा�छेमा�छे 

 
प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

�ारि5भक चच सामािजक सेवाको आवhयकताको बोझले भ7रएको िथयो। चेलाह"ले यस Uे0मा सेवाको लािग 

यो~यताह" िनधारण गरे। �यानपूवक ितनीह"को आवhयकताह"को सूची िवचार गनुहोस्। ितनीह"लाई 

लेnुहोस् र िनधारण गन को लागी �यास गनुहोस् ,क ,कन ितनीह" आफूले ग7ररहकेो चीजह" छनौट गदछन् 
अ"को हरेचाह र आवhयकताह"को सेवा गनYह"को लािग? तपाईको सूचीमा Fने यो~यता के Fन सAछ? के 

सूचीह" समान छन?् 

 

ि'तफनसलाई छनौट ग7रएको िथयो र अiभुत काम ग7ररहकेो िथयो तर चाँड ैअ"को आलोचना2मक �यानमा 
आयो। ितनीह" ि'तफनससँग टाढा जानको लािग क'तो चरम सीमामा पुगे? तपाईले कसको �ायल याद 

गनुF4छ जब तपाc 'टीफनको िवचार गनुF4छ? यो चाखला~दो कुरा हो ,क जब प7रषiले सोधेको िथयो, उनले 

यसलाई येशू _ीEलाई साUी ,दने अवसरको "पमा हरेे। 

 

से4ट िपटरले हामीलाई स5झना ,दलायो ,क "जो तपाcमा रहकेो आशाको कारणको लािग सोधपुछ जोसँग 

रUाको लािग तयार रहनुहोस् (1 प0ुस 3:15)" �यान ,दएर सु@ुहोस् जब 'टीफनले आHना अिभयोगकताह"को 
अिघ उनको �ितरUा गदछ। उनले य]दीह"को इितहासको पुनरावलोकन गरे र 2यसपिछ उनले उनको गवाही 

यसरी टुated◌्~याए ,क "ितमी हठी मािनसह" हो, �दय र कानमा खतना नग7रएका छौ। ितमी सधR पिव0 

आ2माको िवरोध गछ�।" यस िनभय अिभयोगको साथ ितनीह"ल ेउनलाई हतार गरे, शहर बािहर फािल,दए, र 

उसलाई ढु गा हान। 
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    िव"ासकोिव"ासकोिव"ासकोिव"ासको    एकएकएकएक    मा�छेमा�छेमा�छेमा�छे 

 

पाठपाठपाठपाठ    5555 

 

भागभागभागभाग 1 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: यस अकX कथामा हामी चचलाई काममा हनेYछT। इसाईमत भनेको केवल परमे�रसँग [ि#गत 

स5ब4ध मा0 होइन। इसाई पिन एक समुदाय, िव�ासीह8को समुदाय को एक िह'सा ब4छ। अ"को 
आवhयकताह" पूरा गन हामीमा परमे�रले खटाउनुभएको �ेम हामीमा �वािहत F4छ। यो एक समुदाय, एक 

इसाई समुदायको "पमा ,Gयाशील चच हो। �े7रत 6 मा चचको कामको बारेमा हनेुहोस्। 
 

काय�भारकाय�भारकाय�भारकाय�भार:::: पGनुहोस्। �े रत 6:1-7 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. अनुसार कुन सम�याको िवकास भएको िथयो पद 1? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. बा� �े रतह� सबै चेलाह� ज4मा भए र सम�या छलफल: 

बा� जनाल ेउनीह�को िज4मेवारी के हो भनेर िवVास गरे (पद 2)? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

चचको एक िह'सा भएकाह"को फरक काम वा सेवाको कामलाई �यान ,दनहुोस्। �े7रतह" 

पा'टरको काममा संलp िथए, "परमे�रको वचनको सेवकाई।" शkद सामािजक कामको साथ 

हातमा जा4छ ता,क ितनीह"ले सामािजक कायमा संलp [ि#ह"लाई पिहचान गन 
आवhयक छ, "टेब�सको �तीUा" को सामािजक काय। दबैु मह2वपूण छन्। दबैु क�लगह" Fन्। 
�2येकले िविभ@ उपहार �योग गदछ।   

______________________ बाट छाFे िज4मेवारी चेलाह�लाई �दइयो (पद 3) यी मािनसह�लाई 

के भनेर िचिननु िथयो?  

i. _____________________________________________________________ 

ii. _____________________________________________________________ 

�े रतह�ल ेितनीह�को 0यान �दए ______________________________________ र 

____________________________________________________________________ 

3. पद 5 मा हामीलाई छािनएकाह�को सूची �दइएको छ। पिहलो uिjल ेउनीह�ल ेछनौट गरे भनेर उJलेख गरे - 

उनको वण�न कसरी भयो? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. यी uिjह� ____________________ मा ��तुत भएका िथए। )यसोभए हामीलाई पद 6 मा के भिनएको 

छ? ___________________________________________________________________________ 
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5. उj काय�को नितजा क�तो भयो (पद 7)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: हामी �ायः हामीसँग भएको उपहारलाई 4यूनतम गछ{ र सेवाको क�लगलाई कुनै महoवपूण कुरा 

मा4दनैT। यस कथामा यो �'ट पा7रएको छ ,क वचन र अ"को हरेचाह गनY काम, जे भए पिन, सुसमाचार 

फैलाउन र चेला ब@ेह"को संCयामा वृिP गन अ2यावhयक छ। परमे�र पृ+वीमा रहकेो उहाँको राOयको बृिP 

र िव'तारको लािग बोलाउँद ैसबैको सेवाको उपयोग गन चाहानFु4छ। उहाँ हामीलाई उहाँको साUीको "पमा 
�योग गनुF4छ!   

 

यो याद गनुपदछ ,क �े7रतह" सं'कृित�ित संवेदनशील िथए। �ीकभाषी िवधवाह"लाई सहयोग चािहएको 

िथयो। �े7रतह"ले �ीकभाषी पु8षह"लाई िडकनह" िनयु# गरे। ितनीह" अ�यास र सं'कृित�ित संवेदनशील 

िथए उनीह"ले।   
��: परमे�रले अ"लाई �भावकारी "पमा सेवा गन हामी �2येकलाई हा�ो पृKभूिम �योग गनुF4छ 

भ@े त+यबाट यसबाट हामी के िस� सAछT? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन::::  
1. अ�लाई मेरो आ]नै सेवकाईको �पमा हदेा� यसल ेमलाई क�तो अ	तरदिृ> �द	छ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म मेरो सेवालाई बोलाउन ेकामलाई मेरो काम ठा4छु? के म स,Gय "पमा िव�ास गछु ,क म उहाँ F ँ

भनेर म िव�ास गदछु र उहाँको राOय फैलाउन र िव'तार गन उहाँल ेमलाई �योग गनुF4छ? _______  

______________________________________________________________________________ 

3. मेरो िवचारमा के प रवत�नह� मेरो लािग आवmयक ;न सQछ ... 

मेरो काम?_______________________________________________________________ 

मेरो मनोवृिe?_____________________________________________________________ 

मेरो उपहार, �ितभा, �मता, kिच? ______________________________________________ 

मेरो स4ब	ध ______________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: यी �ारि5भक चेलाह"को कायको प7रणाम (पद 7) लाई एकिछन िवचार गनुहोस्। ि'तफनस र 

अ"ह"Iारा परमे�रले के गनुभयो सोNनहुोस्। ती नतेाह"ले �ितKा र ई�रीय च7र0लाई ह7ेररहकेा िथए जो 

कामका लािग चुिनएका िथए। ितनीह" आ2मा र बुिPले भ7रएका मािनस भनरे िचिननुप+यX। िवशेष गरी, 

ि'तफनसको िव�ास र पिव0 आ2माल ेभ7रएको [ि# भएको Cयाित िथयो। 
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. मािनसह8 मेरो बारेमा के थाहा छ? मेरो िछमेक, मेरो अ,फस, र अ4य 'थानह"मा म बार5बार �ितKा 
पाउँछु? मेरो च7र0को बारेमा अ8ले के भ4छन्? के ितनीह"ले भ@ेछन् ,क म पूण "पमा िव�ास र 

पिव0 आ2माल ेभ7रएको छु? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के मेरो �ितKाल ेई�रको च7र0 झ�काउँछ वा 2यहाँ केही प7रवतनह" F4छ जुन म भगवानको 

आ2माल ेमलाई बनाएको चाहा4छु? एउटा प7रवतन के Fन सAछ? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग 2 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �टीफनको कथा जारी छ। पGनुहोस्। �े रत 6:8-15 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 

1. हामी 8 मा ि�तफनसको बारेमा उJलेखनीय �पमा जा	छD। उनको बारेमा हामीलाई के भिनएको छ? _______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. अच4म माFुपद(न, केिह ______________ र _______________________________ �टीफनसँग (पद 9).   

3. तर मा हामीलाई के भिनएको छ पद 10? ________________________________________________ 

4. जब उनीह�ल ेमहसुस गरे �क उनीह�का तक� ह�ल ेकाय� गरेनन् भने उनीह�ल ेके गरे (पद 11)?  

______________________________________________________________________________ 

के यी तक� ह� प रिचत लाhदछन् हनुे�होस्। मeी 26:59-61 

5. झूटा सा�ीह�को प रणाम के िथयो (पद 12)? 

पद 12: _______________________________________________________________ 

पद 12: _______________________________________________________________ 

पद 13: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

नोट: पिव0 ठाउँ, मि4दर, र [व'थालाई मोशाको चलन पिन भिन4+यो, ती य]दीह" र ितनीह"का 
धाfमक नेताह"को दईु अित पिव0 स5पि  िथए। 

6. यो प^न रोचक छ ,क य]दी 4यायप7रष�ा उपि'थत [ि#ह"ल ेि'तफनको अनहुार दखेे (पद 15): 

______________________________________________________________________________ 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: �े7रत  7:2-53 मा ि'तफनसल ेमहासभालाई स5बोधन गरे जसले उनको िव8P ई�रिन4दा गरेको 

आरोप लगाए र अब �धान पुजारीले उनलाई सोध,े "के यी आरोपह" स2य छन् (पद 1)?" ि'तफनसले बुझे ,क 

येशूसंग अिभयोग लगाउनेह8लाई साUी ,दन ेअवसर उनीसँग छ। उनको �वचन "परेखामा हनेुहोस् र ई�रले 
कायमा दnुेF4छ जसरी ि'तफनसले अ|ाहमदिेख येशू स5मको इजरायलको इितहास बताउँदछन्। परमे�र एक 
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परमे�र FनुF4छ; हा�ो परमे�र खोजी गन र बचाउनलाई बािहर FनुF4छ। हा�ा परमे�रले अ|ाहमलाई 

कनान र मोशालाई �ित9ा ग7रएको दशेमा सानुभयो। उहाँ एक पठाउनुFने परमे�र FनुF4छ जसल े

भिव�यव#ाह" पठाउनुभयो र आHनो पु0लाई पठाउनुभयो र अब हामीलाई पठाउँनFु4छ। यो तपाcको 
पिछको अ�ययन एकाइह"को समीUा Fनेछ! 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 7:2-53 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: पद 2-8 

1. यस सेQसन को हो �ाथिमक च र
? ____________________________________________________ 

2. मा परमेVरको आpा के िथयो पद 3? ___________________________________________________ 

3. परमेVरल ेउसलाई कहाँ पठाउनुभयो (पद 4)? _____________________________________________ 

4. परमेVरल ेके �ितpा गनु�भयो (पद 5)? __________________________________________________ 

5. परमेVरल ेके अगमवाणी गनु�भयो (पदह� 6-7)? ___________________________________________ 

6. परमेVरल ेअwाहमसँग गरेको करार के िथयो (पद 8)? _______________________________________ 

7. आउनुहोस् समी�ा (पद 8).   

उसको छोरा को हो? ________________________________________________________ 

उसको नाित को हो? ________________________________________________________ 

उसको नाितह� को िथए? ____________________________________________________ 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: पद  9-19 

1. यो पGने मु�य पा
 को हो? __________________________________________________________ 

2. यूसुफलाई कसरी परमेVरल ेआफूलाई �कट गनु�भयो (पद 10) _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. अिनकालको कारण के भयो (पदह� 11-16)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. अक� राजा िम�मा शासक भए। यो �फरऊनल ेयूसुफलाई िच	दैन (पद 18-19) हामीलाई उसको बारेमा के 

भिनएको छ? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: पद 20-29 

1. मु�य पा
 को हो (पद 20)? __________________________________________________________ 

2. बnाको �पमा उनको जीवनको बारेमा हामीलाई के भिनएको छ (पदह� 20-22)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. पद 23-25 मा मोशाको गJती धारणा के िथयो र उनी इिजvटबाट �कन टाढा गए (पदह� 26-28)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. (पद 29) मोशाले एक मा	छेलाई मारे पिछ उनी भागरे िमRानमा गए जहाँ उनी ब�े गथH _______________.   

 

भागभागभागभाग    3333 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    जारीजारीजारीजारी    रा*हुोस्रा*हुोस्रा*हुोस्रा*हुोस:्::: पदह� 30-37 

1. िमRानमा 40 वष� पिछ आ]नो भेडाह�को हरेचाह गदा� मोशालाई के भयो (पद 30)? 

______________________________________________________________________________ 

2. परमेVरल ेआ]ना जनह�मािथ भएको अ)याचार दे�ुभएको िथयो र ितनीह�को पुकार सुFुभयो। उनले के गनH 

योजना गरे (पद 34)? ______________________________________________________________ 

3. भगवान् ल ेमोशाले के गरेको चाहनुभएको छ? ______________________________________________ 

4. दाउरा जलेको पो�ामा देखा परेका एक �वग�दतूल े______________________ �ारा मोशालाई इ�ाएलको 

______________________ र _______________________________ बF पठाइएको िथयो (पद 35). 

5. हामीलाई भिनएको छ �क मोशाले मािनसह�लाई बािहर िनकाले र ________________________ र 

___________________________________________________________________ गरे (पद 36). 

6. मोशाले मािनसह�लाई भने �क परमेVर तपाई ज�तो ___________________________ लाई म तपा@को 

____________________ बाट उठाउनेछु (पद 37). 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: पदह� 38:43 

"जीिवत शbदह�" को बाबजुद पिन मोशाल ेमािनसह�लाई लखेेका िथए (पद 38) ितनीह�का पुखा�ह�ल ेक�तो 

�ित��या देखाए (पदह� 39-42)?   

1. ितनीह�ल ेके उपासना गरे (पदह� 40-41)? ______________________________________________ 

2. भगवा	को �ित��या के िथयो (पद 42)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमेVरल ेमािनसह�लाई ____________ मा __________________ बािहर पठाउन रो}नुभयो (पद 43). 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::    पदह� 44:50 

यी पदह�ल ेउजाड�थानमा उनीह�सँग ैरहकेो ______________________ बारे बताउँदछन्। यो ितनीह�सँग 

______________________________________ नेतृ)वमा Jयाइएको िथयो। 

1. दाउदले परमेVरसंग के िब	ती गरे (पद 46)? ______________________________________________ 

2. वा�तवमा कसले घर बनायो, मि	दर (पद 47)? _____________________________________________ 

नोट: ि'तफनसको शkदह"को अथ यो िथयो ,क य]दी अगुवाह"ले आफूलाई िवशेष "पमा मि4दरमा 
राखेका िथए, तर परमे�रसँग होइन। उनीह"ले आHना िपता-पुखाह"लाई उPार गनYमािथ िव�ास 

गरेनन् तर उनीह"ले उनीह"को कानून र मि4दरमा जडान भएका दवैु िविधह"मा िव�ास गरे। 
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भगवान प}ै 2यहाँ सीिमत गन स�कदनै! येशूले भ@ुभएको छ ,क जसल ेसाँचो "पमा परमे�रको 
आराधना गदछन् उनीह"ल ेउहाँलाई “आ2मा र स2यतामा” उपासना गनYछन् (यूह@ा 4:24)। उनका 

शkदह"ले य]दी नतेाह"को �दय छोिप,दए र उनीह"को मूfतपूजा �कट गरे। ितनीह"लाई 

प>ा ापको लािग बोलाइएको िथयो जुन उनीह"ल ेकडा िवरोध गरे। 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: पदह� 51:53 

आफूमािथ आरोप लगाउनेह�का बारेमा ि�तफनसल ेके भ	छन् (पदह� 51-53)? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1. उनीह�ल ेभने �क उनीह�ल ेकानूनलाई स4मान गरे। यो उनीह�को लािग पिव
 िथयो। तर मा हामीलाई के 

भिनएको छ पद 53? 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट: : : : पGनुहोस्। �ेिषत 7:54-8:1 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. �धान पुजारी र अ�ल ेि�तफनसल ेभनेको कुरा�ित क�तो �ित��या देखाए (पद 54)?  

______________________________________________________________________________ 

2. ि�तफनस िन? कुन कुराले उसको 0यान िखचेको िथयो (पदह� 55-56)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीलाई पदह�मा के भिनएको छ 57-58)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. एक आsय� छ �क य�द ि�तफनस येशूको �ूसमा उपि�थत िथए। ढु गा हािनएको बेलामा उनल ेके भने (पदह� 

59-60)? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

�ूसमा येशूका शbदह� स4झनुहोस्। पिन हनुे�होस् भजन 31:5 ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न::::  

1. ि'तफनस िव�ासको पिहलो शहीदको "पमा मरे। उनी परमे�रको अनु�ह र शि#ल ेभ7रएका एक 

मािनस िथए (�े7रत 6:8)। जसले उहाँलाई िवरोध गथY उनीह"को बुिP वा आ2माल ेउनी बोलेनन् 

(�े7रत 6:10)। हामीले उहाँबारे पढेका सबै कुराको बावजुद, उहाँ मरे, र मसीहलाई, जसले धम� 
[ि#लाई, _ीEलाई मान दोषी ठहराएकाह"ले ढु st◌्गाले हानरे मा7र,दए (�े7रत 7:52) ित�ो 
िवचार: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. के भइरहकेो िथयो 2यो लडाई िथयो? सभाघरका सद'यह", ए�डरह" र शाMीह" र ि'तफनसको 
िब"Pको कुन युP भइरहकेो िथयो? �े7रत 7 :51 अनुसार मु�ा के िथयो? “तपाc _______________ 

____________________________________________________________________________!”  

ि�तफनसल े"पिव
 आ)माल ेभ रएको" हरेे र देखे ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ (काय�ह� 7:55).  

पिव0 आ2माल ेभ7रएको जीवनले येशूलाई दCेछ र उहाँलाई जीिवत �भु भनरे िच4छ। पिव0 आ2माको 
�ितरोध गनY जीवन आ2माको लािग मदछ (2 को7र4थी 3:6)! यूह@ा 6:63-65 प^नुहोस्। पद 63 

लेnुहोस्: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेआवेआवेआवेदनदनदनदन:::: 

1. के यो मेरो बारेमा कडा-घाँटी भएको र खतना नग7रएका �दय र कानह"ले अठोट भएको कुरा 

भिनयो? के यो मेरो बारेमा भिनयो ,क म सधR पिव0 आ2माको िवरोध गछु? वा, यो मेरो बारेमा 

भिनयो ,क मैले उसलाई म िभ0 बr 'वागत गर� र मेरो �दयलाई �हण गयX ,क ऊ मसँग बr सAछ? 

म आफैले के भ@?े ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. आ2माल ेममा िव�ास गदछ र मलाई �भु र मुि#दाता भनेर िव�ास गन सUम गदछ। मेरो आ2माको 
�ितरोध र मूखको "पमा बेवा'ता ग7रएको भए पिन उहाँको आ2माल ेमलाई अ"लाई उहाँको साUी 
ब@ कसरी बल ,दयो? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: �े7रत 8 को पिहलो पदमा हामीलाई भिनएको छ ,क य"शलेममा ____________ र मािनसह" 

बीच एउटा ठूलो ____________________ फैिलएको िथयो र मािनसह" ____________________ र 

____________________ मा ____________________। �े7रत 1:8 मा येशूका शkदह" स5झनुहोस्। 
उनका गवाहीह" अब ितनीह"को �चार र य"शलेम िव'तार बािहर �भाव Uे0 िव'तार गद ̀िथए। �े7रत 8:4 

मा हामीलाई िततरिबतर भएकाह"को बारेमा केिह बताइएको छ: ______________________________ 

यी [ि#सँग बताउनको लािग एउटा कहानी िथयो र ितनीह" जहाँ गए पिन उनीह"ले उनीह"लाई भने!   

यस पाठमा हामी ,फिलप नाम गरेको मािनससँग प7रिचत FनेछT। यो ,फिलप येशूका बाt चेलाह"म�येका 
होइनन् तर ती सात िडकनह"म�येका एक Fन् (�े7रत 6:5) जसले दिैनक खाना िवतरण गरेर िवधवाह"को 
हरेचाह गनY �े7रतह"को सेवा गथY (�े रत 6:1) उहाँ एक Fन भनरे �ितिKत िथयो ___________________ 

_____________ , ______________________________________________________________________ 

 

काय�भारकाय�भारकाय�भारकाय�भार:::: पGनुहोस्। �े रत 8:4-8  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. छ रएका uिjह�म0ये एक ______________________ िथयो। येशू तलितर एउटा शहरतफ�  जानुभयो 

_______________________.  यस Uे0लाई तपाcको बाइबलको पछािड नAशामा फेला पानुहोस्। 



51 
 

तपाcलाई याद होला ,क साम7रया उ रमा गालीलको बीचमा इ:ाएलको भूिममा र दिUणमा 
य],दयाको बीचमा िथयो। हामीलाई साम7रयामा शहरको नाम बताइएको छैन जहाँ ,फिलप िथयो। 

याद गनुहोस् ,क येशूले भ@ुभएको िथयो ,क उनका गवाहीह" य"शलेममा शु" Fनछेन् र 2यसपिछ 

साम7रयामा जानेछन् (�े7रतह" 1:8). 

2. �फिलपल ेसाम रयामा के गरे (पद 5)? ___________________________________________________ 

साम7रयामा ,फिलपले सुसमाचारको सावजिनक घोषणा गदछ। हामीलाई भिनएको छ ,क उहाँ एउटा 

शहरमा FनFु4+यो र भीडले उहाँ _ीE, मसीहको घोषणा गरेको सु@ुभयो। 
3. �फिलपल ेभने र गरे (भीत) भFे कुरा�ित भीडको �ित��या क�तो िथयो 6)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. उनले के-के चम)का रक संकेतह� गरे (पद 7)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. मािनसह�लाई वचन र च गाइ�ित क�तो �ित��या िथयो (पद 8)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

 

िश णिश णिश णिश ण:::: हामीलाई �े7रत 8:9-13 मा िसमोन नाम गरेको मा4छेको बारेमा बताइएको छ। िशमोनले टुना र जाद ू

�योग गरे र सबै मािनसह"लाई च,कत पारे ता,क मािनसह"ले िव�ास गरे ,क उहाँ "महान् शि#" भनेर 

िचिनने ई�रीय शि# FनुF4छ। मािनसह"ल ेयेशूलाई पvाउन भन े,कनभने ितनीह" उहाँको जादकूा साथ 

च,कत भए। तथािप, ,फिलप पिन आए जसले परमे�रको राOय र येशू _ीEको नामको सुसमाचार �चार गरे। 

मािनसह"ले उहाँमािथ िव�ास गरे र बि&'मा िलए। हामीलाई भिनएको छ िशमोनले समेत िव�ास गरे र 

बि&'मा िलए। उनी आफूले ठूला-ठूला िच�नह" र चम2कारह" दखेे। पिछ हामी अ�यायमा िसAछT ,क िशमोन 

आफूले दखेेको कुराबाट उ2सुक िथयो र पैसाको �'ताव राCयो ता,क उसले जसमािथ हात राCयो उनीह"लाई 

आ2मा ,दन स�े Uमता ,क@ सकून्। प0ुस र यूह@ा य"शलेमबाट साम7रया आएका िथए। प0ुसले िशमोनलाई 

के भने (पद 20-23)? 

1. पद 20: ______________________________________________________________________ 

2. पद 21: ______________________________________________________________________ 

3. पद 22: ______________________________________________________________________ 

4. पद 23: ______________________________________________________________________ 

िशमोनको �ित��या के िथयो (पद 24)? ______________________________________________________ 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 

1. िशमोनलाई के Fदँछै भनेर बुझेर हामी अगािड ब^ने आँट गदन̀T। साइमनले टुनामुना अ�यास गg यो। 
उसले आHनो नाम कमाउनको लािग जाद ूर जाद ूचलायो। उनले घम�ड गरे ,क उनी कोही महान 

मािनस Fन्। उहाँ ती मािनसह"का �शंसामा उ2सािहत Fनुभयो जसल ेउहाँलाई आHनो �यान ,दनुभयो 
र यसो भ4द ैकराए, "यो मािनस ई�रीय शि# हो जसलाई महान् शि# भिन4छ।" ,फिलपले सहरमा 
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सुसमाचार �चार गद ̀र धरैे चम2का7रक िच�नह" ग7रसकेपिछ उनले ठीक गद ̀िथए। साइमनको 

उ�hेय ,फिलप र िपटरलाई ,दएका शि#को थप भ�डारमा राnु िथयो र प0ुसलाई कुन ैअिनि>त 

शतमा भ4यो ,क उनी पैसाको बदलामा उपहार िलन चाह4छन्। प0ुसले िशमोनलाई जोडतोडले भ4छ 

,क परमे�रको उपहार ,क@ स,कदनै। िशमोनलाई मुटुको सम'या छ भनेर प0ुसले बुझे। उसको �दय 

ई�रको सामु ठीक िथएन। उसले प>ाताप गन बोलायो। 

2. जादगुरी र जाद ूको साथ तपाइँको अनुभव के भएको छ?_______________________________  

______________________________________________________________________________ 

3. के प0ुस िशमोनसँग असा�यै कठोर िथए? हातह" राnुलाई प0ुस र यूह@ाले कसरी �यान 

,दए?____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

4. िशमोनको दिृ>कोणबाट उनले कसरी हातह�मा िबछाउने कामलाई हरेे? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िच�तनमननिच�तनमननिच�तनमननिच�तनमनन:::: पिव0 आ2मा र बुिPले भ7रएको [ि#को जीवनमा टुनामुना गनY �चलन क'तो F4छ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



53 
 

पाठ िस�स 

 
 

जाऊजाऊजाऊजाऊ!!!! 
 
 

�े�रत 8-9- �फिलप, शु"य, र शाऊल 

 
 

 

 
 

अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    कोकोकोको    पाठपाठपाठपाठ 6 

 

 अवलोकन          59  

प रचय           60 

 पाठ 6: �े रत 8-9            

• �फिलप नपंुसकलाई पठाइयो       61 

• उहाँको माग�मा        62 

• परावत�न र अनु�योगह�       63 

• शाऊलल ेयेशूलाई भे�छन्                          64 

• हनिनयास पठाइयो        65 

• शाऊलको आयोग                    67 
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 जाऊजाऊजाऊजाऊ!!!! 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

"जानुहोस्!" क'तो सानो तर शि#शाली शkद! स5पूण िव� मा जानहुोस्। जाओ चेला बनाओ। गाजाको दिUण 

ितर जानुहोस्। रथमा सामेल Fनुहोस्। '�ेट भिनने सडकमा जानुहोस्। उहाँ मेरो चुिनएको साधन FनFु4छ। 
येशूले आHना चेलाह"लाई भ@ुभएको िथयो, "जसरी िपताले मलाई पठाउनुभयो, म पिन ितमीलाई पठाउँदछुै।" 

उसले थ� सA+यो, "अब, जानुहोस्!"  

 

हा�ो असाइनमे4ट र या0ा उ'तै F4छन्। येशूलाई बुबा बनाउन चेलाह" पठाइएको िथयो, मािनसह"लाई भे�न 

- जसरी उहाँ यरीहो भएर जाँद ैFनुF4+यो, वा उहाँ साम7रया भएर जानुF4+यो — र सबैलाई मुि# ,दनको 
लािग उहाँको चु@ुभएको औजार Fन। 
 

जब तपाc यस पाठको मा�यमबाट काम गनुF4छ, तपाcको जीवनको अथ के हो िवचार गनुहोस् ,क उहाँ 

तपाcलाई पिन भ@ुF4छ, “जाओ!” के म मेरो शेफडको आवाज सु4द ैछु र �ित,Gया गद ̀छु, "म यहाँ छु! मलाई 

पठाऊ! मलाई पठाऊ!"? ,फिलपले रथ दौडरे गए र 2यहाँ कसैलाई येशूसँग भे�ने अवसरको लािग आभारी भए। 

नपुंसक खुसीको साथ आHनो बाटोमा लागे ,कन,क उनी भगवानबाट Uमा ग7रएको ब�ा िथए। शावल धम 
प7रवतन भयो, आHनो दिृE ,दए, र "जानुहोस्" मा किमसन ग7रयो हनािनया माफ त परमे�रको आ�वानको 
जवाफमा। 

 

जब तपाc अ�ययन गनुF4छ, सु@ुहोस् र तपाcको शेफडको आवाज सु@ुहोस् जब उहाँ भ@ुF4छ, "जसरी िपताले 

मलाई पठाउनुभयो, 2यसरी नै म ितमीलाई पठाउँद ैछु।" 
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    जाऊजाऊजाऊजाऊ!!!! 

 

पाठपाठपाठपाठ    6666 

 

भागभागभागभाग 1 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पGनुहोस्। �ेिषत 8:26-40  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. �फिलपको अक� असाइनमे	ट कहाँ िथयो (पद 26)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ,फिलप पठाइएको िथयो। उनलाई �भुको एउटा दतूले भनेका िथए! 2यसोभए, ऊ सु8 भयो। ,फिलपले 
आ9ा माने। य"शलेमदिेख गाजास5मको या0ा क7रब 50 माईलको िथयो। ,फिलपले कसलाई भेटे (पद 

27)? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
3. हामीलाई यो मा	छे को िथयो भFेको स�ामा लामो वण�न ग रएको छ। यो मा	छे कहाँ िथयो? 

_____________________________________________ �फिलपल ेउनलाई भे�ाएपिछ ऊ के गद( िथयो? 

___________________________________________________________________________ यो 

मािनस ईVरभीk अ	यजाित कुलीन मािनस िथए. 

4. फे र, �फिलप पठाइयो। आ)माल े�फिलपलाई के बतायो (पद 29)?  “______________________________ 

________________________________________________” 

5. तब �फिलप _______ रथितर र __________________________________________ लाई पGने मा	छे।   

6. �फिलपल ेउनलाई के सोधे (पद 30)? ____________________________________________________ 

7. र कूशीह�ल ेजवाफ �दए (पद 31): _____________________________________________________ 

8. 2यसकारण उनले ,फिलपलाई उसको रथमा आउन र उनलाई बr िन5तो ,दए (पद 31) 2यो मा4छे के 

प,ढरहकेो िथयो (पद 32-33)? यो कहाँ पाइयो? (Gस-स4दभ वा स5भािवत फुटनोट हनेुहोस्।) 
______________________________________________________________________________ 

9. )यसपिछ उसले �फिलपलाई सो0यो, “____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ .” 

10. �फिलपल ेउj मा	छेलाई (पद 35) येशू कहाँ िसकाउन थाल?े __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. उनीह� सँग ैया
ा गदा� ितनीह� ____________________ मा आइपुगे। )यस मािनसल ेके सो0यो (पद 37)? 

______________________________________________________________________________ 

12. उनले रथ रोUे आदेश �दए र उनी र �फिलप तल _____________________ मा तल झरे र �फिलपल ेउनलाई 

______________ गरे (पद 38). 

13. �फिलपको बारेमा हामीलाई पद 39? मा के भिनएको छ? ______________________________________ 
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14. नपंुसक आ]नो बाटो लाhयो ___________________________। साम रया शहरमा �फिलपको सेवकाई�ित 

मािनसह�ल ेदेखाउने �ित��यालाई स4झनुहोस् (पद 8)। )यहाँ महान िथयो ______________________. 

15. ,फिलप अकXपटक एजोटस (अhदोद) मा दखेा पg यो, यो शहर जो�पा र गाजाको बीचमा ,कनारको 
छेउमा अवि'थत छ। पद 40 मा हामीलाई बताइएको छ ,क “जब उहाँ उजाड गनुभयो उनले 

____________ �चार गनुभयो।सबैलाई _______________________________________...” 

16. ,फिलप ईभा4जिल'टको बारेमा �े7रतको बारेमा र हामीलाई अ" के कुरा थाहा छ 21:8-9? 

______________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: ,फिलप पठाइए को छ र ऊ गयो। उहाँ �चारक FनFु4+यो। उनलाई वा'तवमै धेरै बताइएको िथएन 

बाहके ऊ य"शलेमबाट गाजा पुpे सडकमा दिUणितर लाpे िथयो। 2यसोभए, उहाँ आ9ाकारी भई सु8 गनुभयो 
(पद 27)। 2यसोभए एक चाखला~दो वाAयांश आउँछ, "र उसको मागमा ..." कसैले सहायता गन सAदनै तर 

जब हामी हा�ो मागमा �हlछT तब भगवानले कित पटक हामीलाई सुि5पनुभयो। ,फिलपले सोचे ,क ऊ 

परमे�रबाट पठाइएको हो। उनलाई पठाइएको हो भ@े िव�ासमा िन'स4दहे, उहाँलाई येशूको गवाही ,दन 

परमे�रले उसलाई सु5पनुभएको अवसरह"�ित सजग रहनुभयो।  

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. जब म मेरो जीवनलाई िवचार गदछु, के म भगवानले मलाई पठाएको हो भनेर िव�ास गद ̀जीवन 

िबताउँछु? के म हरेक ,दन अवसरह" खोOछु जब म उनीह"को "रथ" मा कसैसँग बr सAछु र येशू 

_ीEमा उनीह"को लािग भगवानको ठूलो �ेमको कुरा गन सAछु? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म ,दनको लािग "मेरो बाटोमा" समयको लािग अनुमित ,द4छु - ज'तै कामह" गद,̀ सभामा भाग 

िल4छु, सँगी कामदारह", ब�ाह" र प7रवारका सद'यह"िसत कुरा गछु येश ूयेशूको बारेमा कुरा गन 
चाह4छु वा मेरो जीवनलाई 2य'तो कामले दबाब ,द4छ? र ए4ड-डू-"7टन जुन किह�यै पिन एक ,दन 

मा पूरा गन स,क4छ भ4दा बढी �ा& गरेको छ? के प7रवतन गन आवhयक छ ,क "मेरो बाटोमा" मलाई 

सु@ अनुमित ,दनुF4छ आ2माल ेिनदYशन ,दए ज'तै उहाँ मेरो लािग "मेरो बाटोमा"? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 

कुनै समय, ,फिलपलाई थाहा िथयो ,क उनी नपुंसकको रथमा पठाइएको िथयो जहाँ उनी ,दनको चलन अनुसार 

ठूलो 'वरमा प,ढरहकेा िथए। हामीलाई भिनएको छ ,क ऊ दौडरे दौिडयो र उसले यशैया 53 बाट प,ढरहकेो 
सुने। ,फिलपले उनलाई सोध,े "ितमीले प,ढरहकेो कुरा बुyयौ?" ,फिलप उ2सुक र उ2सािहत िथए यस 

मािनसलाई येशूसँग स5पक  गन म�तको लािग। उनी आHनो रथमा भएको मािनसलाई बr तयार िथए।   
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. ,फिलपको ब�ा ज'तै उ2सुकतालाई क�पना गनुहोस् जसलाई येशू यस मा4छेसँग बाँlन स�ुF4छ र 

यशैया 53  का शkदह" येशूको बारेमा सुसमाचारसँग स5बि4धत भएको कुरा बुyन उनलाई म�त 

गनुहोस्। कसैको “रथमा” बसेर येशूको बारेमा कुरा गन म कि  उ2सुक छु? मसँग संसारमा सब भ4दा 
रा�ो समाचार छ। म कसलाई भ@ सAछु? _______________________________________-

____________________________________________________________________________ 

2. ,फिलपले सोधे, "ितमीले पढेका कुरा बुyयौ?" क'तो ठूलो ��! के तपाcले बाइबलको कथा प^ने 
केटाकेटीलाई सोjुभएको छ, “ितमीले प,ढरहकेो कुरा बुyयौ?” के तपाcले आHनो साथी, सहकम�, 
िवmाथ�लाई सोjुभएको छ, "के तपाcले आफूले प,ढरहनभुएको कुरा बुyनुभयो?" �भु, मलाई उ2सुक, 

मोिहत, बो�ड, र अ"लाई तपाcको आ2मा �याउन उपलkध गराउन ,क हामी एक साथ तपाcको 
वचनको हा�ो समझ ब^न सAछT। ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: 2यसपिछ हामीलाई पद 35  मा बताइएको छ ,क ,फिलपले उ# [ि#ल ेअ�ययन ग7ररहकेो 

धमशाMको अंशको साथ शु" गरे र उसलाई येशूको बारेमा सुसमाचार सुनाए। 2यो मा4छे िथयो जहाँ उहाँ सु8 

गनुभयो। ,फिलपले उनलाई य'तो ठाउँमा पुpे कोिशश गरेनन ्जहाँ उनले उनलाई नपुसंक Fन आवhयक ठाने 

तर 2यो भ4दा पिहले ,फिलपले आफू बसेको मा4छेलाई 'वीकारे र उसलाई येशूसँग जोlने िब4दमुा शु" गरे।  

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. भगवानको अनु�ह जेल िभ ेह"मा टु,Gयो। उहाँको अनु�हले िज�ी �दयह" छोlदछ जुन िवगतका 

अनुभवह" र स5ब4धह"मा अडकेो F4छ। उहाँको अनु�हले घृणा, कटुता, शंका, र I4दह" लाई [ा& 

बनाउँछ। कुन त7रकाल ेम अ"ह"सँग कुराकानी गदछु ,क परमे�रको कृपा उनीह"कै हो जहाँ 

ितनीह" छन?् 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. म कसैलाई उनीह" ज'तै छन् भनरे 'वीकार गद ̀उनीह"लाई आHनो या0ामा छन् भनेर म कसरी �ेम 

गन सAछु? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: कथाको अ4तितर हामीले पद 39 खमा प�T ,क नपुंसक खुशी Fदँ ैआHनो बाटो लागे। ,फिलपले 

नपुंसकलाई “आHनो बाटोमा” भेxाए। अब नपुंसक “उसको बाटोमा” छ। "इिथयोिपया" फकY र "आHनो बाटोमा" 

घर फsकरहकेो बेला �भुले उसलाई कसले �याएको होला भनेर अच5म ला~यो। 2यस ,दन परमे�रको आ2माल े

,फिलपलाई उसको जीवनमा �यायो। अब उसले इिथयोिपयाका नपुंसकलाई य'त ैकामको साथ पठाउँदछ। 

हामीलाई पिन भिनएको छ ,क ऊ रमाहट गद ̀उसको बाटोमा गयो! जसले ठूलो आन4द अनुभव ग7ररहकेो छ 

उसले सहयोग गन सAदनै तर दखेेको र सुनेको कुराको कुरा हो (�े7रत 4:20)। नोट: ईितहासल ेबताउँछ ,क 

इसाई धम इिथयोिपयामा पुगेको िथयो र एउटा चच एकदम शु8 भएको िथयो। धेरैले िव�ास गदछन् ,क यस 
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मा4छेले घर छोडकेो साUी न ैचच शु8 भयो। भगवानले एक जनालाई पिन अच5मको चीज सु" गन �योग गन 
स�ुF4छ। 
 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: यो मनोवृि  जाँचको लािग समय हो: मेरो मनोवृि  क'तो छ? के म आHना ,दनह" रमाइलो गदछु̀? 

ह े�भु, मेरो �दय ध4यवाद र �शंसाका गीतह"ल ेभनुहोस्! _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: बाइबलमा रेकड ग7रएको सबैभ4दा नाटकuय "पा4तरण शाऊल नामको मा4छेलाई F4छ। हामी 

उनको बारेमा पिहलो पटक �े7रत 7. मा प^छT (पद  58) बताउँछ ,क ि'तफनसलाई ढु गा हा@ेह"ले आHनो 
लुगा ______________ नाम गरेको एक युवकको खुxामा राखेका िथए। उनले ि'तफनसको मृ2यु दखेेका िथए 

र �े7रत 8:1 ल ेभ4छन् ,क शाऊल उसको ____________ को ___________________। 2यसोभए �े7रत 

8:1-3 मा हामी चचको िब"Pको ठूलो सतावटको बारेमा िसAछT। भइरहकेो सतावटको वणन गनुहोस्। 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

स4म हामीलाई शाऊलको बारेमा अ� केही बताइएको छैन �े रत 9.   

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �ेिषत 9:1-19 प^नुहोस्। उसको "पा4तरणका लािग थप स4दभह" �7ेरत 22:3-16 र �े7रत 

26:9-18 मा रेकड ग7रएका छन्। 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. शाऊलल ेजानाजानी �भुका अनुयायीह�का िवk7 काम ग ररहकेा िथए। हामीलाई उहाँको बारेमा के भिनएको 

छ (पद 1)? 

______________________________________________________________________________  

2. उनले �धान पुजारीबाट के �ा� गरे (पद 2)? _________________________________________ र, कुन 

उlेmयका लािग? _________________________________________________________________ 

3. शावल दमीशक निजक आइपुगपेिछ के भयो (पद 3)? _________________________________________ 

4. हामीलाई थाहा छैन उसको घोडाले उसलाई फाJयो �क भनेर हामी जा	दैनD तर हामी जा	दछD �क ऊ _______ 

अिन उसल े_______________ भनेको सुन�, “_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________?” 

5. शाऊलको �ित��या के िथयो (पद 5)? _________________________________________________ 

र यसको उeर के िथयो? ____________________________________________________________ 

6. उनलाई के गन� आpा �दइयो (पद 6)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. शाऊलका या
ा गनH साथीह�को �ित��या के िथयो (पद 7)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. उनी भुइँबाट उठेको अव�थामा शाऊलको अव�था क�तो िथयो (पद 8)? ___________________________ 

9. उनका साथीह�ल े"उनको हात समातेर" र उनलाई लग े______________________________________.   

10. हामीलाई अक� तीन �दनको बारेमा के भिनएको छ (पद 9)? ___________________________________ 

11. पद 10 मा हामी एक चेला हनािनयाससँग प रिचत भएका छD। परम�भु उनी िसत दश�नमा आउनु भयो। 

हनािनया कहाँ पठाइयो (पद 11)? ______________________________________________________ 

ऊ को हो भनेर सोdु? ______________________________________________________________ 

उसले के गनH िथयो? ________________________________________________________________ 

12. हनािनयासलाई �भुल ेअ�ाउनुभएको कामसँग सम�या छ (पदह� 13-14): _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. �भु उहाँ जानु �क िजlी गनु�;	छ! शाऊलको बारेमा परमेVरल ेउनलाई के �कट गनु�भयो (पदह� 15-16)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. हनिनयाले आpा माने र शाऊल भएको ठाउँमा गए। उनल ेआ]ना हातह� उनीमािथ राखे (पद 17).   

हनािनया कसले उसलाई पठाएको छ भ	छन्? _______________________________________ 

उसलाई �कन पठाइयो? 

i. ________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________ 

15. अब के ;	छ (पदह� 18-19)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 

1. जब तपाc शाऊलको "पा4तरणको कथालाई �ितिबि5बत गनुF4छ, केही ,दमागमा तपाcको मनमा 

आएका के-के Fन?् _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यो क�पना गन गाtो छ ,क उसको िब"Pमा मनु परेको [ि#को जीवनमा परमे�रले के प7रवतन 

गन स�ुF4छ। शाऊलको कथा पिन 2य'त ैहो। उनले ह2यारा ध5कuह" बोAद ैिथए र �भुको नाममा 

पुकानY सबैलाई पGन अिCतयारको साथ या0ा ग7ररहकेा िथए र चचलाई �व'त पान दढृ िथए। ऊ 

एकदम शि#शाली र 'वगबाट एक Oयोित चि5करहकेो दिेखयो र ऊ भुइँमा अ4धा भएको दCेयो र 

य'तो आवाज सु4द ैिथयो, "शावल, ितमी मलाई ,कन सताउँछौ?" येशू शाऊल कहाँ आउनुभयो र 
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शाऊललाई बताउनुभयो ,क जब उनले परमे�रका मािनसह"लाई, उनको चचलाई सताउँछन,् उनले 

उसलाई सताइरहकेा िथए। र, भगवानले केवल उसलाई ,कन सोधे। 

3. अकX कमा4ड आयो ... उसलाई उठ र दमा'कसमा जान भिनयो। शाऊलको जीवन अिहले कसको 

िज5मामा िथयो? [व'थाको शि#ल ेशहर �वेश गनुको सxा उनी परमे�रको अनु�हले िवन� भए। 

उसले केिह दnे सकेन। उहाँ पूण "पमा िनभर िथए जो 2यहाँ उिभएका िथए लाटो। 2यसोभए, 

ितनीह"ले उनलाई हातल ेसमाते। उहाँ पूण "पमा कमजोर FनुF4+यो र उहाँको नतेृ2व गनYह"को 
दयामा। ह5म। ��: के मैले किह�यै आफूलाई 2यो लाचार पाएको छु? के मैले किह�यै आफूलाई 2यो 
आिwत पाएको छु? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. हनिनयास नाम गरेको एकजना दमीशकमा येशूका एकजना चेला िथए। कसैले य'तो महसुस गन 
सAदछ ,क ऊ आHन ै[वसायमा �यान ,दइरहकेो िथयो जब हामीलाई भिनयो ,क उहाँ �भु एक 

दशनमा आउनु भएको िथयो। फे7र हामी 2यो सानो शkद!" प^छT। हनिनयासलाई परमे�रले 
शाऊललाई पठाउनुभयो। उसको दिृEकोणबाट यो आफूलाई पGाउ गन पठाउन जि कै रा�ो िथयो। 

कसैले उसलाई दोष ,दन सAदनै ,क जाँच गरीरहछे य,द यो साँि�कै ई�रले उनलाई सोjु भएको 

िथयो। र परमे�रले उनलाई "गो!" भ@े शkदले आ�ासन ,दनुभयो। तब उनल ेहनािनयालाई आफूसँग 

भएको कुरा बताउँदछन् शाऊलका लािग जो परमे�रको नाम य]दी र अ4यजाितह", यहाँस5म ,क 

ितनीह"का राजाह"समU पुg याउनको िनि5त परमेh वरको चुिनएका िथए। शाऊलल ेआHनो नामको 

लािग कित कE भोpुपg यो भनेर पिन उनलाई दखेाइनेछ। हनिनया गए र शाऊललाई बताइ ,क 

उनलाई �भुले पठाउनु भएको छ ता,क ऊ फे7र भे�न र पिव0 आ2माल ेभ7रए। 
 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 

1. FनसAछ तपाc एक Fनुभएको छ वा कसैलाई िच@ुF4छ जो आि2मक "पमा अ4धा भएको छ र येशूको 

नाम बो�ेह"लाई सताउन क7टबP छ। तपाcले भ@ुभएको यो कुरा सु4दा तपाcको ,दमागमा के 

भइरहकेो Fन सAछ, "______________, ितमी मलाई ,कन सताउँछौ?" ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �भुले तपाcको जीवनमा कसलाई �याउन स�ुF4छ र तपाcलाई आ�याि2मक आँखाले परमे�रको 
चीजह" दnे सUम पान �योग गन स�ुF4छ? 

_______________________________________________________________________ 

3. हनािनयालाई पठाइएको िथयो ता,क शावल पिव0 आ2माल ेभ7रए। िलिखत र बोलेको वचन दबैु 

माफ त आ2मा �भुको वचनबाट आउँदछ। आ2मा आउँछ र हामीलाई आफR ले भनुF4छ। �भुलाई उहाँको 

वचन र उसका मािनसह" माफ त तपाcसँग आउन आ�ह गनुहोस् ,क तपाc आि2मक दिृE भएको 

[ि# र उहाँको पिव0 आ2माल ेभ7रपूण Fन स�ुF4छ। _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    4444 

 

िड,गगिड,गगिड,गगिड,गग    डपेरडपेरडपेरडपेर:::: हामी अिघ बGनु अिघ तपा@लाई पGन �ो)साहन �दइ	छ 2 को र	थी 11:21-29 

पद 22-23 क: पावल (शाऊल) आफू को ; ँभ	छ? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

1. पद 23 ख -25 सुसमाचारको खाितर उसले धैय� धारण गरेको कुरा पावलल ेहामीलाई के भ	छ? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

2. पद 25 ख-29 पावल र उनले भोगेका खतराह� र क>को बारेमा हामीले के िसQयD? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ��मरणाथ��मरणाथ��मरणाथ�:::: शाऊलले आHनो नामको लािग धेरै कE भोpपुनYछ भनेर �े7रत 9:16 मा �भुले हनिनयालाई 

भ@ुभएको िथयो। 2 को7र4थी 11 मा उसले भोगेका केही कEह" हामीलाई भिनयो। तथािप, पावल भनेर 

िचिनने शावलले आफूल ेभोp ुपरेको कEले गदा परमे�रतफ  फsकएन तर उनीह"ले सतावट, क7ठनाइ र 

शरीरमा छे'कोसमेत बोले (2 को7र4थी 12:7 ए,फएफ) उहाँमा काम गनY परमे�रको शि#को "पमा। पद 9 मा 

�भुले उनलाई के भ@ु भयो?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1. पावलको �ित,Gया के हो (पदह" 9-10)?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. िनि>त गनुहोस् ,क पद 9 लाई तपाईको मेमोरी पु'तकालयमा राnुहोस्। एउटा अनGुमिणका काडमा 
पद लेnुहोस् जुन तपाcलाई स5झन म�त गदछु ,क पावलज'तै हामी पिन कमजोर Fदँा कमजोर र 

क7ठन प7रि'थितमा रमाउन सAछT, तब हामी बिलयो F4छT! 
 

!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना!ाथ�ना:::: ह े�भु, किहलेका�ह म शावलज'तो ला~छ, तपाईको िब"Pमा लlन एकदम उ2सुक छु। मेरो �ितरोध 

माफ गनुहोस्। मेरो िज�ीलाई भ2काउनुहोस् र मलाई तपाcको मायालु पाखुरामा �याउनुहोस्। मलाइ बे'सरी 
समा�ुहोस। मलाई तपाcको िव�ासमा ि'थर रहनुहोस् जुन तपाcको अ4तfनिहत आ2माल ेमिभ0 िसजना 
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गरेको छ। ह े�भु येश,ू म 'वेNछाले, खुशीसाथ, र तपाईले मलाई पठाउनु भएको ठाउँमा तपाcको �ेम साझा गन 
उ2सुकतासाथ जान ,दनहुोस्। _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

समापनसमापनसमापनसमापन:::: यो एकाई ई�रको आ2मा, हा�ो शि# - भाग 1 शाऊलको "पा4तरणको साथ समा& F4छ। उहाँलाई 

अ4यजाित, राजाह" र इ:ाएलका स4तानह" समU �भुको नाम बोकाउनलाई परमे�रले उनलाई चु@ुभएको 
उपकरणका "पमा बोलाउनभुएको छ। उसले सुसमाचारको खाितर सतावट भोpेछ। हामी भाग 1 को 

िन�कषमा पुगेका छT। तपाcलाई परमे�रको �ेम, हा�ो जीवन - भाग 2 मा िथNन र सु" गन �ो2सािहत 

ग7रएको छ! 

 

 


