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स�ुस�ुस�ुस�ु गगगगद�द�द�द� 
 

तपा� एक साहिसक मा शु� “भगवानको �ेम, हा�ो जीवन” गद� �नु��छ �क तपा�को बाँक� जीवन 
आकार �नेछ. तपा�को या�ा तपा�को लािग अन ठो �नेछ र पिव� बाइबल भ$े पु%तकको तपा�को 
बुझाइमा ब&नको लािग तपा�को उ(सुक र उ(साही चाहनाले केही अंशमा िनधा-रत ग-रनेछ. अ.ययन गन 
तपाईको /ितब0ताले तपाइँको जीवनलाई समृ0 पान3 वाचा गदछ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ त 
बो5नु��छ. 

जब तपा� अ.ययन गनु��छ तपा�लाई हातमा केही िसफा-रस ग-रएको आपू:तह� �न /ो(सािहत 
ग-र�छ: 

1. यो बाइबल अ.ययन एकाई: “भगवानको आ	मा, हा�ो शि� - भाग 2” 

2. पिव� बाइबलको नयाँ अ�तराि;य सं%करण (एन I िभ�). नोट: य�द तपा� नयाँ खरीद 
गद( :नु:	छ भन,े बाइबल खोCनुहोस्, य�द स3भव छ भने, )योसँग छ:  

. /(येक पृ>को बीचमा ?स-संदभ %त@भ /ाथिमकताका साथ. 

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

. केही आधारभूत नCशा पिन पछािड भे-टए. 
3. पेन वा पेि�सल 

4. 3x5 वा 4x6 अनु?मिणका काडह� 

मा सूचीब0 तीन # 2  सुिवधाह�सँग तपा�लाई पयाE तपा�को अ.ययनको लािग आपू:त ग-रनेछ र यी 
पाठह� माफ त सफलतापूवक नेिभगेट गन तयार �नु�नेछ. यFिप, बाइबलमा यो तपा�को पिहलो /दशन 
हो भन,े तपा�ले बाइबल नेिभगेट शीषकको अ.ययनबाटै िवचार गन सIु��छ. यस अ.ययनले तपा�लाई 
कौशल िवकास गन र तपा�लाई अिधक िवJ%त बाइबल िवFाथK बनाउन सहयोग पुL याएको नेिभगेसनल 
उपकरणह� /दान गदछ. बाइबल नेिभगेट कुनै पिन शु5क वा दािय(व िबना डाउनलोड गन स�क�छ ?स 
कनेCट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. यFिप यो अ.ययन िसफा-रस ग-रएको छ, यो परमेJरको 
योजना, हाNो िवक5पको अ.ययनमा “भगवानको आ	मा, हा�ो शि� - भाग 2”. 

तपा�को बाइबल माक  गन निहच�कचाउनहुोस्. यो तपाइँको बाइबल प&न हो. यसलाई तपा�को 
नोटह�, तपा�को रेखांकन, हाइलाइQटग, सकल र एरोको साथ तपा�को आRन ैबनाउनुहोस्! तपा� िवचार, 

/S, र अ.ययन को मा.यम बाट आRनो या�ा TयाUकग रेकVडग को लागी एक नोटबुक वा WाXलेट को 
उपयोग गन को लागी चु$ सIु��छ “भगवानको छोरा, हा�ो उ�ारकता�”.   

अ.ययन सामYी लेिखएको छ ता�क तपा� आफैल ेिसI सIु�नेछ. आ(म-अनुशासन को एक िडYी 
संग तपा� थोरै वा कुन ैक-ठनाई को साथ सामYी कभर �नेछ. एकै साथ तपा� नयाँ जानकारी /ाE 
गनु�नेछ, नयाँ अ�तरदिृZ साझा गनुहोस्, र केिह चुनौतीपूण /Sह� सो\हुोस् जुन उ]रह�को लािग मा^ेछ. 
यो /ित�?याको पूवानुमान गद� तपाईलाई अ.ययन गन केही साथीह�लाई आमि��त गन ग@भीरतासाथ 
िवचार गन /ो(साहन �दन�ु�छ.   
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तपाईलाई आRनो अ.ययनमा रमाइलो ला^ सCछ. तपाईको �दय Yहणयो_य होस् जसरी भगवानले 

तपाईको वचन माफ त बो5न�ु�छ. यी बाइबल कथाह�ले तपा�को छोरा येशू `ीZ, हाNा /भु र मुिaदाता 

माफ त तपा�लाई �दएका महान् /ेमको आJासन �दनहुोस्. 
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पाठ एक 

 
 

ितनीह� चुप ला	छ 
 
 

काय& 10-12 - �यहाँ कुनै िभ	ता छैन 

 

 

 
 

अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    पाठकोपाठकोपाठकोपाठको 1 

 

 अवलोकन         5  

प-रचय          6 

 पाठ 1: /े-रत 10-12            

• कन3िलयस 'दशन       7 

• पीटरको दशन                   8 

• मनपन3 छैन                    9 

• य�शलेममा चचको /ित�?या               10 

• सतावट                  12 

• िपटरको जेल र ए%केप                13 
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    ितनीह�ितनीह�ितनीह�ितनीह�    चपुचपुचपुचपु    ला	छला	छला	छला	छ 

 

प�रचय 

 

इbायलका शासकह�लाई यशेू नयाँ जीवनले िसकाउनुभएको िथयो। अब ितनीह� चचको नयाँ िनणयबाट 

िवचिलत भएका छन्। पिव� आ(माको कामबाट र पीटरको जीवनdारा शु� ग-रएको, जसले परमेJर कुन ै

पeपात गनु�$ भ$े घोषणा गरे, चचले %वीकार गरे �क परमेJरले पिन अ�यजाितह�लाई जीवन �दनु��छ 

भनेर पfा]ाप ग-रसIुभयो (/े-रत 11:18).  

 

यस पाठमा (य%ता घोषणाह�को hायामह� प]ा लगाउनुहोस्। जब तपाई अ.ययन गनु��छ यiदी 

इितहासलाई .यानमा राjुहोस्। उजाड%थानमा उनीह�लाई के िसकाइएको िथयो? परमेJरले उनीह�सँग 

गरेको करार के िथयो? hव%थाल ेके /कट ग ? यो? प�ुस र कन3िलयसले /भुबाट दशन पाएका िथए। 

 

तपा�को जीवनमा के प-रि%थितह� र प-रि%थितह� �न सCदछ जुन पुन: मु5या कन र अ�वेषण गन आवlयक 

पदछ येशूका शXदह�को /काशमा ितनीह�को मू5य र उmlेय िनधा-रत गन "सारा संसारमा जानुहोस् ..."   

 

ितनीह� चुप लागे र परमेJरको मिहमा गरे! 
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    ितनीह�ितनीह�ितनीह�ितनीह�    चपुचपुचपुचपु    ला	छला	छला	छला	छ 

 

पाठपाठपाठपाठ 1 

 

भागभागभागभाग    1 

 

िसकाउनुिसकाउनुिसकाउनुिसकाउनु:::: /े-रत 9: :31 मा हामी िसCछ  �क उ]रको गालीलमा दिeणतफ  यi�दयाबाट आएको चचले 

शाि�तको आन�द उठाएको िथयो। शाि�तको समयमा म�डली भइरहकेो िथयो ______________________. 

हामीलाई भिनएको छ �क म�डली /भुको डरमा िहिडरहकेो छ र पिव� आ(माको सा�(वनामा बाँिचरहकेा छ । 

_____________________________________________________________________________. 

 

यस अ.यायको अ�त प�ुसको बारेमा दइुटा कथाह�को छ। पिहलो (पद 32-35) एिनयासको बारेमा हो, एक 

पeाघात रोगी, जसलाई िनको पा-रएको िथयो र दोbो डोकास (तिबता) को बारेमा िथयो, जो सँधै असल 

कामह� गद� र ग-रबह�लाई सहयोग गन3 चेला िथए (पद 36 -42)। उनी म-रन्। जब अ� िवJासीह�ले यो 

सुने �क ितनी म-रसकेक� छन, ितनीह�ले प�ुसलाई बोलाए। प�ुसले /भुलाई /ाथना ग-रन् जसल ेफे-र उनको 

जीवन �दनुभयो। 

 

प�ुसले पिन य%तै प-रि%थितको सामना गरेका िथए। लकूा  8:51-56 मा येशूले प�ुस, याकूब र यूह$ालाई 

आफूसँगै लैजान�ु�छ जब उहाँ याइरसक� छोरीलाई मृ(युबाट Xयूँताउनु��छ। चेलाह� उहाँसँगै िथए भ$े कुरा 

मा�द,ै माकले येशूले (यो पeाघातीलाई िनको पान3 कथा बताउनुभएको छ जसका साथीह�ले उहाँलाई येशूकहाँ 

5याए (मकू स 2:1-12) पeाघातको रोग (पद 11) र एिनयासलाई पीटरको आदशेलाई येशूले कसरी िनद3शन 

�दनुभयो (यसरी समानता हनेुहोस्। प�ुसले येशूलाई दखेेको कुरा उनले अब येशूले ज%तै उनको साeीको �पमा 

गरे। 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: /े-रत 10 ले प�ुसको बारेमा अकn रोचक कथा रेकड गदछ। यो कथा िसज-रयामा घoछ जहाँ 

कन3िलयस ब%थे र जोpपा 30 �कलोिमटर दिeणमा बिसरहकेा िथए जहाँ प�ुस ब%थे। िसज-रयालाई िसजर 

अग%टसको स@मानमा नाम �दइएको िथयो र रोमी सेनाह�को मुqयालय िथयो। कन3िलयस अ�यजाित िथए। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �ेिषत 10:1-7 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: दHृय # 1 

1. मा कन3िलयसको बारेमा हामी के िसCछ  पद 1-2? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. एक �दन उसलाई के भयो (पद 3)? ___________________________________________________ 

3. ती दतूले उनलाई बोलाए। %वगदतूले भनेको दईु कुरा के िथए (पदह� 4-5)? 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

4. हामीलाई के बताइएको छ कन3िलयसले गरे (पदह� 7-8)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्  �ेिषत 10:9-23 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: दlृय # 2 

1. भोिलप5ट के भयो जब कन3िलयसले पठाएका मा�छेह� शहरितर आइपुगे (पदह� 9-10)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. प�ुसको दशन वणन गनुहोस् (पदह� 11-15): _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. दशनमा प�ुसले जनावरह�लाई दखेे �क उनले मान र खानु पन3 िथयो। लेवी स@ब�धी कानूनह�ले केिह 

खानाह� िघनला_दो र खान ु�दँनै भनकेो हो। लेवी 11 हनेुहोस्। मान र खानु भ$े यो आsा प�ुसले 

िसकाएको र अtयास गरेको भ�दा फरक िथयो। पद 15 मा यFिप आवाजले उसलाई के भ�छ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

िनu स�दभह�ले लाई कुन अ�तरदिृZ �द�छ पद 15? 

मIी 15:11, 18-20 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

जोन 15:3 ________________________________________________________________ 

रोमीह� 14:17 ____________________________________________________________ 

4. प�ुसले अझै दशन र यसको अथ प]ा लगाउन खोिजरहकेा िथए जब कोही ढोकामा आउँदा (पद 17): 

_____________________________________________________________________________ 

5. उनीह� कसलाई खोvद ैिथए (पद 18)? ______________________________________________ 

6. दशनको आवाज /कट ��छ। यो __________________________ हो (पद 19).  आ(माल ेप�ुसलाई 

के भ�यो (पदह� 19-20)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ मैले ती 

मािनसह� पठाए।ँ 

7. प�ुस तल ओल3र गए, ती पुxषह�लाई अिभवादन गरे र उनीह�को yमणको कारण सोधे। उनीह�ले 

प�ुसलाई के भने (पद 22)? 

ितनीह�ले कसलाई /ितिनिध(व गरे? __________________________________________ 

उनीह�ल ेउसलाई कसरी वणन गरे?________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ितनीह�लाई �कन पठाइयो? _________________________________________________ 

8. प�ुसको /ित�?या के िथयो (पद 23)? _______________________________________________ 

 

�ि�गत�ि�गत�ि�गत�ि�गत    ����ितिब�बितिब�बितिब�बितिब�ब:::: यस िब�दमुा तपाईले कथालाई /ितिबि@बत गदा, तपाईका िबचारह� के के छन?् 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाभाभाभागगगग    2 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: प&नुहोस्। /िेषत 10:23 ख-48  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. कन3िलयसको घरमा उनी प�ुसको /ितeामा िथए (पद 24)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ितनीह�को बैठक वण�न गनु�होस्। ______________________________________________________ 

3. प�ुस िभ� पसे र कन3िलयस मा� होइन, मा�छेह�को ठूलो जमघट फेला पारे (पद  27)। यiदी 

िनयमले के गन मनाही गL यो (पद 28)? ________________________________________________ 

4. प
ुसका लािग, के कानून अिधरोहण गनJ िथयो (पद 28)? ______________________________________ 

5. परमेJरबाट उसले के पाठ िसCयो? __________________________________________________ 

6. प�ुसले कन3िलयसलाई के भने (पद 29)? ___________________________________________ 

7. कन3िलयसले प�ुसलाई आफूिसत �कन बोलाए भनेर बताउँछन्। सबैभ�दा पिहल,े उनले दशनको कथा 

भ�छन्। अिन उनी भ�छन् (पद 33 ख) “अब हामी सबै यहाँ छ  ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. बो5ने ?ममा प�ुसले उ5लेख गरेको पिहलो कुरा के हो (पद 34-35)? _______________________ 

________________________________________________________________________

प�ुसले “तपा�लाई थाहा छ” भ$े शXदबाट सुx गरे। ितनीह�लाई के थाहा िथयो (पद 36)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

उनीह�लाई के थाहा िथयो (पदह� 37-38)? ______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

प�ुसले के भने उनी र ितनका साथीह�ले के जा�थ े(पदह� 39-41)? _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. /(यeदशKह�लाई के गन3 आsा �दइएको िथयो (पद 42)?  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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10. उनीह�को स�दशे के �ने िथयो (पद 43)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. प�ुस बो5द ैगदा के भयो? 

पद 44: _______________________________________________________________ 

पद 45: _______________________________________________________________ 

पद 46: _______________________________________________________________ 

12. मा प
ुसल ेके आदेश �दए पद 47 -48? ________________________________________________ 

 

िश!णिश!णिश!णिश!ण:::: प�ुसको दशन र उनको दशन महzवपूण घटनाह� �न् �कन�क प�ुसले पद  34 र 35 मा भनेझ|: 

“ईJरले केही दखेाउन�ु$  ________________________ तर सबैमा ____________________ जो कोही 

__________________ उसलाई र ___________ के हो ____________________ छ _____________ 

उहाँलाई।" यी शXदह� प&ने कोहीले भ$ेछन,् "हो िन%स�दहे, परमेJर सबैलाई %वीकानु��छ," तर प�ुस ज%ता 

भa यiदीह�का लािग यो (य%तो िथएन। यो काननूको िब�0 िथयो। जे भयो (यो hव%थाको िब�0 िथयो। 

अ�यजाितसँग स@बि�धत पीटर। उसले ती पा�नाह�लाई आRनो घरमा बोलाए र उनी अ�यजाितह�को घरमा 

पा�ना िथए। यी सबै कुराह�ले यiदी कानूनको उ5लंघन गL यो। अ�य यiदीह�ल ेज%तै प�ुसले पिन 

अ�यजाितह�लाई अशु0 ठा�थे।   

 

अब दशनको अथ उसलाई %पZ पा-रसकेको िथयो। परमेJर अ�यजाितह�लाई अशु0 भ$ु�$। उहाँ 

ितनीह�लाई %वीकानु��छ। (यसकारण, प�ुस र चचले गैर-यiदी, अ�यजाितह�लाई अपिव� ठा$ ब�द 

गनुपदछ। ितनीह� पिन परमेJरको राvयमा र उनको अिभयानमा आमि��त छन्। परमेJर प�ुसकहाँ पु^ुभयो 

र प�ुसले िवJास गरे �क उनलाई परमेJरको पिव� आ(माल ेकन3िलयसको घरमा पठाएको िथयो। परमेJरको 

आsा /चार गनु र यो /मािणत गनु िथयो �क "उहाँमा िवJास गन3 हरेक hिaल ेआRनो नाम (पाप। 43) बाट 

पापको eमा पाउँछ।" यसको पिछ के भयो परमेJर कायमा �नु��}यो। हामीलाई भिनएको छ �क पिव� 

आ(माको उपहार ती सबै मािनसहxमा आए जसले यो स�दशे सुने। प�ुससँग या�ा गन3ह� अ�यजाितह�मा 

पिव� आ(माको वरदान खिनएको दखेेर छ~ परे। येशू `ीZको नाममा उनीह�ले बिE%मा िलन सIे कुनै कारण 

प�ुसले दखेेनन्।  

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: /ेिषत 11:1-18 प&नुहोस्। प-रवतन, तथािप, /ित�?याको कारण गदछ। 

 

EXERCISE: 

1. मा हामीले िसIे पिहलो कुरा के हो पद 1? यi�दयाभ-र कुन खबर फैिलयो? 

______________________________________________________________________________ 

2. (यसैले उनी य�शलेम फक� दा प�ुसलाई के भयो (पद 2)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यी खतना भएका िवJासीह� केको िनि@त सब िचि�तत िथए (पद 3)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. पद संeेप 4-17। प�ुसले उनीह�लाई के भन?े _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. अब प�ुसले भनेको कुरा सुनरे उनीह�को /ित�?या क%तो िथयो (पद  18)? जब ितनीह�ले यी कुरा 

सुने ितनीह� _________ भए। उनीह�ल ेपरमेJरलाई _____________________ भन,े "तब 

_____________ लाई पिन परमेJरले ____________ /दान गनुभयो जुनतफ  जा�छ _________. 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: प�ुसले कन3िलयसको घरमा आउन िनम��णा िलन अ%वीकार गरेको भए नितजा क%तो �न सCछ 

िवचार गनुहोस्: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. केिह pयारो िवJास वा अtयास के हो जुन मैले चुनौती �दन आवlयक पन सCछ? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. eमा येशूमा िवJास गन3 हरेकको लािग हो। के मेरो जीवनमा कोही hिa छन् जसबाट मैले माफ� 

मा_दछु? _______________________________________________________________________  

3. eमाले डर हटाउँछ। परमेJरबाटको eमाले मलाई उहाँिसत निजक बनाउँछ। यसल ेमलाई उहाँसँग 

अझ घिनZ स@ब�ध 5याउँछ। के ��छ य�द मैले अ�लाई िबस� जसरी भगवानले मलाई eमा गनुभयो? 

______________________________________________________________________________ 

हामी �ाथ�ना गद�छK, "र हाLा अपराधह� �मा गनु�होस्, जसरी हामी हाLा अपराधह� �मा गद�छK।" 

4. माफ� �दनुहोस् कसरी तपा� माफ� संग एक बहाल स@ब�ध मा आक:षत गन सCछ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

#मरणशि�#मरणशि�#मरणशि�#मरणशि�:::: प�ुस र कन3िलयसको कथामा हामीलाई याद आउँदछ �क बिE%मामा हामी सबै येशूको 

धा:मकता पिह-रएका ��छ  र हामी सबै एक भएका छ । कसैलाई पिन कुनै पिन कारणले परमेJरको 

प-रवारबाट बिह�कार ग-रएको छैन। यो गलाती 3: 26-28 मा %पZ �पमा भिनएको छ। यो अकn उ(कृZ ख�ड 

हो जसल ेहामीलाई यो स@झना गराउँछ �क हामीह� हाNा /भु येशू `ीZमा एक ह । अनु?मिणका काडमा यी 

पदह� लेjुहोस् र ितनीह�लाई स@झन काम गनुहोस्। घटनाह�का लािग सतक  रहनुहोस् जब तपा�लाई 

येशूका कारण सबै परमेJरका मािनसह�सँग एक �न�ु�छ भ$े स@झाउँछन्।"(यहाँ न त ___________ छ न 

________________ (अ�यजाित), (यहाँ न ________________ छ न ________________, (यहाँ कुन ै

______________ र ___________________ छैन �कन�क तपा� सबै ____________ िभ� �नु��छ। 

___________________   ___________________________________________________________.” 
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�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ह ेभगवान, /ाय जसो म पूवाYहह� िल�छु र मेरो िनणय िल�छु। मैले आफूलाई अ� भ�दा ठूलो 

दखेेको छु भनेर धरैे चो-ट मैले %वीकानु पछ। मैले अxलाई /ेम गनु पन3 आRनो मापद�ड िनधा-रत गरेको छु। 

निजक जानु भ�दा बx म �याय गन छनौट गदछु। तपा�ले मलाई मुिaको शुभ समाचार अ�लाई बताउन आsा 

गनुभयो र मलाई तपा�को साeी बनाउन ुभयो। मेरो मुटु सफा गनुहोस् र तपा�को मुिaको आन�द ममा पुन: 

%थािपत गनुहोस्। मलाई अ�लाई अंगालो हा5न सeम गनुहोस् जुन स@पूण मानवजाितको लािग तपा�को 

महान /ेमको गवाही �द�छ। तपाईको अनुYहको लािग ध�यबाद जुन तपाईको नजीक आउँदछ र मलाई तपाईको 

नजीक पु^ जारी राqदछ। _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

भागभागभागभाग    4444 

 

िश!णिश!णिश!णिश!ण:::: /ारि@भक चचको सतावटले मािनसह�लाई �फिनिसया, साइ/स र एि�टओक ज%ता ठाउँह�मा 

छरप%ट पा-र�दयो। धेरैले यiदीह�लाई मा� स�दशे बाँड।े अ�ले Yीकह�सँग बो5न थाले (अ�यजाितह�ले) 

उनीह�लाई येशूको सुसमाचार पिन सुनाए। /े-रत 11:21 मा हामीलाई भिनएको छ �क /भुको हात 

उनीह�को साथ िथयो र ठूलो संqयामा मािनसह�ले /भुमा िवJास गरे र फक3 । यो खबर य�शलेमको चचमा 

पुगेपिछ ितनीह�ले बणाबासलाई एि�टओक पठाए। जब उनी आइपुगे उनले मािनसह�को बीचमा परमेJरको 

कृपाको /माण दखेे र खुशी भए र ितनीह�लाई /भुमा स(य रहन /ो(सािहत गरे।   

1. मा बणाबासलाई कसरी वणन ग-रएको छ पद  24?  

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________ ______________________________ 

2. एि	टओकमा के भइरहकेो िथयो (पद 29)? _____________________________________________ 

बणाबासले शावललाई एि�टओक 5याए जहाँ उनीह�ले एक वषभ-र ठूलो संqयामा मािनसह�लाई िसकाए। 

एि�टओकमा पिन (य%त ैसमय भएको िथयो। मा हामीलाई के भिनएको छ /े-रत 11:26? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: सतावट रो�कदनै। /े-रत 12 मा हामी अकn चम(कारी कथन प&नेछ  जसमा �क परमेJरले आRना 

जनह�, उनको चचमा सुरeाको हात राjुभएको छ। यो प�ुस र उनको प?ाउ को बारेमा अकn कथा छ। यो 

/ाथना म�डली र भगवान आfयको कथा हो। यो ती hिaह�को जीवनमा भगवानको ह%तeेपको कहानी हो 

जसलाई लिeत ग-रएको छ, प?ाउ ग-रएको छ, कैद ग-रएको छ, सताइएको छ, र मा-रएको छ। यो द:ु ख 

पाइरहकेाह�को तफ बाट परमेJरलाई hY /ाथना गरेर यो चचको कथा हो। 

 

 

 

 

 

 



13 
 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �ेिषत पEनुहोस्। 12:1-19 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होगनु�होगनु�होगनु�होस्सस््स्:::: 

1. राजा को िथयो (पद 1)? _____________________________________ ऊ के गद� िथयो (पद 1)? 

______________________________________________________________________________ 

2. उनले जे@सलाई के गरे (पद 2)? _______________________________________________ 

3. यसमा यiदीह�को /ित�?या क%तो िथयो (पद 3)? ___________________________________ 

4. (यसोभए, राजा हरेोदले प�ुसलाई के गरे (पदह� 3-4)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. पद:5  "(यसोभए प�ुस ________________________________________________ िथए तर 

म�डली भने जोसका साथ िथयो _______________________________________________.” 

6. उसको परीeा �न ुअिघ राती के भयो (पद 6)? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. अब के भयो आRन ैशXदमा वणन गनुहोस् (पदह� 7-10). _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. प�ुसले के महसुस गरे पदमा 11? /भुले उसलाई कुन कुराबाट बचाउनुभयो? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. ऊ कहाँ गयो (पद 12)? ____________________________________________________________ 

10. उनको घरमा अ�ह� को िथए र उनीह� के गद� िथए? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. उनी बािहरी /वेशdारमा आइपु_दा कुन घटना घटेको िथयो (पदह� 13-15)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. जब उनीह�ले ढोका खोिल�दए, प�ुसलाई दखेेर उनीह�को /ित�?या क%तो िथयो (पद 16)? 

________________________________________________________________________

प�ुसले के गरे र भने (पद 17)? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

उनी जान ुभ�दा पिहले उनका िनद3शनह� के िथए (पद 17)? _____________________________ 

________________________________________________________________________

नोट: जे@स येशूका भाइ, एक नेता, येxशलमको चचको %त@भह� म.ये एक �न्। 

13. यसै बीच, जेल मा �फता ... के भइरहकेो िथयो (पद 18)? _______________________________ 

________________________________________________________________________

हरेोदले के गरे? उनको आदशे के िथयो (पद 19)? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग 5 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न::::  
1. कसैले यो कथा मु%कुराइ िबना प&न सCदनै। पिहलो, प�ुस य%तो िचpलो च-र�को �पमा मािन�}यो 

�क हरेोदले सो� जना रeकह�को रखवालीमा रातीको चार घ�टा /(येकको िनि@त चार रeक राखेका 

िथए। (यसपिछ, सबै /हरीह�को बाबजुद पिन, उसको कोठामा एउटा vयोित दखेा पL यो र /भुको 

एउटा दतूले प�ुसलाई दईुजना िसपाहीको माझमा सुताए। ऊ उ�न आदशे �द�छ र दईु सालाले बाँधेर 

उसलाई पछा-रयो। ती %वगदतूले प�ुसलाई लुगाफाटा, जु]ा र लुगा लगाउनको लािग पयाE समय 

�दए र प�ुसलाई जेलबाट बािहर लगे। ितनीह�ले गाडह� पार गरे र फलामका ढोका ितनीह�का 

लािग खोिलयो। ितनीह� सडकमा �हड ेर %वगदतू हराए। (यसोभए, य�द तपा� प�ुस �नुभएको भए, 

के भयो? अब तपाई केको बारेमा सो�द ै�नु��छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

पद 11 अनुसार प�ुसले यस अनुभवबाट क%तो िन�कष िनकाल?े ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. प�ुस कहाँ गएका पिहलो %थान िथयो? जोन माकक� आमा म-रयमको घर घरको चचह� म.ये एक 

िथयो, वा अनुयायीह�का लािग भेला �ने र /ाथना गन3 ठाउँ। हामी क5पना गन सCछ  यो रातको 

म.य �दन िथयो तर हामीलाई भिनएको छ �क भेला भएका मािनसह�ले /ाथना ग-ररहकेा िथए। 

ितनीह�को /ाथनाको उ]र �दइयो। प�ुस बािहरको ढोकामा उिभए। रोदा, एक नोकनK केटील,े 

प�ुसको आवाज सुने र यि] उ(सािहत भए �क उनी उनलाई िभ� िछन सकेनन्। बx, उनी सबैलाई 

बताउन भािगन ्तर ितनीह�ले उनलाई िवJास गन इ�कार गरे। उनी िजmी गद�िछन् र प�ुसले 

ढकढCयाइर�ो। अ�तमा, ितनीह�ल ेढोका खोले र उनलाई दखेेर च�कत भए। य�द तपा� म-रयमको 

घरमा /ाथनाको लािग भेला भएका साथीह�सँग �न�ु�}यो, प�ुसको लािग परमेJरलाई hY /ाथना 

गद�, तपा�लाई ढोकामा ढकढCयाएको /ित�?या क%तो ला_यो होला?  _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. प�ुस उसको मुmाको पखाइमा पद� िथए। जहाँस@म हरेोदको कुरा िथयो, प�ुस पिहले नै मरेको मा�छे 

भइसकेका िथए। उनले जोनका दाइ जे@सलाई मारेर यiदीह�लाई खुशी पारे र प�ुसलाई पिन प?ने 

िनणय गरे। (यो रात कोठा िचहान ज%तै िथयो जबस@म परम/भुको %वगदतू दखेा पद�न र कोशमा 

vयोित च@केको िथएन। ऊ मृ(युबाट जीवनमा 5याइएको िथयो र सडकमा िन: शु5क र िनध~ भएर 

िहिडरहकेो दिेखयो। ितनी गए र /भुले उहाँलाई उहाँको कोठाबाट कसरी 5याए कसरी उसको िनि@त 

/ाथना ग-ररहकेाह�लाई भने। जानुभ�दा पिहले प�ुसले ितनीह�लाई याकूब र य�शलेमका 

भाइह�लाई बताउन भने। के, य�द कुनै छ भन,े तपा�ले येशूको पुनx(थान र प�ुसको -रलीजको 

बीचमा समानताह� दjुे��छ? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. प�ुसलाई �यालखानामा रािखएको िथयो तर चचल ेउसको लािग परमेJरलाई hY /ाथना ग-ररहकेो 

िथयो (पद 5). के तपा� अxको साथ कसैको लािग /ाथना गन भेला �नुभएको छ? के तपा�ले 

भगवानलाई अस@भवको लािग सो\ुभयो? तपा�ले सो\ु भएको चम(कार के िथयो? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

अब िवJास ____________ का चीजह�को ____________ हो। ____________________ न�ने 

चीजह�को _______________________ (िह�ू 11:1). िवJासले हामीलाई केवल भगवानले गन 

सIे कुरालाई िवJास गन सeम गदछ।   

2. जब हामी उहाँलाई पुकाछ� तब परमेJर हाNो /ाथना सु$े /ितsा गनु��छ। के /ाथनाको उmlेय 

उहाँलाई के चािह�छ भनेर बताउनु हो र उहाँ क%तो /ित�?या दखेाउनु��छ? होईन! /ाथनाल े

हामीलाई परमेJर र उहाँ को �न�ु�छ भ$ेबारे सचेत गराउँछ। /ाथनाल ेहामीलाई ध�यवाद �द�छ र 

उसको /शंसा गन हाNो �दयको /ाथनाह� सु$को लािग र उनको असल र अनुYहीत इ�छा अनुसार 

जवाफ �दन उहाँ िवJासयो_य �नु��छ। उहाँले तपा�लाई सु$ु��छ भ$े िवJास गरेर तपा�लाई 

/ाथना गन कुन कुराले गा�ो �न सCछ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाईको /ाथनाको िनि@त के गन गा�ो �न सCछ �क उसले तपाईको भलाइ र दयालु इ�छा अनुसार 

जवाफ �दनेछ, तपाईको होइन? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. %पZ �पमा म-रयमको घरमा /ाथना गन3ह� /भुको लािग उनीह�को /ाथनाको जवाफ �दनलाई 

तयार िथएनन,् प�ुसलाई उनीह�को हातमा सुि@पदऊेन्। "तपा� आRनो �दमाग बािहर �न�ु�छ।" "यो 

उनको %वगदतू हो।" रोदा यि] खुसी भए �क उनी ढोका खो5न असफल भयो! अ�यह� आRनो 

अिवJासमा अिडए र ढोका खो5न सCदनैन्। 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: हामीलाई साहसका साथ /भुसामु /ाथना गन आमि��त ग-रएको छ। हामी ब�ाको �दय र 

�दमागमा जे पिन छ उसको बुबा / बुबालाई सो.द ैिवJ%त भई /ाथना गन /ो(सािहत गछ�। हामी हामी, 

उसका ब�ाहx को लागी िपताको /ेम लाई %वीकानु पछ। _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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पाठ दईु 

 
 

�ारा�ारा�ारा�ारा    पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस् 

पिव�पिव�पिव�पिव�    आ	माआ	माआ	माआ	मा 
 
 

काय&ह� 13-14 - पिहलो िमसनरी याा 
 

 
 

अवलोकन पाठकोअवलोकन पाठकोअवलोकन पाठकोअवलोकन पाठको 2 

 

 अवलोकन          17  

प-रचय           18 

 पाठ 2: /े-रत  13-14            

• अलग पठाईयो र पठाइयो        19   

• पल र एिलमास                   21 

• प5ट %टोन                    22 

• पावलको स�दशे                     23 

• ितमोथी         25 

• @यासेडोिनयाको कल                    25 
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 पिवपिवपिवपिव    आ�माआ�माआ�माआ�मा    माफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त    पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस ्

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

पिहलो, हामीले शावलको दमीlकको बाटोमा �पा�तरणको अनुभव सुनेका िथय । (यसोभए हामीलाई प�ुसको 

दशनको बारेमा बताइएको छ जुन यiदी र अ�यजाित दवैुको लािग परमेJरले उ0ारको योजना /कट गनुभयो। 

यस वा%तिवकताल े�हसा(मक सतावटह�लाई थप उजा /दान गL यो जुन शुxआती चचलाई तहसनहस पाद� 

िथयो। जे@स मा-रए; प�ुस �यालखानामा िथए; बणाबासको साथमा पावल चचका अगुवाह�ले छु-�ए र पिहले 

आRनो िमसनरी या�ामा गए। 

 

पावल र बणाबासलाई पिव� आ(माल ेबोलाएको िथयो जसले उनीह�लाई उनीह�को कामको लािग शिa 

/दान गथ3। उनीह� डु गामा चढेर िस5युिसयाको या�ामा उनीह�लाई प�ाउनहुोस्। उनले इिलमासको 

बारेमा फैसला सुनाउँदा पावलको साथ खडा �नुहोस्। ?ूसमा टाँिगएको र पुनx(थान �नुभएको /भुको बारेमा 

यी मािनसह�ले बोलेको साहस र िवJासको िनरीeण गनुहोस्। स(यलाई झूटो प�छाएर स(यलाई नZ गन3 

/यास गरेपिछ येशूको स(यलाई साझा गन र अिवJासीह�लाई प�ाउन क%तो ला_यो होला, िवचार 

गनुहोस्। र यो ढु गाले हानेर मरेपिछ क%तो ला_छ?  

 

पावल र बणाबास सतावटको समयमा पिन आRनो मैदानमा उिभए। ह े/भु, मलाई आsाकारी �दय �दनुहोस् 

जुन तपा� िवJासdारा िवJास गनु��छ। 
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    पिवपिवपिवपिव    आ�माआ�माआ�माआ�मा    माफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त    पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस्पठाउनहुोस ्

 

पाठपाठपाठपाठ    2222 

भागभागभागभाग    1 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: धरैे कथाह� /े-रतको पु%तकमा बताइएको छ तर यी केिह पाठह�मा केही थोरै मा� अ.ययन गन 

स�क�छ। पिछ5ला कथाह�म.ये धेरैले पीटरको जीवनमा घटेका घटनाह� स@बि�धत िथयो। हाNो प-रचय 

शाऊलको िथयो, उनी पावल पिन िथए (/े-रत 13:9), अ.याय 9 मा। /े-रत 13 मा पावल एक िमसनरीको 

�पमा /ारि@भक चचको /मुख hिa(व ��छन्। /े-रतह�ले तीन िमिशनरी या�ाको रेकड गदछ जुन पावल 

जहाँ गए पिन येशूको सुसमाचार सुनाउन लागेका िथए। /े-रत  13 र 14 उनको पिहलो या�ाको बारेमा छन्। 

सडकमा उसको जीवन क%तो िथयो भ$े अवधारणा िवकास गन हामी यस या�ालाई हाइलाइट गन3छ । 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: /ेिषत  13 र 14 प&नुहोस्। िववरणको साथ आफूलाई िच�ता नगनुहोस् तर यो पिहलो िमसनरी 

या�ाको �सहावलोकन /ाE गनुहोस्। 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु	होस्गनु	होस्गनु	होस्गनु	होस:् �े रत 13 

1. भिव�यवaाह� र िशeकह� सूचीमा छन ्(पद 1) कुन दईु नाम तपा�लाई प-रिचत छन्? 

___________________________ र ________________________________________________ 

2. पिव� आ(मा को िनद3शन के िथयो (पद 2)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीलाई भिनएको छ �क उनीह�ल ेपरम/भुको आराधना गरे, उपवास बसे र /ाथना गरे। उनीह�ले 

के गरे (पद 3)? __________________________________________________________________ 

ती मािनसह�, पावल र बणाबासलाई एि�टओकको चचले हातह� राखेर अलग राखेका िथए जसमा 

�क परमेJरले उनीह�लाई बोलाउनुभएको काम गन ितनीह�लाई पठाउन स�कयोस्। ितनीह� अलग 

सेट ग-रयो र बािहर पठाइयो!   

नोट: हात राjु भनेको उनीह�लाई आिशष �दने काम िथयो जुन काम गनका लािग अलग ग-रएको 

िथयो जसलाई उसले बोलाउनु िथयो। पावल र बणाबास एि�टओकमा भएको चचको सेवकाईको एउटा 

िव%तार िथयो जुन उनीह�लाई पठाइएको िथयो संसारमा! 

4. ितनीह� ____________________ को समु�ी तटमा गए र ____________________ को टापुको 

लािग या�ा गरे र ________________________ मा आइपुगे। उनीह� आइपुगेपिछ के गरे (पद 5)? 

_______________________________________________________________ 

5. ितनीह�का सहयोगी र सहयोगी को िथए (पद 5)? ____________________ /े-रत 12:12 मा 

यूह$ाका लािग ?स-स�दभ हनेुहोस्। 

6. हामीलाई भिनएको छ �क ितनीह� पाफोस गए। पाफोसमा के भयो? उनीह� को �न?् 
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पुन: 6-12  प&नुहोस् र कथालाई आRन ैशXदमा पुन: वणन गनुहोस्। _________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. पावल र उनका साथीह�ले पाफोसलाई छाड ेर ___________________________________ मा 

____________________ मा /%थान गरे (पद 13).  को अ�(यमा हामीलाई कुन सानो त}य कुरा 

भिनएको छ पद 13? 

______________________________________________________________________________ 

8. (यसो भए ितनीह� उ]रितर ____________ स@म पुगे। िव�ाम�दनमा पावललाई सभाघरमा बो5न 

आमि��त ग-रएको िथयो (पद 14-15) भेला भएकाह�लाई पावलको स�दशे .यानपूवक प&नुहोस् 

(पद 16-41 ) पद  38 ख-39 अनुसार पावलको स�दशेको सार के हो? “… यस मा�छे माफ त 

_______________ को ____________ तपा�लाई _______________________ हो। उहाँdारा 

सबै जसले ____________________________ ______________________ हो जसबाट तपा� 

_______________ को ________________ dारा _______________________ �न सIु�$। " 

9. पावल र बणाबासले सभाघर छो�दा मािनसह�का /ित�?या के िथयो (पदह� 42-43)? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

10. अकn सXबथ के भयो (पद 44)? _________________________________________________ 

11. भीड/ित यiदीह�को /ित�?या क%तो िथयो (पद 45)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. पावल र बणाबासको /ित�?या के िथयो (पदह� 46-47)? ______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

अ�यजाितको /ित�?या के िथयो (पद 48)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: "िनयुa" शXद एक सै�य पद हो जुन अकn ?ममा हो। पिहले पावल र बणाबास यiदीह� र अब 

अ�यजाितह�कहाँ पुगे। रोमी 1:16-17 पिन हनेुहोस्: "म सुसमाचारको िनि@त शमाउँ�दनँ, �कन�क 

____________________ को िनि@त ____________ को लािग, ____________ लाई पिहले, र 

____________________ लाई पिन ____________________________________ को 16). 

13. /े-रत 13:49 मा हामीलाई भिनएको छ �क स@पूण eे�भ-र /भुको वचन ____________________ 

िथयो। पद 50-51 मा पावल र बणाबासलाई के भयो? _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. पद :52 “र ________________________ ____________ सँग ________________ सँग िथयो 

__________________ __________________________________________________________.” 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: जब पावल बणाबासको साथ पाफोसमा िथए उनले एिलमास जादगूरको साथ hवहार ग-ररहकेा 

िथए। पद 9-11 को एउटा िव�दमुा पावल इिलमाससँग कडा िथए र उनलाई “शैतानको स�तान र सबै कुराको 
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श�ु” भने। पावलले भने �क ितनी “सबै �किसमका छल र छलले भ-रएका िथए।” पावलको अि�तम -टpपणी /S 

िथयो, "के तपा� /भुको सही माग िबगान किह5यै रोIु�नेछ?" कसैले सहयोग गन सCदनै तर अच@म मा$ुपद�न 

�क पिव� आ(माल ेभ-रएको (पद 9) आफूले महसुस गरेको अनुभवलाई याद भयो जब येशूले उनलाई भ$ुभयो, 

"शावल, शावल, ितमी मलाई �कन सताउँछौ?" उनले एिलमालाई भने �क "_____________________ को 

_____________________________________ मा छ (पद 11 ए) " पद 11 ख मा उनले उसलाई के भन?े 

_____________________________________________________________________________ 

पावलले फे-र उनीसँग (य%त ैhवहार गरे जसरी /भुले ऊसंग hवहार गनुभयो। इिलमासलाई ऊ अ�धा �न 

लागेको कुरा बताइएको िथयो। "तुx�त ै_____________ र ___________________ उनीमािथ लड,े र ऊ 

_____________________ मा�छेले उसलाई हातले समा(द ै_____________ " /े-रत 9:8 पिन हनेुहोस्। 

 

भागभागभागभाग 2 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: हामी हनिनयालाई शाऊलकहाँ जान र उसको दिृZ पुनः/ाE गन उसलाई आRनो हात राjु भ�यो 

(/%थान 9:10-12)। /े-रत 9:16  मा /भुले भ$ुभयो, "म उनलाई दखेाउँछु �क उ ____________ मेरो 

____________ को लािग कित _______ �नुपछ।" यसपिछको अ.यायले हामीलाई येशूको नामको लािग 

पावलले के सहनुपरेको िथयो भ$े कुराको केही बोध �द�छ। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: लाई पEनुहोस्। �ेिषत 14  

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::  
1. पावल र बणाबासले िपिसिडयाको एि�टओक छोड ेर एि�टओकको 75 -100 माईल पूवितर 

आइकोिनयम गए। ितनीह� यiदी सभाघरमा गए जसरी उनीह�ल ेगरे। हामीले स�दशेमा 

मािनसह�का /ित�?याको बारेमा के भ�य  1)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. अिवJासी यiदीह�ले के गरे (पद 2)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. पावल र बणाबासले /भुसँगको साझेदारीलाई .यान �दनहुोस् (पद 3).  

पावल र बणाबासको िज@मेवारी के िथयो? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

/भुको िज@मेवारी के िथयो? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. मािनसह� िवभािजत िथए। अ�यजाितह� र यiदीह�ले योजना बनाएको योजना के िथयो (पद 5)? 

___________________________________________________________________________ 

5. षडय�� असफल भयो र चेलाह� ____________________ र ____________________ को 

लाइकाओिनयाली शहरह�मा भागे। (यहाँ ितनीह� लािगरह े______________________________. 
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6. रोचक कथा िल�ामा ��छ। कथाको पिहलो भागमा के ��छ (पद 8-10)? 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ल गडो मािनस िनको भएकोले भीडले क%तो /ित�?या दखेाउँछ? पद 11:18 मा दlृय वणन गनुहोस्। 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िश!णिश!णिश!णिश!ण:::: भीडको /ित�?या िथयो यी मा�छेह�को दवेता बनाउने र उनीह�लाई बिलदान चढाउन। तर 

चीजह� �तु �पमा प-रवतन भयो। पावलको या�ामा अिघ5ला दईु ठाउँह�मा िपिसिडयन एि�टओक र 

आइकोिनयमका केही यiदीह� भीडलाई /भािवत पान चेलाह�को पिछ लागे र िल�ा आए। हामीलाई 

भिनएको छ �क उनीह� भीड िज�े काममा सफल भए र अकn काम उनीह�ले गरे (पद 19 ख) उनीह�ले 

_______________ र उनलाई शहर बािहर उनी ____________ भनी सोचे। _________________. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. भीडले पावल मL यो भनेर सोचे। तर पद 20 मा हामीलाई के भिनएको छ? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

पावल मरेका मा� होइन तर चेलाह� उनको व-रप-र ज@मा भएपिछ “ऊ उ�ो र ______________ 

_____________________________________________________________________________.”   

2. भोिलप5ट उनी र बणाबास गए ____________________ (पद 20) 

3. डब3मा क%तो /ित�?या िथयो (पद 21)? ___________________________________________ 

4. ितनीह� िल�ा, आइकोिनयम र एि�टओकमा �कन फक3? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. पद 22 बीमा पावलका शXदह� के िथए? "धेरै __________________________ भए पिन हामीले 

परमेJरको __________________________________________________ /िवZ गनुपदछ।" 

6. पद 23 अनुसार पावल र बणाबासले यी ठाउँह�मा भएका चेलाह�सँग अ� के गरे? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. एि�टओकमा चेलाह� घर फक3  जहाँ ितनीह� ____________ का __________________ का लािग 

परमेJरको _____________ मा िथए (पद 26) ____________________________________. 

8. उनीह� एि�टओक आइपुगेपिछ के गरे (पद 27)? 

__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    3333 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न    रररर    आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. जब हामी पावल र बणाबासको पिहलो िमसनरी या�ाको बारेमा प&छ  हामी सहयोग गन सCदनै  तर 

िवJासका यी मािनसह�का साहसलाई .यान �द�छ । एि�टओकमा (िपिसिडयामा) स�दशे यो िथयो 

�क "येशू माफ त पापको eमा तपा�ह�लाई घोषणा ग-रएको छ।" ती मािनसह�लाई ब� /ो(साहन 

�दइयो ता�क अकn शबाथमा मािनसह�ले परमेJरको वचन सु$ सकून्। तथािप, यiदीह� डाहले 

भ-रए र पावलको िशeाको िवx0मा िन�दा गरे। (यहाँ सतावट सुx भयो र चेलाह�लाई (यो eे�बाट 

बािहर िनकािलयो।. 

/S: के तपाई येशू �नु��छ जसलाई थाहा छ �क येशू माफ त पापको eमा तपाईकै हो? के 

तपा�लाई थाहा छ �क येशूल ेतपा�लाई धमK बनाउनुभएको छ र तपा�लाई परमेJरसामु 

धमK बनाउनुभएको छ? 

ितNो िवचार: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

/S: जब तपा� अ�लाई येशूको बारेमा कुरा गनु��छ, के अ�ले तपा�को कुराको िवx0मा 

अपमानजनक कुरा गछन?् उनीह� के भ�छन् र गछन् के गछन्? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

2. हामी पावलको शारी-रक सतावटमा .यान �दएन िबना यस अ.यायमा पार गन सCदनै । उसलाई 

ढुगाले हानेर मा-रयो र शहर बािहर तािन�छ र मृतको लािग छोिड�छ। एकले मदत गन सCदनै तर 

अच@म मा$ सCदनैन् एि�टओकका (िपिसिडयामा) र आइकोिनयमका यiदीह�ले भीडमा िजतेको कुरा 

के िथयो। के उनीह�ले (य%तो दवेताह�को िखलाफमा यित कठोरतापूवक काम गन लगायो �क ती 

दवेताह� ज%तै अि%तवातले अँगालेका िथए? के ती पुxषह� िल�ामा फ�कए पिछ उनीह�को साहस 

बु�न क-ठन छैन। िल�ामा ब�े ती नयाँ िवJासीह�को लािग ितनीह�को उपि%थितल ेके अथ 

राq}यो? /S सो\ु आवlयक छ: के पावल र बणाबासको िवx0को सतावट िथयो? दमीशकको बाटोमा 

येशूले शाऊललाई सो\ुभएको /S के िथयो (/े-रत 9:4)? “शावल, शावल, ितमी �कन गछ�? 

__________________________   ________________________________________________?” 

3. ितनीह� िल�ामा मा� पसेनन् तर ितनीह� एि�टओक र चचमा फ�कए जहाँ उनीह�लाई समान 

मागबाट पठाइएको िथयो, चेलाह�लाई भेoन गए, उनीह�लाई िवJासमा दढृ रहन /ो(साहन र 

/ो(साहन �दए र /(येक चचका लािग ए5डरह� िनयुa गरे। ितनीह�ले कसरी गरे? ितनीह�को 

साहस कहाँबाट आयो? कुन कुराले गदा ितनीह�को िवJास बिलयो भयो? /े-रत 13:2 मा हामीले 

िसCय  �क उनीह� पिव� आ(माल ेगनुपन3 कामको लािग छु-�एका िथए। यसबाट हामी के िसCछ ? 

ितNो िवचार: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. आफैलाई सो\ुहोस्: के मलाई िवJास छ �क म बिE%मामा उनको ब�ा बनेको परमेJरबाट अलग 

�नुभयो? मेरो जीवनले कसरी एक hिaको जीवन झ5काउँछ जो परमेJरको धा:मक उmlेयह�को 
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लािग अलग ग-रएको छ? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

उ'खनन्उ'खनन्उ'खनन्उ'खनन्    िव)ेतािव)ेतािव)ेतािव)ेता:::: 2 ितमोथी 3:10 मा पावलले ितमोथीलाई लेqछन् र उनको पिहलो या�ाको बारेमा िवशेष 

गरी एि�टओक (िपिसिडयामा), आइकोिनयम र िल�ाको अनुभव स@झ�छन्। पावलले ितमोथीलाई स@झाए �क 

उनी पावललाई राNरी जा�दछन्। यो पद लेjुहोस्: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(यसोभए उहाँ अझ यसो भ$ु��छ, “यFिप ती सबैबाट /भुले मलाई ____________________________।” 

उ0ारको लािग शXद xउमाई हो जसको अथ आफुितर आक:षत गनु, ता$ वा खतराबाट खो�ु हो। र, यो 

वा%तवमा /भुले गरेको होइन र? पावलले ितमोथीलाई /ो(साहन �द�छ र सतावट र दःुखकZले छ~ नपन 

हामीलाई /ो(साहन �द�छ। बx उसले हामीलाई स@झाउँदछ �क /भुले उसलाई खतराबाट खोसेर उ0ार 

गनुभयो (यसैले उहाँ हामीलाई खतराबाट पिन हा$ु�नेछ र हामीलाई आफूतफ  िख�न�ुनेछ। 

 


ाथ�ना
ाथ�ना
ाथ�ना
ाथ�ना:::: `ीZ येशूमा ईJरीय जीवन िबताउन चाहने सबैलाई सताइनेछ भ$े कुरा बु�द ै(2 ितमोथी 3:12), 

/भुले तपा�लाई उहाँसँग निजक �न �दनु��छ जब तपा� उहाँतफ  आRनो �दयको िच�ता गनु��छ। 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

एउटाएउटाएउटाएउटा    मह*वपणू�मह*वपणू�मह*वपणू�मह*वपणू�    िश!ािश!ािश!ािश!ा:::: /े-रत 15:1-35 ले मसीहीधमको भिव�यको लािग महzवपूण पाठ िसकाउँछ। 

खतनाको बारेमा भएको बहस तपा�लाई अनौठो ला^ सCछ, तैपिन /ारि@भक चचले गरेको िनणयले घोषणा 

गL यो �क इसाई धम भनकेो यiदी धमको एउटा गुट होइन तर एउटा नयाँ िवJ धम हो। य�द सबैले खतना गनु 

पछ भनेर चचले िनणय गरेको भए (यसको अथ यो हो �क येशूको अनुयायी ब$ु भनेको पिहला यiदी �नुप}यn 

�कन�क खतना भनेको एउटा यiदी �नुपन3 सं%कार िथयो। येशूको अनुयायी ब$ मािनसह�लाई कुनै बाधा 

अ�चन न�दने िनणय यूह$ा 14:6 मा भिनएको कुरामा आधा-रत िथयो, "म बाटो, स(य र जीवन �।ँ मबाट 

बाहके कोही िपताकहाँ आउँदनैन्। ” यो केवल येशू माफ त मा� हो, कानूनह�, खतनासमेतको आsापालनमाफ त 

होइन, हामी परमेJरका स�तानह� ��छ । 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: केही समय पिछ पावल बणाबासको साथ पिहलो िमसनरी या�ामा %थािपत चचह�मा फकन 

चाह�थे। तथािप, ितनीह�मा पाम�फिलयामा पन3 िनजन hिa जोन माकलाई िलने �क निलने भनरे ती� 

मतभेद िथए। प-रणाम %व�प, ितनीह�ल ेक@पनी िवभािजत। हामीलाई भिनएको छ �क बणाबासले जोन 

माकलाई लगे र साइ/स गए। पावल िसलासको साथ गए र उ]रमा गए "म�डलीह�लाई सुदढृ पान (/े-रत 

15:36-41)" 
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असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस् �ेिषत 16:1-10 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. शुxका केही पदह�मा हामी िसCछ  �क पावलले ____________ मा एक चेला िथए जो एक जवान 

मािनस ______________भे�ाए। पावल र िसलास चचबाट अकn चच जाँदा उनी पिन सामेल भए। 

2. चचह�लाई के भइरहकेो िथयो (पद 5)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ितनीह� या�ा गद� गदा पावल र ितनका साथीह�ले येशकूा आ(मा उनीह� कहाँ जान ेइ�छा 

ग-ररहकेा िथए भ$े कुरा प]ा लगाउँद ैिथए (पद 6--7)। ितनीह� शहरमा या�ा गरे ______ (पद 8). 

4. अनुसार के भयो पद 9? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. उनीह�ल े�ोआस छोड ेर ______________________________ (पद 10 ए )ितर लागे। समूहले 

क%तो िन�कषमा पु_यो (पद 10)? _______________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: पावल जहाँ भए पिन उसलाई /चार गन उ(सुक िथए। जे होस्, जहाँसुकै उहाँ जान चाहन�ु$}यो तर 

आ(माल ेउहाँलाई खोजेको चाह�}यो। हामीलाई थाहा छैन �क आ(माल ेकसरी पावल र ितनका साथीह�सँग 

कुराकानी गरे जहाँ ितनीह� जा�छन् �क जाँदनैन्। हामीलाई मा� थाहा छ �क ती %थानह�बाट /वेश गनका 

लािग, ितनीह�लाई अनुमित �दइएन। ितनीह� मुqयतया पैदल या�ा ग-ररहकेा िथए भ$े बुझेर यी 

िमसनरीह�बीचको िनराशाको िवकास �ने क5पना मा� गन स�क�छ। (यसपिछ @यािसडोिनयावासीको दशन 

भयो। उनका शXदह� सरल िथए, "@यािसडोिनया आउनहुोस् र हामीलाई मmत गनुहोस्।" %पZ �पमा पावलले 

अ�सँग यो दशन साझा गरे र ितनीह� तुx�त ैछो�न तयार भए। िन�कष यो िथयो �क उनीह�ले यही 

सुसमाचार 5याएको परमेJर चाहन�ु�}यो। 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: यFिप हामी दशनह� अनुभव गन सCदनै , तैपिन हाNो लािग िशeण आजका लािग पयाE उपयुa 

छ। सेवकाईमा पावल परमेJरको मा�छे िथए। बिE%मा िलएको र परमेJरकै करारमा ब�ुपदा पावललाई 

परमेJरले उहाँकै दाबी गनुभयो र परमेJरले आफूलाई पावलको परमेJर �न बनाउनुभयो। "म ितNो परमेJर 

�नेछु र ितमी मेरा मािनसह� �नेछौ (य:मया 32:38 र 2 को-र�थी 6:16)" यो पिन तपा� र मेरो लािग 

उहाँको घोषणा हो। हामीलाई 1 प�ुस 2:9 मा भिनएको छ, "तर तपा� ____________________ जाित 

�नु��छ, शाही ____________________, एक ________________________________ जाित, आRन ै

____________________ का लािग /जाह�, जसलाई तपा� ____________________ ____________ 

बािहरबाट ____________ ____________ बािहर ____________ उहाँको आfयकममा राj सIु��छ। 

______________.”   

पावललाई ज%तै हामीलाई पिन उहाँको %तुितह� घोषणा गन भिनएको छ ता�क अँ.यारो उ�मूलन होस् र 

जताततै मािनसह�का �दय र vयोितमा (यो उvयालो चि@कलो होस्। 
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(यसोभए, /S ... य�द पावलज%तै म पिन सेवकाईमा छु भने मेरो सेवा के हो? भगवानले मलाई अिहले कहाँ 

राjु भएको छ? मेरो /भावको eे�िभ�का मािनसहx को �न?् मेरो सेवाको िह%साको �पमा मािनने 

मािनसह� को �न?् _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

पावलको सेवकाई तपा�को र मेरो भ�दा फरक िथयो। /(यकेलाई उसको आRन ैअन ठो सेवा /दान ग-रएको छ। 

हामी अ� hिaह�सँग स@ब�धमा ब%दछ  जसले आRन ैत-रकामा उिभएर हामीलाई िब�ती ग-ररहकेा छन,् 

"@यािसडोिनया आएर हामीलाई सहयोग गनुहोस्।" पावलको ज%तो सेवकाईको काम गन3 hिaको नाताले 

हामी यो िन�कषमा पुगेका छ  �क परमेJरल ेहामीलाई उनीह�को लािग सुसमाचार, उनको सुसमाचार 

5याउन बोलाउनुभएको छ। उहाँ हामीमा ब�ु��छ र जब हामी ितनीह�को जीवनमा आउदछ  तब हामी 

येशूलाई म��ी र उनीह�को हरेचाहमा 5याउँछ । 

 

चुनौतीचुनौतीचुनौतीचुनौती    �,�,�,�,:::: एक जना पुxष वा मिहला येशूसँगै सेवकाई गद� जाँदा, मेरो �ीमान वा �ीमतीसँग मेरो जीवन 

िबताउने शैलीमा यसले क%तो िभ$ता 5याउँछ? मेरा ब�ाह�, भा�जी र भितजाह�सँग? मेरा सहकमKह�, मेरो 

हा�कम, कायालयका कामदारह�सँग? मेरो साथी िवFाथK र िशeकह�को साथ? मेरा िछमेक�ह�, %टोर 

Cलक ह�, �लाककमKह�, र िवतरण मािनसह�सँग? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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पाठ तीन 

 
 

मलैेमलैेमलैेमलैे    केकेकेके    गनु�गनु�गनु�गनु�    पछ�पछ�पछ�पछ� 
मिु�मिु�मिु�मिु�    पाउनपाउनपाउनपाउन? 

 
 

काय&ह� 16-19 - दो�ो िमसनरी याा 
 

 

 
 

पाठकोपाठकोपाठकोपाठको    अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन 3 

 

 अवलोकन          27   

प-रचय           28 

 पाठ 3: /े-रत 16-19            

• पल र िलिडया        29 

• पावल र जेलर                    30 

• /भाव को मािनसहx                    32 

• या�ा जारी छ        32 

• उ(पीडन र आरोप         34 

• चच मजबूत र फैिलयो       35 
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    मिु�मिु�मिु�मिु�    पाउनपाउनपाउनपाउन    मलेैमलेैमलेैमलेै    केकेकेके    गनु�गनु�गनु�गनु�    पछ�पछ�पछ�पछ�? 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

जित सतावटह� ब&द ैिथए चचको िव%तार भयो र ब&द ैगयो।  

पावल र िसलासले तीनवटा या�ाको दोbो सु� गरे। नयाँ eे�ह�मा या�ा गदा ितनीह� /ेस गन जारी 

राqछन्। बाटोमा ितनीह�ल ेसभाघरह� र अ�य रोचक ठाउँह�मा /चार गरे र िसकाए। उनीह�सँग फे-र 

या�ा गनुहोस् र या�ाको आन�द िलनुहोस्। खुशी िलनुहोस् /भुले िलिडया, जेलर, र मिज%�ेटको �दय खो5दा। 

तपा�को जीवनल,े सुसमाचारको खाितर अ�लाई /भाव पान सIे त-रकाह� प]ा लगाउनुहोस्।   

सुसमाचारको पु%तकले सध| /ित�?या दखेायो कितले स�दशे %वीकारे र केहीले यसलाई बेवा%ता गरे, कोहीले 

यसलाई बेवा%ता गरे र अ�ले यसको िवxm लड ेपिन। केही फरक पद�न, पावल र िसलास िवJासी रह ेर 

परमेJरको स(यको घोषणा गरे। 

यी मािनसह�ले भो^ सIे अप-रहाय सतावटको लािग आफूलाई �ेस गनुहोस्। पावलले दःुखकZलाई क%तो 

ठाने? कैदमा परेको बेला वा परीeणमा �दँा उनले के गरे हनेुहोस्। सतावट र कZको डरले यी िमसनरीह� कहाँ 

गए, उनीह�ले के भने वा उनीह�ल ेसुसमाचारको खाितर के गनु आवlयक छ भ$े कुरा प]ा लगाउन सकेन। 

(यसैले यी िमसनरीह�सँग कZ भो^ुहोस् र ितनीह�बाट िसIुहोस्। र, सु$ुहोस् उनीह�लाई अनौठो ठाउँमा 

गाउनुहोस्। आफैलाई सो\हुोस्, "म (यहाँ भएको भए के म गाउन सCथ�?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

    मिु�मिु�मिु�मिु�    पाउनपाउनपाउनपाउन    मलेैमलेैमलेैमलेै    केकेकेके    गनु�गनु�गनु�गनु�    पछ�पछ�पछ�पछ�? 

 

पाठपाठपाठपाठ    3333 

 

भागभागभागभाग    1 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: पावलको या�ा जारी छ ... 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्  �ेिषत 16:11-15 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. उनीह�ल ेपिहलो पटक ____________________ मा या�ा गरे। @यािसडोिनया, गलाितया र 

Cयापडोिसया ज%तै कुनै खास शहर होइन तर �फिलpपी, थेसलोिनका र बे-रया ज%ता शहरह� पिन 

समावेश भएको eे� हो।   

�फिलpपीको बारेमा हामीलाई के भिनएको छ (पद 12)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

�फिलpपी एउटा सहर िथयो जहाँ रोमी सेनाका धेरै जना -रटायड िथए। (यहाँ धरैे यiदीह� ब�े गथ3। 

वा%तवमा (यहाँ यiदीह� सभाघरको �पमा %थापना गन पयाE िथएनन् (यसैले नदीको निजक 

शहरबािहर /ाथना गन3 ठाउँ %थापना ग-रयो। यो पर@परागत िथयो (यसैल ेपावल र िसलास नदीको 

�कनारमा िवJासीह� भेला भएको आशामा गए। नोट: दस शहरवासीह�ले एउटा शहरमा सभाघर 

%थापना गनु आवlयक िथयो। 

2. पावल र िसलास सु�द ैगरेका एउटी आइमाई को �न ् (पद14)? __________________________ 

हामी उनको बारेमा के िसCछ ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. /भुले उनको �दयलाई खोिल�दनुभयो। िलिडयाले कसरी जवाफ �दयो (पद 15)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. उनको िन@तो/ित पावलको /ित�?या क%तो िथयो? यी थ�कत, भोकाएका र थ�कत या�ुह�को दlृयका 

लािग, के तपा�लाई ला_छ यो उनीह�लाई मनाउन धरैे ला_यो? _____________________________ 

 

असाअसाअसाअसाइनम�ेटइनम�ेटइनम�ेटइनम�ेट:::: �ेिषत पEनुहोस्। 16:16-40 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पावल र िसलास /ाथनाको %थानमा जाँदा कसलाई भे�ाए (पद 16-17)? हामीलाई उनको बारेमा के 

भिनएको छ? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. पद  18 मा के भयो? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: Yीसको शXद "hाकुल" डायपोिनयो हो जसको अथ थ�कत �न,ु कुनै चीजको िनर�तरतामा थ�कत 

�नु हो।  

3. केटीले पाएको आ(माल ेउनलाई छो�ो (पद 18 ख)। क%तो घटनाह�को �ृंखला जो सेट ग-रयो! 

मािलकह�ले के गरे (पद 19)? ___________________________________________ 

ितनीह�ले मिज%�ेटह�लाई के भन?े _______________________________________ 

भीडले क%तो जवाफ �दयो (पद 22)? _______________________________________ 

मिज%�ेoसले के आदशे �दए? _____________________________________________ 

पावल र िसलासलाई के भयो? ____________________________________________ 

जेलरलाई के गन आदशे �दइयो (पद 23)? ____________________________________ 

जेलरले के गरे? ______________________________________________________ 

4. मािलकह�, मिज%�ेटह�, भीड र जेलरल ेसबै पावल र िसलासको िब�0 आ?मण गरे। कुरा अ�ततः 

शा�त भयो। फे-र पिन, परमेJरले आRना सेवकह�को पeमा काम गनु��छ। म.यरातको बारेमा 

िथयो। पावल र िसलास के गद�छन् (पद 25)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. मा परमेJरले के गनु��छ पद 26? _______________________________________________ 

6. जेलरको सबै कुरामा /ित�?या के िथयो (पद 27)? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. पावलले के कराए (पद 28)? _________________________________________________ 

8. अब जेलरको /ित�?या क%तो िथयो? उनले पावल र िसलासलाई के भन े(पदह� 29-30)? 

________________________________________________________________________

अिन ितनीह�ल ेभन,े “______________________________________________________.” 

9. पावल र िसलासले ितनीह� सबैलाई /भुको स�दशे सुनाए। (यसोभए के भयो (पदह� 33-34)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. खमा जेलरको बारेमा हामीलाई के भिनएको छ पद 34? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. र कथा कसरी अ�(य ��छ? मिज%�ेoसले के आदशे �दए (पद 35)? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. जेलरले पठाएको स�दशेमा पावलको /ित�?या क%तो िथयो (पद 37)? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

13. पावलले के मांग गरे (पद 37)? _________________________________________________ 

14. पावलको मागलाई के जवाफ �दइयो (पदह� 38-39)? 
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ितनीह� िथए ______________________________. 

ितनीह� आए र _____________________________  

ितनीह�ले ती िलए ___________________________ 

ितनीह�ले उनीह�लाई अनरुोध गरे ______________________________________. 

15. पावल र िसलास कहाँ गए (पद 40)? _____________________________________________ 

16. ितनीह�ले (यहाँ के गरे? _____________________________________________________ 

र (यसपिछ ितनीह� गए। 

 

भागभागभागभाग    2 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 
1. िलिडयाको हवेली र जेलको कालकोठो बीच कि] िभ$ता! यFिप िलिडयाको घर र जेल दबैु यी 

पुxषह�ले येशूको बारेमा शXद र गीतमा बोले। हामीलाई बताइएको छ �क उनीह�ल ेजेलमा /ाथना 

गरे र भजन गाए। िलिडयाल ेसुने र कैदीह�ले पिन सुने। पावल र िसलासले आRनो प-रि%थितलाई 

येशूको साeी �दन ेअवसरको �पमा /योग गरे। ितNो िवचार: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ितमोथी र लकूाले पावल र िसलासलाई बजारमा तािनरहकेो दखेेपिछ ितमोथीले के सोिचरहकेा िथए 

होलान? ितनीह� अकn �न सCछ? के उनीह�ले पावल र िसलासलाई फे-र भेoने िथए? िजउँदो? ितNो 

िवचार: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. िसलासको �दमागमा के भइरहकेो िथयो जब उनी र पावल भीडले हमला गरे, लुटे, िपटे, कोरा हाले र 

जेलमा फािल�दए, िभ�ी कोठामा रािखयो र उसको खु�ा %टकमा अ�ाए? हाNो sानको लािग, उसले 

य%तो पिहला किह5यै अनुभव गरेको िथएन। क%तो पीडा! सुसमाचारको खाितर क%तो सतावट! 

एि�टओकका चेलाह�लाई लखेेका पावलका शXदह� (/े-रत 14:22) र ितमोथीलाई उनका शXदह� 

(2 ितमोथी 3:12) स@झनहुोस्। ितNो िवचार: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. िलिडया र जेलर /भावशाली hिa िथए। हामीलाई बताइएको छ �क िलिडयाले बिE%मा िलइन् र 

उनको प-रवारका सद%यह� (/े-रत 16:15)। हामीलाई यो पिन भिनएको छ �क तुx�त जेलर र उसको 

सबै प-रवारले बिE%मा िलए (/े-रत 16:33) पद 34 मा जेलर आन�दल ेभ-रएको छ �कन�क ऊ 

परमेJर र उनीको पूरै प-रवारमा िवJास गन आएको िथयो। यी मािनसह�ले अन�तस@म अxको 

जीवनलाई /भाव पारे! ितNो िवचार: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: /भावको मािनस वा मिहलाको �पमा आफूलाई िवचार गन समय िलनुहोस्। तपा� अ�मा /भाव 

पानु��छ �क तपा�लाई यो महसुस छ वा छैन। तपा� अवलोकन गद� �न�ु�छ। अ�ले तपाईलाई जीवनको 

जवाफ �दन, स कटको सामना गन3 र येशूलाई िच$े hिaको �पमा तपाईको जीवन कसरी िबताउने भनेर 

हदेछन्।   

1. तपा�को /भावको eे�िभ�का मािनसह� को �न?् ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. जसरी तपा� कसैको जीवनमा /भावको �पमा ब�को लािग स�?य दिृZकोण अपनाउनु��छ, तपा� 

कसरी जानाजानी मनसायल ेआRनो जीवन िबताउन सIु��छ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. /ायः hिaसँग ब�ाह� /भाव पान सCछन्। कसरी तपा� एक ब�ाको जीवन येशू यशेूसँग घिन> 

स@ब�ध मा 5याउन सCछ? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: तपाईलाई सेवकाईमा /योग गरेकोमा /भुलाई ध�यबाद �दनुहोस् र तपाईको /भाव सकलमा 

भएकाह�लाई िज@मेवार िच$ु भएको �पमा िनद3शन र िनद3शनको लािग सो\ुहोस्। _________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: पावलको दोbो िमसनरी या�ाको बाँक�मा पाँचवटा थप शहरह� िथए: िथ%सलोिनका, बे-रया, 

एथे�स, को-र�थ र ए�फसस। यी नामह� तपा�लाई अन ठो ला^ सCछ, यFिप नयाँ िनयमका पाँचओटा पु%तक 

यी शहरह�मा चचह�लाई प� लेखेका िथए। सामYीको तािलकामा हनेुहोस् र बाइबलका यी पु%तकह�लाई 

पिहचान गनुहोस्। 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

 

यी शहरह� म.ये /(येकमा भएका घटनाह�लाई संिeE �पमा हरे । 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �ेिषत 17:1-19 (िथ�सलोिनकामा) पEनुहोस् 
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अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 

1. पावलले के /चार गरे (पदह� 2-3)? ________________________________________________ 

2. उनको /चारको प-रणाम के िथयो (पद 4)? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. के सतावट र कZ भयो (पदह� 5-7)? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. आरोप के िथयो (पदह� 6, 7) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. यी आरोपह� (पदह�) लाई मािनसह�ले क%तो /ित�?या दखेाए 8-9)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्  ऐन 17:10-15 (बे रयामा) 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. बे-रय�सको बारेमा हामी के िसCछ  (पद 11)? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. पावलको /चारको प-रणाम के िथयो (पद 12)? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. के सतावट र कZ भयो (पदह� 13-15)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �ेिषत 17:16-34  पEनुहोस् (एथे	समा) 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. एथे�स (पद  16) र एथेि�सया  को बारेमा हामी के िसCछ  (पद21)? _______________________ 

2. पावलले के /चार गरे (पद 18)? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

मा पावलले अsात परमेJरको बारेमा के िसकाए पद 24-31? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. केहीको /ित�?या क%तो िथयो (पद 32)? __________________________________________ 

अ�को /ित�?या क%तो िथयो (पद 32)? _________________________________________ 

र (पद 34)? ______________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: प&नुहोस् /ेिषत 18:1-17 (को-र�थमा)  
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अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पावल एथे�समा अ%वीकृत भए र को-र�थ गए। उहाँ कोसँग भेट गनुभयो, ितनीह� को-र�थमा �कन 

िथए, र तपा�ले उनीह�को बारेमा के िसIुभयो (पदह� 1-4)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. पावलले के /चार गरे (पद 5)? __________________________________________________ 

3. के सतावट र कZ भयो (पद 6)? _________________________________________________ 

4. आRनो सेवकाईको बारेमा पावलले के घोषणा गरे (पद 6)? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. पावलले अकn ढोकाको घरमा जाँदा के भे�ाए (पदह� 7-8)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. आफूले भोगेका सबै दhुवहारह�बाट पावल थ�कत भएको दिेख�छ। परमेJरले उसलाई कसरी आिशष 

�दनुभयो (पदह� 9-11)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. पावललाई के ��छ याद गनुहोस् जब _यािलयो अखैयाको /ा�तसुल िथए। यiदीह� एकजुट भएर 

पावललाई हमला गन लगाए र “hव%थाका िवx0मा मािनसह�लाई परमेJरको उपासना गन 

उCसाए।” भ$े आरोप लगाउँद ैअदालतमा 5याए। _यािलयोल ेमुmा खारेज गन3 आदशे खारेज गरे र 

अदालतबाट िनकाले। पावललाई आ?मण गनुको स�ा यiदीह�ले के गरे? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. 1को-र�थी 1:1 मा हामी सो�न सCछ  �क सो%थनेेस पावलका सहया�ी बने �कन�क उनीले य%तो लेखे: 

“पावल, परमेJरको इ�छा अनुसार बोलाइएको ____________________ ____________ का 

____________, र हाNा भाइ __________________,” पद 2 : "____________________ मा 

रहकेो परमेJरको _______________ लाई।" 

 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

िसकाउनुिसकाउनुिसकाउनुिसकाउनु:::: पावल या�ा गद� जाँदा एउटा बानी बसा5यो। उनी जिहल ेपिन यiदीह�को सभाघरमा गए जहाँ 

उनले िसकाए, बहस गरे, /चार गरे, र येशू नै `ीZ �न�ु�छ जसले सािबत गनु भयो �क उहाँ कZ भो^ु भएको 

िथयो र मृ(युबाट उ�नु भयो। /(येक र हरेक पटक यो एक /ित�?या कारण। केही यiदीह�ले िवJास गरे; केही 

गरेन। केही Yीकह�ले िवJास गरे र केहील ेिवJास गरेनन्। कोही ई�यालु ��}यो र कोहीले द गा उ(प$ गरे। 

केिह स�दशे /ाE भयो र केिह र आRनो लुगा �याते। केहीले स�दशे अँगाले भने कोहील ेस�दशेलाई उनीह�को 

कानमा अन ठो ला_यो। मािनसह�ले ज%तो /ित�?या दखेाए पिन हामी यो कुरा िबसनु �दँनै �क पुनx(थान 

भएका जीिवत /भुको �पमा येशूको स�दशेले /ित�?या दखेायो।   

 

यो उही स�दशेले आजको �दनलाई /ित�?या �दइरहकेो छ। स�दशे �क त /ाE भयो वा अ%वीकार ग-रयो। जब 

एथे�सवासीह� यस िवषयमा पावलसँग कुराकानी गन चाह�थ,े उनले एथे�स छोड े�कन�क उनी जा�छन् �क 
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उनीह�ल ेउनीह�को समयलाई भखरका िवचारह�को बारेमा कुरा गन र सु$ बाहके केही गरेन। ितनीह�को 

/ित�?या मािनस र ितनीह�को स�दशे अ%वीकार िथयो। 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: /S बाँक� छ। स�दशेमा मेरो /ित�?या के हो? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

िश!णिश!णिश!णिश!ण::::   
1. हामीले स�दशे पाएका hिaह�लाई हदेा हामी याद गछ� �क धेरैले िलिडया, जेलर र सभाघरका 

शासकह� ज%ता आRना स@पूण घरानाले बिE%मा िलए। अ��ला र ि/ि%कला ज%ता अ�ह� पिन 

अनुयायी बने र या�ाको ?ममा ितनीसँग साझेदार भए। अपोलो ज%ता अx कोही िवFाथKह� िथए र 

अ�य ठाउँह�मा गएका िथए जसले भाइह�लाई उ(सािहत र नयाँ िवJासीह�को िशeामा सहयोग 

पुL याइरहकेा िथए। चच ब&द ैर फैिलयो।   

�े रत 16:5  ल ेभ	छ �क ____________________ ____________ मा _______________ िथए 

र उनीह� ____________ मा ________________________________________________ 

र �े रत 19:20 मा यसल ेभ	छ, "�भुको _____________________________________ लाई 

_____________________ र िवजयी _________________________________________।” 

�े रत 19:17  ल ेभ	छ �क �भु ____________________ िथयो _______________________.   

2. हामीलाई चचह� भिनएको छ, उनीह� जि]कै नाजुक िथए तर ितनीह�लाई पावल र िसलास, 

बणाबास, ितमोथी र अ�ह�ले /ो(साहन र /ो(साहन �दनु आवlयक िथयो। उदाहरणका लािग /े-रत 

18:23 मा हामी पावल या�ा गन लागेका िथय  र सबै ठाउँमा गएर सबै ठाउँका ठाउँह�मा या�ा 

गरेका िथए। इसाईह�ले गि@भर द:ु ख भोिगरहकेा िथए र उनीह�ले /भुमा प-रचय गराउनेह�dारा 

उठाउनु आवlयक िथयो।   

3. /े-रत 19:21 मा हामीलाई बताइएको छ �क पावलले ____________ मा जाने िनणय गरे। (यसै 

समयितर ए�फससमा बाटो (येशूका अनुयायीह�) को बारेमा गडबड सुx भयो। उनको अि�तम या�ाको 

पावलको स�दशेले डमेे-�यस नामको एउटा सुनारलाई सम%या गराइरहकेो िथयो। उनको hवसाय र 

स@बि�धत hवसायमा अ� जोिखममा िथए �कनभने "ए�फसस र एिशया /ा�तमा पावलले ठूलो 

संqयामा मािनसह�लाई िवJास �दलाए र डो astray◌्याए (पद 26 ए)।" पावलले के भने (/े-रत 

19:26 ख)? "_____________________________________________________________" 

ितनीह�को hापार खतरामा िथयो र महान दवेीको मि�दरलाई केही पिन न�न सCछ र उनी 

_______________________________ समेत �न सिCछन्, उनी जसलाई स@पूण एिशया र िवJ 

____________________________. 

4. पावलबाहके सबै जना खैलाबैला मि�रहकेा िथए। सबै जना द:ु खी िथए तर पावल। मािनसह� 

?ोिधत भए अिन िच�याए।  
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“_________________________________________________________.”भेला भएका 

मािनसह� अलम5लमा परेका िथए। /े-रत 19:32 ख भ�छन्, "धेरै जसो मािनसह�लाई आफू �कन 

(यहाँ िथए भनेर थाहा िथएन।" य%तो yम उ(प$ भयो। दईु घ�टा ितनीह� िच�याए, "ए�फसीह�को 

आट3िमस महान छ (पद  24)!" अ�ततः सहरका Cलकले भीडलाई शा�त गराए र ए�फसस आट3िमसको 

मि�दरको संरeक हो भ$े कुराको अिव%मरणीय त}यको स@झना �दलाए। उनले भन े�क पावलले 

आट3िमसलाई लुoने वा गाली गरेका िथएनन् र य�द डमेेि�यसलाई कसैको िवx0मा केही गुनासो छ �क 

उसले अदालतमा हािजर गराउनु पछ। शहर Cलक को िच�ता के िथयो (पद 40)? _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

स@मेलन खारेज ग-रयो र भीड छ-रयो। 
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पाठ चार 

 

 

अ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�मा    जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस् 
 
 

 
काय& 20-23 - परी�णमा 

 

 

 
 

अवलोकन पाठकोअवलोकन पाठकोअवलोकन पाठकोअवलोकन पाठको 4 

 

 अवलोकन        37  

प-रचय          38 

 पाठ 4: /े-रत 20-23            

• ए�फससमा िवदाई       39 

• पावलको च-र�                  40 

• य�शलेममा दगा                  42 

• पावलको �पा�तरण गवाही       43 

• पल: रोमन नाग-रक       44 

• पावलको �ायल शु� ��छ                  45 
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 अ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�मा    जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस ्

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

ए�फससमा भएको चचलाई पावलले िबदाइ गरेका िथए र िन%तार-चाडको समयमा य�शलेम फक ने हतारमा 

िथए। (यहाँ उनल ेआRनो िवरोधको सामना गनु अिघ, केिह समय िलनहुोस् र .यानपूवक पावलको च-र�लाई 

हनेुहोस्। उनले कसरी सतावट र दःुखकZ, /भुले उनलाई �दएको कायभार, िवJासीह�को शरीरको भाग 

�नेह�को लािग उसको आशा, र उहाँसँग साझेदार भएकाह�को लािग उनको /ेमलाई िवचार गरे।   

आRनो अि�तम िमसनरी या�ाबाट य�शलेम फक3 पिछ पावल, येशूका भाइ याकूब र ए5डरह�लाई “परमेJरले 

आRनो सेवाको कामdारा अ�यजाितह� बीचमा गनुभएका कामह�” -रपोट गन क-टब0 िथए। सु$ेह�को 

/ित�?यालाई .यान �दनुहोस्।  

चाँड ैन,ै उनको vयान जोिखममा पन3 िथयो �कनभने उसले Yीकलाई मि�दरमा 5याएको िथयो जुन यiदी काननू 

अनुसार उa ठाउँ अशु0 िथयो। पावलको �?याकलापले के हलचल ग ?यो? उहाँलाई प?ाउ गन3ह�ले के 

कुराको लािग िवरोध गरे? यसको नितजा क%तो भयो? .यानपूवक सु$ुहोस्। के तपा�ले सु$ुभएको चीजह� 

जसले तपा�लाई येशूको परीeा र काया�वयनको स@झना गराउँदछ? 
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    अ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�माअ�यजाितह�मा    जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस्जानहुोस ्

 

 

पाठपाठपाठपाठ 4 

भागभागभागभाग    1 

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

1. @यािसडोिनया जानु भ�दा पिहले पावलले के गरे (/े-रतह� 20:1)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. या�ा गन3 काम पावलले सोचेभ�दा �ढलो िथयो। पद 3 अनुसार उनको या�ामा के �ढलाइ भयो? 

______________________________________________________________________________ 

3. अ�ततः उनी �ोआसमा आRना सहया�ीह�सँग पुन:मलन भए (पद 4-6)। /े-रत 20:7-12 मा कुन 

घटना उ5लेख ग-रएको िथयो? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पावल य�शलेम जानको लािग भािगरहकेा िथए (पद  13-16). पद 16 अनुसार ऊ �कन हतारमा 

िथयो? ________________________________________________________________________ 

5. पद 17 मा पावलले कसलाई बोलाए? _________________________________________________ 

ए�फससमा या�ा गनुको स�ा यी ए5डरह� िमलेटस आए। पावल उनीह�लाई के भ�छ? 

पद 18: _______________________________________________________________ 

पद 19: _______________________________________________________________ 

पद 20: _______________________________________________________________ 

पद 21: _______________________________________________________________ 

6. पावलको लािग अव�था गाNो िथयो। ____________________ ले पावललाई ____________________ 

मा जान बा/य तुOयाए। उहाँ शहर बाट शहर जाँदा आ)माको चेतावनी के िथयो (पद 23)? 

______________________________________________________________________________ 

7. पावलले आRनो जीवनलाई कसरी .यान �दए (पद 24)? ___________________________________ 

8. यो के िथयो �क ऊ अ� सबै भ�दा मािथ गन चाहा�}यो (पद 24)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ए�फससका ए5डरह�लाई फे-र किहल ेपिन भेoनेछैन। अब उहाँ ितनीह�लाई दढृ रहन, दौड समाE, र 

आRनो माग प?न स5लाह �द�छन्। ए5डरह�लाई पावलले के भन?े 

पद 28: ______________________________________________________________ 

पद 28: ______________________________________________________________ 

पद 29-31: ____________________________________________________________ 
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10. छो�नु सिजलो िथएन। उनीह�लाई परमेJर र उहाँको अनुYहको वचन (पद 32) /ितब0 

ग-रसकेपिछ पद  36 मा भिनएको छ �क ऊ ________________________________________.  

ितनीह� सबै ____________________ उनीह�ल ेउहाँलाई ____________________ र 

उहाँलाई _________________________________________________________ गरे.   

11. कुन कुराले ए5डरह�लाई द:ु खी तु5यायो (पद 38)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. ितनीह� पावलिसत जहाजमा गए र या�ुह�ल ेया�ा जारी राखे। ितनीह� टायर शहरमा आइपुगे र 

केही �दनह� बसे। ितनीह� शहर बािहर र समु� �कनारमा िथए (/े-रतह� 21:5-6) 

_____________________________________________________________________________. 

13. ितनीह� एक ठाउँदिेख अकn ठाउँमा गए, एउटा घरबाट अकn घर गए रसमेत _________________ 

को घरमा बसे (पद 8)। नोट: यो (यिह �फिलप हो जुन हामीले /े-रत 8 मा पढेका िथय  जसले 

साम-रयामा चम(कारपूण कायह� गरे र इिथयोिपयाली नपुंसकले उनको बारेमा येशकूो बारेमा 

सुसमाचार सुनाइरहकेा िथए. 

14. पद 11 मा भिव�यवaाको भिव�यवाणी �दँा�दँ ैपिन, पावल िनराश �ने िथएनन् र 

____________________ स@मको या�ालाई िनर�तरता �दएनन् (पद 15)। /े-रत 21:17 मा चचले 

पावलको %वागत गरेको वणन गनुहोस्: ____________________________________________ 

15. जब उनी आइपुगे तब पावलले गरेको सबभ�दा पिहले के िथयो (पदह� 18-19)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: हामी पावलको च-र� दqेछ  जुन उनल ेआRनो जीवन िबताए। /े-रत 20 का केही चीजह� िवचार 

गनुहोस् ... 

1. पद  23 मा हामीलाई थाहा छ �क पावल क-ठनाइह�ल ेछ~ परेका िथएनन्। पिव� आ(माल ेउनलाई 

चेतावनी �दनुभयो िथयो __________________________________________________________. 

2. पद  24 मा हामी उनको उ(साह र जोशलाई ____________________________ को पा�?म र 

____________________ मा दqेछ  जुन उनले /भु यशेूबाट पाएका िथए। (यो म��ालय के िथयो? 

______________________________________________________________________________ 

3. िवl वासमा 5याएकाह� र आि(मक कामवाहकह�को िनि@त पावलले अपेeा राखेका िथए 

(उदाहरणका लािग पद  28,)। ितनीह� आफ|  र सबै बगालह�का िनि@त िथए,________________ 

जसमा पिव� आ(माल ेतपा�लाई _____________________ बनाउनुभएको छ, जुन उहाँ आफैल े

पाउनुभएको िथयो। _______________________________________________________.  

4. पद 36-38 मा हामी पावललाई उनको /ेममा दqेछ  जो ितनीसँग सुसमाचारको पु%तकमा साझेदार 

िथए। हामीले ती ए�फससका ए5डरह�लाई छो�ने क-ठनाइको बारेमा प&छ  र कसरी आफूलाई 

आफ| बाट िबसनुपदछ भनेर।   
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. तपा�को आRन ैच-र� िवचार गनुहोस्। तपा�को च-र�लाई कसरी बिलयो बनाइएको छ? _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. य�द कसैले तपा�लाई क-ठनाइह�को बारेमा तपा�को राय वणन गन भिनयो भन,े तपा� के साझा 

गनु��छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. सुसमाचारको खाितर क-ठनाइह� अगा5ने �किसमले तपा�को जीवन कसरी िबताउँदछ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: ईJरको आ(माको शेष, हाNो शिaल ेपावलको िगरRतारी, उसको परीeण, र रोमको या�ाको 

कथामा केि��त गन3छ। हामीलाई थाहा छ �क पावलको लािग जीवन सिजलो िथएन। /भुले हनिनयालाई 

भ$ुभएको िथयो �क पावल आRनो नामको िनि@त धेरै कZ भो^ेछन् (/े-रत 9:15-16)। लगातार पावलको 

या�ा उनका पिछ लागेका ती यiदीह�ले अव�0 गरे, उसलाई सताए र सम%या खडा गरे। पावललाई 

सताइयो, ढुगा हािनयो, िपटे, प?ाउ ग-रयो र �यालखानामा हािलयो। मृ(यु किह5य ैटाढा िथएन, तैपिन उहाँ 

जहाँ गए पिन /चार गन छो�नुभयो। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: /ेिषत 21:27-36 प&नुहोस्। जब तपा� यी पदह� प&नु��छ मािनसह�का ?ोधलाई वणन गन3 

शXदह� हछेन्। उनीह�को /ित�?याको कारण के िथयो? 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. यी यiदीह� कहाँका िथए (पद  27)? उनीह�ल ेकसरी पावललाई िचने? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

2. उनीह� भीड र ______________________ लाई _________________________________. 

3. ितनीह� के कराइरहकेा िथए? उनीह�को आरोप के िथयो (पद 28 ए)? उहाँ िवx0 िसकाउनु��छ: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. उनीह�को अ� आरोप के िथयो (पद 28)? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. मा वणन गनुहोस् पद 30-32:  _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. यो दगंा कहाँ भइरहकेो छ? शहर? ______________________ ठाउँ? ____________________ 

7. कुन कुराले पावललाई मानबाट जोगायो? __________________________________________ 

8. सेनापितले के गरे (पद 33)? ____________________________________________________ 

9. (यसोभए उनले के �दँछै भनरे स(य प]ा लगाउन खोजे? उनले के िसके (पद 34)? 

______________________________________________________________________________ 

10. भीडको �हसाको वणन गनुहोस् (पद 35): _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. भीडले के भ�द ैिच�यायो (पद 36)? ___________________________________________________ 

 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 
1. एक जनाले सहयोग गन सCदनै तर आfयच�कत छ य�शलेमको यो दlृय क%तो िथयो। य%तो �हसाको 

कारण के भयो? य�द पावलले परमेJरको आsा पालन गद� र एिशया माइनर (आधुिनक टक�) र 

वरपरका इलाकामा येशूको गवाही �दइरहकेा िथए भने उनीह� वा%तवमै को िवx0 लडकेा िथए? 

ितNो िवचार: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीले पद 36 मा यस शXदह� पिहले पिन सुनकेा छ । लूका 23:18 र यूह$ा 19:15 हनेुहोस्। यी 

स�दभह�मा के भइरहकेो िथयो वणन गनुहोस्। _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन    �,�,�,�,:::: के तपा� य%तो िवJासका साथ िवJास गनु��छ �क य�द तपा�को िवरोध ग-रयो वा आ?मण 

ग-रयो भने तपा�ले यी hिaह�ल ेझ| कठोर hवहार गनु�नेछ? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: /ेिषत 21: 37 -22: 21 प&नुहोस्। सबैभ�दा पिहला पावलले आफू को हो भनरे बताउँछ। 

(यसपिछ उसले आRनो गवाही �द�छ। यी पदह�मा यो उ5टो हनेुहोस्। 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पावल आRनो गवाही �दन चाह�छन्। पद 37 मा उसले के सो.छ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. पावलले मािनसह�लाई बो5न अनुमित पाए (पद  40) उसले कुन भाषा /योग गछ? यो उनको 

सु$ेह�को भाषा िथयो। हामीलाई भिनएको छ �क जब उनले बोलेका िथए एक ________________. 

 

3. पावलले के साझेदारी गरे िवचार गनुहोस्:  

पिहलो, उनले आRनो पुखा %थापना गरे (पद 3): __________________________________ 

उनको िशeा पृ>भूिम के िथयो (पद 3)? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

उनको िवगतको आचरण के िथयो (पदह� 4-5)? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

अकn, उसले सडकमा आRनो �पा�तरणको अनुभव साझा गदछ _____________________ 

येशूको /S: _________________________________________________________ 

शाऊलको /S: _______________________________________________________ 

येशूको जवाफ: _______________________________________________________ 

शाऊलको /S: _______________________________________________________ 

येशूको जवाफ: _______________________________________________________ 

मा हनािनयाको साथ दlृय वणन गनुहोस् पद 12-16: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

जब उनी य�शलेम फ�कए तब उनको बारेमा के भ�छ (पदह� 17-20)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

/भुको आदशे के िथयो (पद 21)? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

परावत�नपरावत�नपरावत�नपरावत�न:::: 
1. पावल आRनो �पा�तरण को अनुभव को बारे मा ठूलो िववरण मा जा�छ। स@भवतः अ� कुन ै

�पा�तरण पावलको ज%तो नाटक�य िथएन। /भु येशू आफैले उहाँलाई बोलाउनुभयो! �पा�तरण (यित 

उvयालो /काश, अ�धापन, आवाज, र (य%ता चीजह�को बारेमा िथएन। �पा�तरण शावलको मुटुमा 

के भयो भ$े बारेमा िथयो। उनी ि%तफनसको ह(या र कुटिपट गन3, कैद गन3, र यस माग अनुसरण 

गन3ह�लाई सताउन,े आफूलाई िपटे, कैद गरे र सतावट �दएका hिaबाट आएका िथए जुन अब उनी 

यस मागका अनुयायी िथए। । उसले बिE%मा िलएको िथयो। उसले आRना पापह� धोइसकेको िथयो। 

उनले परम/भुलाई /ाथना गरे। 

अरामीमा बोलेको उनको गवाहीले उसको कुरा सु$ेलाई कि] मू5य ��छ? 

__________________________________________________________________ 

के मसँग �दय प-रवतनको गवाही छ? मेरो गवाही के हो? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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मेरो गवाहीले यो सु$ेह�का लािग कि] मू5यवान �न सCछ? ______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. /े-रत 22:21 ले /भुले उसलाई के भ$ुभएको छ हामीलाई बताउँदछ, "____________, �कन�क म 

ितमीलाई टाढा _____________ मा पठाउँछु।" पावल पठाइएको hिaको �पमा बाँिचरह!े हराएको 

hिaह�मा अ�यजाितह� स@म पु^ उहाँ एक िमसन, ईJरको ल�यमा �न�ु�}यो। परमेJर ठूलो 

जोशको साथ कसैलाई चाहन�ु�}यो र उसलाई थाहा िथयो �क शाऊलको प-रव:तत �दयले 

अ�यजाितह�स@म पु^को लािग उही उ%तै उ(कट चाहनालाई िनद3शन �दन र /योग गन3 छ। ितNो 

िवचार: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. तपाई कती भावुक �न�ु�छ? तपा� ईJरका कुरामा कि]को जोिसलो �न�ु�छ? भगवानको कामको 

लािग तपा� कि]को उ(सुक �नु��छ? के तपा� परमेJरबाट पठाइएको hिaको �पमा जीवन 

िबताउन पाउँदा ठूलो रमाउनु��छ? के तपा� येशूको नामको लािग क-ठनाइ र सतावट भो^ इ�छुक 

�नु��छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. परमेJरले तपा�को सपना र मह(वाकांeालाई िनद3िशत गन चाहानु��छ भनेर तपा�को आRन ै

इ�छुकतास@ब�धी तपा�को केिह िवचारह� छन् �क (यसले तपा�लाई हराउन पु^े अिभयानमा /योग 

गन सCछ? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: /े-रत 22: 22-29 प&नुहोस्। कथाले रोमी अिधकारीह�लाई केही क-ठनाइह� खडा गदछ। 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. पावलले भखरै पद 21 मा भनेका िथए �क /भुले उनलाई धेरै टाढा अ�यजाितह�मा पठाउँनु�नेछ। सबै 

जना यस कुरा .यान �दएर सुनेका िथए। पद 22:24 मा के ��छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ितनीह�ले पावललाई कोरा लाउन बािहर ताने। पावलको /S के िथयो (पद 25)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. (यसोभए, शताXदी उनको कमा�डरमा दगुछ र -रपोट गदछ, "यो ____________________ एक 

____________________ ____________________ हो।" कुनै पिन रोमी नाग-रकले कोरा 
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लगाउँदा, कोरा लगाए वा ?ूसमा टाँिगए। ितनीह� रोमन कानून dारा सुरिeत िथए। अब एउटा 

सम%या छ। (यसोभए, कमा�डरले पावललाई /S सोधे जसले यो -रपोटको पुिZ गदछ। ऊ एक रोमी 

नाग-रक हो। वा%तवमा, पावल भ�छन्, “म एक नाग-रक � ँ__________________________.” 

4. हामीलाई भिनएको छ �क पावललाई ितनीसंग तुx�त ै____________________ /S गन पठाइएको 

िथयो (पद 29)। कमा�डर आफै ________________________________________ िथए। �कन? 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: अब पावलको परीeणह� शु� ��छन्। तपा�ले याद गनु�नेछ �क पावललाई पिन येशू ज%तो 

hवहार ग-रएको िथयो। उसले /भुको दिृZकोणबाट केही गलत गरेको छैन तर यiदी दिृZकोणबाट उनले 

ग@भीर �पमा उनीह�को कानून उ5ल .घन गरेको छ। /े-रत 21:36 मा हामी प&छ  �क भीडले कराउँद ैभ�यो, 

"उसलाई भाग!" /े-रत 22:22 मा हामी फे-र प&छ  �क भीडले कराइरहकेा िथए, "ऊ पृ}वीबाट भाग! ऊ 

बाँ�नको लािग उपयुa छैन! ” यो सबै धेरै ला^ सCछ, "उसलाई ?ूसमा टाँ^हुोस्!" (यसलाई ?ूसमा टाँ^हुोस्! " 

/े-रतको यसपिछका केही अ.यायह�ले उनको पुपeको बारेमा कुरा गछन्। यiदीह� उनलाई मन चाह�छन् र 

रोमनलाई थाहा छैन �क उसलाई के गन3 �कन�क उनी एक नाग-रक हो र रोमी कानूनको उ5लंघन गन केिह पिन 

गरेको छैन। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्  �े रत 22:30-23:11 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. कमा�डरले सोचे �क यो अनहुार आमन-ेसामनेको िभड�तको समय हो। उनी के जा$ चाह�थ े(पद 30)? 

_____________________________________________________________________________ 

2. पावलले  मा के घोषणा गरे 23:21? ______________________________________________ 

3. हनिनयाल ेके आदशे �दए (पद 2)? _______________________________________________ 

4. हनिनया /धान पुजारी �न् भनेर थाहा नभएको कुरालाई पावलले के भ�यो (पद3)? _____________ 

________________________________________________________________________ 

5. हामीलाई बताइएको छ �क पावल जा�दथे �क फ-रसीह� र सदकु�ह� दवैु जना (यहाँ भेला भएका 

िथए। उनले पिछ के भने (पद 6) जुन िववाद उ(प$ भयो र समूहलाई िवभािजत ग-रयो (पद 6)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. (यसपिछको दlृय वणन गनुहोस् (पदह� 9-10): _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. के ितनीह� झन द:ु खी भएका िथए �कन�क /भुले उनीसँग कुरा गनुभएको िथयो �क /भुले उनलाई 

अ�यजाितह�मा पठाउँद ै�न�ु�}यो जसलाई उनीह�ल ेआफूले चुनेका मािनसह� ठा�दनैन?् तपाइँ के 

सो�न�ु�छ र �कन? 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. कमा�डरलाई पावलको जीवनको लािग फे-र डर भयो (यसैले उनले उसलाई महासभाबाट हटाए। (यो 

रात पिछ के भयो (पद 11)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

पावल रोम जाँद ैिथए। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �ेिषत 23:12-22 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. ष��� के िथयो र को संल^ िथयो (पदह� 12-15)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. यस कथानकको बारेमा कसले सुने (पद 16)? ________________________________________ 

3. उनले जानकारीका साथ के गरे (पदह� 17-21)? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. कमा�डरले के भितजा (पद) लाई आदशे �दए 22)? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: काय�ह� पEनुहोस् 23:23-35. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्:::   
1. कमा�डरले पिछ के आदशे �दए (पदह� 23-24)? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. सम-रया र यi�दयाका लािग रोमी शासनको के�� /मुख िसज-रया िथयो। फेिलCस रोमका 

/ितिनिध(व गन3 राvयपाल िथए। फेिलCससामु खडा �नको लािग कमा�डरले पावलको सुरिeत 

या�ाको लािग िसपाहीह�, घोडसवारह�, र भालाह� सबै ज@मा गरे। 

3. कमा�डर Cलौिडयस लायिसअसले राvयपाललाई के लेखेका िथए संिeE गनुहोस् (पदह� 27-30).  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. िसपाहीह�ल ेितनीह�को आदशेह� पालन गरे र पावललाई घोडसवारबाट फेिलCसमा लगे। 

फेिलCसले प� पढे पिछ के गन3 िनणय गरे (पद 35)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 ितनीह�ितनीह�ितनीह�ितनीह�    सचूीब�सचूीब�सचूीब�सचूीब�    �नछेन्�नछेन्�नछेन्�नछेन ्

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

रोमको रोमको या�ा लामो र क-ठन िथयो। उनले फेिलCस र फे%तसको अगािड र (यसपिछ राजा अिYपासँग 

�ायल सहए। जब तपा� अ.ययन गनु��छ तपा�ले समु�को या�ा र रोममा उनको आगमनको बारेमा 

िसIु�नेछ। येशूले आRनो अनहुार य�शलेमतफ  हनेुभयो र ?ूसलाई सहनुभयो। पावलल ेरोमितर आRनो 

अनुहार राखे र किह5यै हि5लएनन्। 

राvयपालह� र राजाको अगािड पावलको स�?य दिृZकोण अवलोकन गनुहोस्। उनले नेतृ(व िलए र ईJरल े

आRनो जीवनमा के गरे भनी बताउँद ैबोले। उनले "मेरो साeी" �ने अकn अवसर पाएको िवJास गद� उनल े

अदालतमा स@पक  गरे र िनदnष मािनस भएकोमा िनभयताका साथ बोले। 

/(येक राvयपाल र राजाले पावलको बारेमा के भने जा$ुहोस्। रोमको लािग असtय डु गा या�ा गन पखनुहोस्। 

रोममा �ढलाइ भएको तपा�को उ(सव मनाउनुहोस् र तपा�ले सु$ु�ने िबि]कै /भु येशू `ीZको बारेमा 

िसकाउन�ुने पावल “सबै िनभयता र कुनै अवरोधका साथ” /भु येशू `ीZको बारेमा िसकाउँद ैिथए। 
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    ितनीह�ितनीह�ितनीह�ितनीह�    सचूीब�सचूीब�सचूीब�सचूीब�    �नछेन्�नछेन्�नछेन्�नछेन ्

 

 

 

पाठपाठपाठपाठ 5 

भागभागभागभाग 1 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: �ेिषत पEनुहोस् 24 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. फेिलCसको अगािड अ$ास, ए5डरह� र वक�ल टटुलसल ेपावललाई के आरोप लगाए (पदह� 5-8)?  

पद 5 ________________________________________________________________ 

पद 5 ________________________________________________________________ 

पद 6 _________________________________________________________________ 

र यiदीह�ले य%तै आरोपलाई स(यको �पमा /मािणत गरे (पद 9). 

2. सारांशमा पावलले के भने आRन ै/ितवादमा (पदह� 10-21):  

पद 14 _______________________________________________________________ 

पद 14 _______________________________________________________________ 

पद 15 ________________________________________________________________ 

3. यसका साथ,ै उनले आरोप लगाउनेह�को तकलाई वेवा%ता गदछन् (पद  18): (यहाँ मसँग कुनै भीड 

िथएन न त म कुनै iलद .गा र हगंामा परेको िथए।ँ 

4. पद 21 मा पावलले के भ�छन् जुन उनले परीeणमा िथए? ____________________________ 

________________________________________________________________________

फेिलCसले बैठक %थिगत गL यो। उनको िनणय के िथयो (पदह� 22-23)? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

पद 22 मा याद गनु चाखला_दो छ �क फेिलCस “बाटोको बारेमा राNरी प-रिचत िथए।” 

5. पावल र फेिलCसको िबच एक चाखला_दो स@ब�ध िवकास भयो। फेिलCसले पावललाई बोलाए। के 

कुरा गन3 होला (पदह� 24-25)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

फेिलCस, अकnतफ , केिह अकnको आशा गद� िथए। यो के िथयो (पद 26)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. दईु बष िब(यो। जो फेिलCसको /ा�तको राvयपाल ब$ सफल भए (पद 27)? ___________________  

7. के अधूरो hवसाय फेिलCस फे%तसको लािग छोिडयो? ____________________________________ 
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असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �े रत 25 

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

1. िसज-रया फे%तस आइपुगेको केही समयपिछ (यहाँबाट /%थान गनुभयो _____________________ 

(यहाँ के भयो (पद 2)? ______________________________________________________ 

2. यiदी नेताह� के चाह�थ े(पद 3)? ______________________________________________ 

3. ितनीह�को कथानक के िथयो (पद 3)? ____________________________________________ 

4. फे%तसले उनीह�लाई के भन े(पदह� 4-5)? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. अदालत बोलाइयो। पावल उनीह�सामु उिभए। पद बाट हामी के िसCछ ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. पावलले आRनो बचावमा के भने (पद 8)? __________________________________________ 

7. पद मा फे%तसको बारेमा हामी के दqेछ ? उनले पावललाई के भन?े ________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. पदह�मा ठाउँ िलने आदान/दान के हो 10-11? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. पावलले सNाoलाई अपील गदछ। फे%तसले आRनो काउि�सलसँग भेटे र घोषणा गरे, “__________ 

_____________________________________________________________________________.” 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: एकले सहयोग गन सCदनै तर पद 11 मा "मलाई सुि@प�दए" भ$े वाCयांश याद गनुहोस्। फे-र 

शXदह�ले हामीलाई येशूको पुपeको स@झना गराउँछ। उहाँलाई अ$ास, (यसपिछ कैयाफा र िपलातसको 

हातमा सुि@पयो, (यसपिछ हरेोदलाई र िपलातसलाई सुि@पयो। अ�तमा, उहाँ ?ूसमा टाँिगनुभयो (यूह$ा 

19:16)। कसैलाई पिन थाहा िथएन �क येशूलाई के गन3 र अ�तमा कसैलाई पिन पावललाई के गन3 भनरे केही 

थाहा भएन। हामीलाई पिन हाNो जीवनमा (य%त ैअवसर �दइ�छ। म के गन3 छु? के म उसलाई /ाE गन जाँदछुै 

वा म उसलाई कसैलाई सुि@प�दन छु र उहाँसँगको स@ब�धलाई याद गर� जसले यस संसार र यसपिछको जीवन 

र जीवनको लािग /%ताव राqछ? ितNो िवचार: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2 

िश!णिश!णिश!णिश!ण:::: हामी बु�न सCछ  �क फे%तस अ%व%थ िथए �क फेिलCसले यस अधूरो hवसायलाई समाधान गन 

छोड।े उनले पावललाई के गन3 िथए? यiदीह�ले उनलाई दोषी ठह wanted◌्याएको चाह�थ ेतर फे%तसल ेभने 

�क रोमन काननूले अिभयुaह�लाई अिभयोग लगाउन आदशे �दयो र आरोपको िवx0मा आRनो पeमा 

पeपात गन3 मौका छ। य�शलेम पठाइनुको स�ा पावलले िसजरलाई अपील गरे। फे%तसले आRनो दिुवधा राजा 

अिYpपालाई बताए जो ब:नससँग िसज-रया yमण ग-ररहकेा िथए। फे%तसले यiदी नतेाह� र पावलको 

िबचको िववाद उनीह�को धमसंग स@बि�धत भएको कुराको hाqया गरे। %पZ छ, फे%तसलाई “येशू जीिवत 
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एक जना मरेको मािनस जसको बारेमा पावलले िजउँदो छ” भनी केही भनेका िथएनन्। उसले के गन3 िथयो? 

/े-रत 25:22 मा अिYपाले फे%तसलाई भन,े “____________________________________________.” 

 

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

1. जब पावल िभ� पसे (�ोक) (यहाँ �ोताह�को कोठामा क%तो वातावरण िथयो 23)? ____________ 

________________________________________________________________________ 

2. फे%तस बो5छन्। यो बैठकको लािग उसको /ाथिमक उmlेय के हो (पदह� 24-27)? _____________ 

________________________________________________________________________ 

3. पावललाई ती आरोपह�को िब�0 आRनो /ितवाद गन3 अवसर �दइ�छ। उसको उ ाटन कथनको 

सारांस के हो (/े-रतह� 26:4-8)? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. �कन उनी िवJास गदछन् �क ऊ मुmामा छ (पद 8)? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. पावल िवगतमा के भएको िथयो (पदह� 9-11)? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. पद 12-18  मा पावलले आRनो �पा�तरणको गवाही साझा गदछन्। यी पदह� म.ये धेरैले पावल 

य�शलेममा भीडसँग बाँडकेा कुराह� दोहोयाउँदछन् (/े-रत 22) पद 15-18 लाई निजकबाट हनेुहोस्। 

याद गनुहोस्, येशूले पावललाई के भ$ुभयो: 

पद 16: यस _____________________ को लािग मसँग तपा�सँग _________________ 

छ______________________ तपा� ___________________ र ________________ 

को �पमा। 

पद 17: तपा�लाई तपा�को ________________________ बाट र कसलाई 

________________ बाट उ0ार गद� 

पद 17-18: म ितमीसँग उनीह�को ____________ लाई _____________ गन 

____________________ छु, ता�क ितनीह� ____________________ दिेख 

____________________ स@म, र ____________________ बाट ___________स@म 

____________ पाउन सकून्, ता�क ितनीह�ल े____________ को 

_________________ /ाE गन सकून्।र ____________________ मा _____________ 

dारा _____________________ भएकाह�मा ______________________.  

7. पावलले के स�दशे भ�छ भनेर उसले /चार गरेको िथयो (पद 20)?  

ितनीह�ले ________________________________ र______ भगवानलाई,  

/दशन गद� ________________ उनीह�को साथमा ___________________________. 

8. उनको गवाहीको बारेमा पावलले के भ�छन् (पदह� 22-23)? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. फे%तसले ठूलो %वरमा िच�याएर पावलको सुरeामा बाधा पुL यायो: “______________________ 

______________________________________________________________________.” 

10. फे%तसलाई पावल भ�छन् �क ऊ बौलाहा होइन बx स(य र hावहा-रक छ। उनले (पद) लाई के 

िनद3िशत गछ? 26)? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. उनले कुन /S सो.छन् अिYपा (पद 27)? __________________________________________ 

12. अिYपाको /ित�?या के हो (पद 28)? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. पावलको /ित�?या क%तो छ? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. (यसपिछ फे%तस, राजा अिYपा, ब:नस र उनीह�सँगै बिसरहकेा अ�य मािनसह�ले कोठा छोडरे गए। 

उनीह�को बीचमा के बहस छ (पद 31)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. हामी अिYपाले फे%तसलाई के भिनरहकेा िथय ? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: केही बेर एक प5ट िलनुहोस्, पावल, आरोपी, �ोताको कोठामा गइरहकेा िथए जहाँ राvयपाल र राजा 

उ� पदािधकारीह� र शहरका अगुवाह�सँग बिसरहकेा िथए (/े-रत 25:23)। य�द तपा� पावल �नुभएको 

भए, तपा�ले क%तो महसुस गनु�ने िथयो? अब तपाईको टाउकोमा के �दँछै? के तपा� डराउनु��छ? नभस? 

काल पावललाई क%तो लािगरहकेो िथयो ज%तो तपाईलाई ला_छ? /े-रत 26:2 हनेुहोस्। पावलले यो �ोतालाई 

कुन दिृZकोणले हछेन?् के तपा� कमजोरी वा शिa महसुस गनु��छ जब उसले आफ| मा %थान �द�छ र आRनो 

बचाव सुx गदछ? उनको आशाको गवाही �दन पावलले कि] ठूलो मौका पाए! पावल कुनै %वत�� मािनसको 

�पमा दखेा परेका िथए र कुनै अपराधको दोषबाट मुa िथयो। उनी आफूलाई ईJरले के गन बोलाउनुभएको 

कुराको कथा सुनाउन %वत�� िथए। उहाँ मािनसजाितको आँखा खो5न र ितनीह�लाई अ�धकारबाट vयोितमा 

शैतानको शिaबाट परमेJरतफ  फकाउनका िनि@त एउटा िमसनमा पठाइएको hिa �नु��}यो ता�क 

ितनीह�ले पापह�को eमा पाउन सकून् र जसले ती म.ये एक ठाउँ पाए। येशूमा िवJासdारा पिव� पा-रएका 

��छ ! 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन    �,�,�,�,:::: ममा केिह प-रि%थितह� छन् जुन मिभ� रहकेो आशा घोषणा गन अवसर �द�छ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ह ेयेश,ू जसरी तपा�ले पावललाई पठाउनुभयो, मलाई पिन पठाउनुभयो जसले तपा�लाई िच�दनैन्। 

तपा�ले ितनीह�लाई उmlेयको लािग मलाई पठाउनुभयो। तपा�ले मलाई ितनीह�का आँखा खो5न र 
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अ�धकारबाट उvयालोमा फकाउन पठाउनुभयो। तपा�ले मलाई शैतानको शिaबाट परमेJरमा फकाउनको 

िनि@त पठाउनुभयो ता�क ितनीह�ल ेपापको eमा पाउन सकून् र तपा�मा िवJास गरेर पिव� पा-रएकाह� 

बीचमा। मलाई असाइनमे�टका लािग बिलयो बनाउनुहोस्। मलाई बाँ�न र ममा भएको आशाको गवाही 

�दनु�ने hिaको �पमा बो5न मलाई साहस र िह@मत �दनुहोस्। _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: इटालीको लािग या�ा गन3 िनणय ग-रयो (/े-रत 27:1) पावल र अ� कैदीह�लाई इि@प-रयल 

रेिजमे�ट का सेि�टयस जुिलयसको िज@मेवारी सुि@पयो। हामी जा�दनै  �क सबै पावलसँग को िथए र हामीलाई 

थाहा छ �क अ-र%ताखस उनीसंग िथए र हामी /े-रत पु%तकका लेखक लूकालाई Yहण गन सCछ  �कनभने 

hिaगत सवनाम “हामी” /योग भएको िथयो। हामी जहाजमा च¡ । हामीले समु�मा राqय । तपा�लाई 

याद होला, @यािसडोिनयाबाट आएका पावलका सहया�ी अ-र%ताखसलाई ए�फससमा दगंाको बेला भीडले 

समातेको िथयो (/े-रतह� 19:29). 

 

काय�भारकाय�भारकाय�भारकाय�भार:::: पEनुहोस्। �े रत 27:1-12 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. मा जुिलयस र पावलको िबचको स@ब�धको बारेमा हामीलाई के भिनएको छ पद 3? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

य%तो दिेख�छ ज%तो गरी पावल आRना साथीह�लाई भेoन जा�छन् र जहाजमा �फता आउने आशा 

ग-रएको िथयो यो फे-र समु�ी या�ा गनु अिघ। य%तो दिेख�छ �क ऊ सा लाले बाँिधएको िथयो र 

पहरेदारको नजरमा रािखएको िथयो। 

2. प&दा तपाईले के चाँड ैयाद गनु��छ? समु�ी अव%था के िथयो पद 4:12? 

पद 4: __________________________________________________________ 

पद 7: __________________________________________________________ 

पद 7: __________________________________________________________ 

पद 7: __________________________________________________________ 

पद 8: __________________________________________________________ 

पद 9: __________________________________________________________ 

3. या�ा सुx भयो तर हामीलाई थाहा छ धरैे समय हराएको िथयो र या�ाको लािग उ]म मौसम िबतेको 

िथयो। अब यो सेpटे@बरको अ�तमा, अCटोबरको शुxमा िथयो र या�ा गनु खतरनाक िथयो (पद 9). पद 

10 मा पावलले के चेतावनी �दएका िथए? _____________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पावलको चेतावनी शताXदी, पायलट वा जहाजको मािलकले सुननेन। ब�मतको िनणय के िथयो 

(पद 12)? ______________________________________________________________________ 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �ेिषत 27:13-26 

 

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

1. आँधीबेहरीमा बतास च5न ेआँधीले जहाजलाई आँधीबेहरीले समा(यो। अब चुनौती भनेको कुoने 

जहाजलाई सँगै राjु िथयो। उनीह�ल े______________ गन थाले (पद18).   

पद 19 ले बताउँछ �क उनीह�ले फाले पिन ____________________________________________. 

2. आँधी र आँधीको छालह�ले मा� नािवकह�लाई अगािड ब&न डरला_दो बनायो तर हामीलाई 

बताइएको छ �क आँधीबेहरीले उY �प िलएको िथयो र ती त सूय वा ताराको समु�ी सहायता िबना नै 

िथए। के मनोवैsािनक �पल ेडु गामा भएकाह�लाई भइरहकेो िथयो (पद 20)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. (यसपिछ आउँछन् पावलको "मैले तपा�लाई भनेको �"ँ कथन। उसले के भ�छ (पद 21)? __________ 

________________________________________________________________________ 

4. पावल पिन मािनसह�लाई /ो(साहन �द�छन् (पद 22): ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. %वगदतूको स�दशे के िथयो (पदह� 23-24)? ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. (यसोभए, मा के राNो समाचार छ पद  25? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. मा के नराNो समाचार छ पद 26? _______________________________________________ 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: यो रमाईलो छैन �क ब�मत को िनणय सबै भ�दा राNो िनणय छैन? पद 12 मा हामीलाई बताइएको 

छ �क ब�मतले िनणय गयn। खतराह�को बाबजुद चेतावनीको बाबजुद पिन, अिधकांशले स5लाहलाई बेवा%ता 

गन3 िनणय गरे। यस िनणयल ेगदा पावल र उनीसँग या�ा गन3ह� एकदमै नराNो अव%थामा िथए। कुटेको डु गा 

डोरीले समातेको िथयो। चालक दल भोकाएको िथयो। कागn र जहाजको Tयाकलाई जहाजमा हालरे Rयाँ�कयो 

र (यसपिछ पद 20 आउँछ: "हामीले अ�ततः मुिa पाउने सबै आशा (यागेका छ ।" आशा समाE भएको िथयो। 

य%तो कुरा सु$को लािग अि�तम कुरा के हो कसैले भ�द,ै "मैले यो तपा�लाई भिनसक� ।" यFिप, पावलले भनेको 

कुरा पिन (य%त ैहो। तर उनले (यसो भननेन। परमेJरले पावललाई रोम पु याइनेछ भनेर आJासन �दनुभयो। 

उनले आफूसँगै या�ा गरेका सबैलाई उनले दयापूवक पावललाई �दए। /ो(साहनका यी शXदह� सिहत, पावलले 

यो िवJास गरे �क परमेJरले जे भ$ुभएको िथयो (यो गनु�नेछ। 
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आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. जब तपा�ले आRनो जीवनलाई आँधीबेहरीले बाधा �दए ज%तो महसुस गनुभयो �क यो बाटोमा रहन 

गा�ो बनायो? _____________________________________________________________ 

2. जब तपा� ब�मतको िनणय अनुसरण गनुभयो तपा�को अनुभव के भएको छ? ब�ाको �पमा? 

एक नाग-रकको �पमा? नेता / अनुयायीको �पमा? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. के ब�मतको िनणयले तपा�लाई तपा�को िवJास, िवJास, तपा�को नैितक िनणयमा स@झौता 

गराएको छ? य�द हो भन,े कसरी? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �े रत 27:27-44 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. चौध रातको लािग जहाज समु�मा Rयाँ�कयो। नािवकह�ले आफूह� भूिम निजकै आइरहकेो महसुस 

गरे। डु गा च�ानह� मािथ दघुटना �नेछ �क भ$े डरल,े ितनीह�ले जीवन डुगामा जहाजबाट भा^े 

कोिशश गरे। सेनापित र िसपाहीह�लाई पावलले के भने (पद 31)? 

______________________________________________________________________________ 

(यसो भए, समु�ीमा हराउनु पन3 अि�तम चीज जीवन डुगा नै िथयो।   

2. अब पावलले उनीह�लाई ____________ गन /ो(साहन �द�छन् (पद 33)। उनीह� सबै बाँ�नछेन् 

भ$े िवJासमा पावल बाँचे तर बाँ�नको लािग आRनो उजालाई कायम राj उनीह�ले खानुपL यो। 

उसले ितनीह�लाई खाना खान भ�यो र उसले रोटी िलनभुयो, ध�यवाद चढाए, भाँचे, र खान थाले। 

पयाE सरल ला_दछ! �कनभने उसले जहाजमा भएका अ�लाई पिन (यसो गन /ो(सािहत गयn। कित 

जना जहाजमा िथए? ________________________________________________________   

3. उनीह�ल ेके खाए पिछ (पद 38)? ___________________________________________________ 

4. �दउँसोको भोिल के भयो (पदह� 39-44)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. जहाजले जहाजले य]ै भा_यो �क ज%तो पावलले भने। िसपाहीह� के गन चाह�थ े(पद 42)? 

______________________________________________________________________________ 

6. शताQदीको िनण�य के िथयो (पद 43)? _________________________________________ 

केही hिaह� जहाजमा उ�¢ए र अ�ले तqता वा जहाजको अ�य टु?ाह�मा समाितए। यस तरीकाल े

________________________________________________________________ (पद 44). 
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िवचारिवचारिवचारिवचार:::: जहाजले ती जहाजलाई बचायो (पद 31)। जहाज सफ को गुणा dारा टु�?यो (पद 41) ती टु?ाह� 

पौडी खे5न नसIेह�का लािग जीवन रेखा बन े(पद 44). जहाजले नािवक, कैदीह�, सैिनकह� र अ�फसरको 

समुदायलाई समाते। (यहाँ 276 या�ा ग-ररहकेा िथए। सबै 276 बचत ग-रयो। यी मािनसहx आफ| लाई 

भे�ाएको प-रि%थित कठोर िथयो। उनीह�का सबै थोक जहाजमा बम िव�फोटन गद� िथयो। सफ  जहाज जहाज। 

%या�डबारल ेजहाजलाई पूरै भागमा पुL यायो। यFिप पावलले भने �क "यी hिaह� ____________ मा 

____________ नभएस@म तपा� ____________ �न सIु�$ (पद 31)।" जहाजले ती मािनसह�लाई 

आँधीबेहरी पारेर लगे। जहाजले मुिa पाउन 276 जनालाई सeम बनायो। आँधीबेहरीको समयमा परमेJरले 

जहाजलाई /दान गनुभयो र तुफानको मा.यमबाट सँगै राjुभयो। यFिप जहाज टु?ा टु?ा भइसकेको िथयो, 

तैपिन टु?ाह�ले सबैलाई सुरeामा भूिममा पु^ सeम तु5यायो। हामी जीवनको आँधीबेहरी मौसम को �पमा 

िवJास हाNो लािग (यो जहाज ��छ। से�ट पलले ितमोथीलाई िवJास र स£बुि0लाई प?ेर राNो लडाई ल�न 

/ो(सािहत गद� लेखे। (यसोभए ऊ जहाजको िभ]ा िच�को �पमा /योग गद�छ। उनले ितमोथीलाई भन,े 

"____________________ ले कितले आRनो िवJासलाई ________________________ तु5याएका छन् 

(1 ितमोथी 1:19) र 1 ितमोथी 6:21 मा पावल _________________ बाट ____________ भएकाह�को 

बारेमा बो5दछन्। 

 

आवेदनआवेदनआवेदनआवेदन:::: 
1. िवJासको राNो लडाई ल�न /ो(साहन गन3ह� को �न?् _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. िवJासको राNो लडाई ल�न हौसला �दनु�न ेको �न?् _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. जब जीवन आँधीले भ-र�छ, िवJासले हामीलाई क-ठनाइको सामना गन सeम गदछ। ती 

मािनसह�लाई खोvनुहोस् जसले िवJासको घडीमा तपा�को िवJासलाई बिलयो बनाउँदछ।   

4. हाNो /भु येशू `ीZ समेत िवJासको राNो लडाई ल�नुभएको छ एक मा अ�लाई िवJास /दान गन 

अवसरहx को लािग खोvनुहोस्। 

 

असाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेटअसाइनम�ेट:::: पEनुहोस्। �े रत 28.   

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास    गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस्गनु�होस:्::: 
1. िथयो टापु _______________________________ (पद 1).  सबैजना सुरिeत �कनारमा आइपुगे.   

2. हामीलाई टापुका मािनसह�बारे के भिनएको छ (पद 2)? _______________________________ 

3. पदह� मा के भयो (यो घटना िथयो 3-6? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

टापुका मािनसहxको िन�कष के िथयो (पद 6)? ______________________________________ 

4. पिXलयस को िथयो (पद 7) र उसले के ग ? यो? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. मा5टामा �दँा पदको सेवकाई के िथयो (पदह� 8-9)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. तीन मिहना पिछ उनीह� समु�मा बािहर गए। जहाजको बारेमा हामी के जा�दछ  (पद 11)?  

______________________________________________________________________________ 

7. ितनीह� साइराकुजबाट रीिजयमदेिख पुतेओलीस3म या
ा गरे र अ	तमा उनीह� आइपुग े______________. 

8. उनको लामो र क-ठन या�ा पिछ पावललाई कुन कुराले /ो(सािहत ग  यो (पद 15)? _____________ 

9. रोममा पावलको जीवन अव%था क%तो िथयो? _________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    6666 

 

िश�िश�िश�िश�णणणण:::: अ�तमा पावल रोम आइपुगे। (यहाँ कुनै जेटह� वा आधुिनक �दन समु�ी लाइनरह� िथएनन् जसले 

उनलाई र अ�य कैदीह�लाई लगे। ऊ जोिगएको िथयो जसको दया िथयो। रोममा जीवनले उनलाई िसकाउने 

अवसर /दान गL यो। उनले भेला भएको पिहलो समूह यiदी नेताह� िथए। उहाँ उनीह�लाई कथाको पe 

बताउनु��छ।   

 

उसले के भ�छ? 

1. पद 17: _____________________________________________________________________ 

2. पद 17: _____________________________________________________________________ 

3. पद 18: ______________________________________________________________________ 

4. पद 19: _____________________________________________________________________ 

5. पद 19: _____________________________________________________________________ 

�कन उनल ेपावल भ�छन् �क उनी सा लाले बाँिधएका िथए (पद 20)? _______________________________ 

इbायलको (य%तो आशा के हो जुन पावलले चचा ग-ररहछेन्? ?स स�दभ हनेुहोस्: /े-रत 26:6 /े-रत 23:6 र 

/े-रत 24:15 पिन हनेुहोस्। _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

यiदी नेताह�ले पावललाई भने �क उनीह�ले यi�दयाबाट उनको बारेमा कुनै कुराकानी पाएका छैनन ्र 

(यहाँबाट आएका कुनै पिन ____________ ले उनको बारेमा कुनै खराब खबर गरेको छैन (पद 21). यFिप 

उनीह�ल ेयो गुट (वे) को बारेमा सुनेका िथए र सु$ चाह�थ े�क यसको बारेमा उसले के भ$ु िथयो। (यसोभए 

उनीह�ल ेभेoने /ब�ध िमलाए।   

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

1. पावलले ितनीह�लाई के भन?े __________________________________________________ 

2. hव%था र भिव�यवaाह� माफ त पावलले येशूबारे के कुरामा िवJ%त गराउन खोजे? /ेिषतह� पिन 

हनेुहोस् 17:3. _____________________________________________________________  

3. उनको िशeाको प-रणाम के िथयो (पदह� 24-25)? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. पद  26 र 27 अनुसार पिव� आ(माल ेअगमवaा यशैया (यशैया 6:9-10) dारा यiदी मािनसह�लाई 

के भन?े 

तपा� साँ�ै ______________________ तर किह5यै �नु�नेछैन ___________________ 

तपा� साँ�ै ______________________ तर किह5यै �नु�नेछैन ___________________ 

यस hिaको लािग ____________ बढेको छ  ________________________________ 

र ितनीह�को ___________________ तीिनह� िवरल ैगन सCछन ्________________ 

र ितनीह�का ______________________ उनीह�सँग छ  ___________________. 

न� �क उनीह�सँग ____________ ______________________________________, 

र _________________ उनीह�को साथ __________________________________, 

र __________________________ उनीह�को __________________________ सँग  
____________________, र म ितनीह�लाई ________________________ गथ�। 
 

5. (यसपिछ ठूलो यसैले आउँछ। यी यiदी नतेाह�ले के जाननू् भ$े पावल चाह�थ े(पद 28)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

उनले भन,े “अिन ती सबैले सु$े छन्!” अ�यजाितले सु$ेछन्! 

6. अकn दईु बषस@म पावल भाडाको घरमा बसे र उनलाई भेoन आउनेह� सबै _________________ 

____________ र ____________________ को ____________ का _______________ का 

_______ सबै ____________ संग र _________________________ िबना नै (पदह� 30-31). 

 

िवचारिवचारिवचारिवचार:::: /ेिषतको पु%तकको अ�(य ��छ। एक त-रकामा, हामीसँग धेरै /Sह� बाँक� छन्। कसरी पावलको 

�ायल भयो? के उनी जेलबाट बािहर िन%के? के उनी किह5यै रोमीह�ल े-रहा गरेका िथए? के उनी रोममा मरे? 

उसलाई के भयो? यो चाखला_दो छ �क लुकले साझा गन पयाE महzवपूणको �पमा .यान �दएन। �नसCछ 

बाँक� सम%या समाधान भएको िथएन लकूाले यो संचार िथयो�फलसलाई पठाउनु अिघ (/े-रत 1:1)। 

िथयो�फलस अ�यजाित िथए। लूकाले लूकाको पु%तक (लूका1:1-4 ) र /े-रतह� दवैु लखेेका िथए। येशू `ीZमा 

िवJासdारा मुिa पाएको सुसमाचार, यiदी होस् वा अ�यजाितका सबैका लािग हो भ$े कुरा लूकाल ेजा$ 

चाहकेा िथए। यो उनको लािग िथयो, लूका, एक िच�क(सक, र यो िथयो�फलसको लािग िथयो। यो तपाईका 

लािग हो, जो कोही हो र यो मेरो लािग हो। यो अपराधी र राजा, धनी र ग-रब, िबरामी र मन3ह�का लािग हो। 

येशू सबैका लािग �न�ु�छ! आउनुहोस्, हामी सबै अ�यजाितह� ज%तै ��छ  र सु$ुहोस्! आउनहुोस्, हामी सबै 

पावल ज%तै होऊ जसल ेसाहसी भई र कुनै अवरोधिबना परमेJरको राvयको वणन ग}यn र /भु येशू `ीZको 

बारेमा िसकाउँ}यो! 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ह े%वग र पृ}वीका परम/भु परमेJर, तपा�ले डराउनुका साथै अच@मका साथ हामी सबैलाई 

बनाउनुभयो (भजन 139:14)। तपाईले हामीलाई तपाईको बनाउनु भयो तर पापले तपाईलाई टाढा राjु 

भएको छ। तथािप, हामी/ितको तपा�को /ेम /बल छ। तपा�को /ेमले तपा�को एक मा� छोरालाई हाNो 

मुिaदाता �न �दनुभयो (यूह$ा 3:16-17) तपा�को /ेमले तपा�ले िसजना गनुभएको बीचमा कुनै िभ$ता छैन 

(रोमी 10:12-13)। तपा�ले हामीलाई स@झाउन�ु�छ �क तपा� सबै मािनसजाितको उ0ार �नेछ र स(यको 
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sानमा आउनु�नेछ (1 ितमोथी 2:3-6)। अब, बिE%मामा तपा� हामीमा तपा�को पिव� आ(माdारा बास गन 

आउनुभएको हो। उहाँले हामीलाई तपा�को /ेमको sानबाट sान /दान गनुभयो जुन येशू माफ त हाNो हो। 

तपा�ले हाNो /ाणको लािग दZुको िव�0 यु0 ल�नुभयो र येशू हाNो िभCटर �न�ु�छ! हामीलाई यो हनेको 

लािग सeम गनुहोस् �क तपा�को िवजय हामी सबैको लािग हो �क हामी तपा�को लािग केिह फरक पद�न 

तपाईले कुनै /ाथिमकता दखेाएन। म तपा�लाई मेरो ध�यवाद र /शंसा �दन किह5य ैरोिCदन। मलाई थाहा छ 

�क तपाईले मलाई राजदतू बनाउन पठाउनु भएको छ र तपाईले मलाई मेलिमलापको स�दशे �दनु भएको छ (2 

को-र�थी 5:17, 20-21). �कन�क जसमा पाप छैन, उसलाई मेरो लािग पाप तु5याउनु भयो, ता�क म उहाँमा 

परमेJरको धा:मकता ब$ सकँू!____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

िन/कष�मािन/कष�मािन/कष�मािन/कष�मा:::: शताXदीय को अविधिभ� िवJासीह�ल ेआRनो िवJासलाई /े-रतह�को िवJास भिन�छ। यी 

शXदह� /ेिषतको पु%तकको अ.ययनको अ�त गन उपयुa दिेख�छ। 
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��ेरतह1��ेरतह1��ेरतह1��ेरतह1    'तयारतयारतयारतयार    पा�रएपा�रएपा�रएपा�रए 

म %वगमा र पृ}वीको िनमाता, परमेJर िपता परमा(मामा िवJास गदछु। 

र येशू `ीZमा उहाँको एक मा� पु�, हाNा /भु, 

जो पिव� आ(मा dारा गभधारण ग-रएको िथयो 

कुमारी म-रयमको ज�म, 

पि�तयस िपलातसको अधीनमा 

?ूसमा टाँिगए, मरे र गाड।े 

उहाँ नरकमा ओलनुभयो, 

तेbो �दन मरेकोबाट िबउँितयो। 

उहाँ %वगमा उCलनुभयो 

र सवशिaमान परमेJर िपताको दािहने हाततफ  बिसरहकेो छ। 

(यहाँबाट ऊ जीिवत र मरेकाह�को �याय गन आउनेछ। 

म पिव� आ(मामा िवJास गदछु, 

  पिव� इसाई चच, स�तहxको िबचमा, 

  पापको eमा 

  शरीरको पुनx(थान 

र अन�त जीवन। आमेन 
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एकाइ समी�ा 

 

 

भगवा�कोभगवा�कोभगवा�कोभगवा�को    आ	माआ	माआ	माआ	मा, 
हा�ोहा�ोहा�ोहा�ो    शि�शि�शि�शि� 
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    भगवा�कोभगवा�कोभगवा�कोभगवा�को    आ�माआ�माआ�माआ�मा, हा%ोहा%ोहा%ोहा%ो    शि�शि�शि�शि� 

 

  
समी!ासमी!ासमी!ासमी!ा 

 

बधाई छ! तपा�ले परमेJरको आ(मा, हाNो शिa अ.ययन पूण गनुभयो। तपा� /ारि@भक इसाई चच र यो 

य�शलेम, यiदीया, साम-रया र रोममा सतावटको dारा फैिलएको कसरी बढेको थाहा छ। तपा�ले शुxको 

म�डलीको बानीह� िसIु भएको छ र उनीह� कसरी सँगै िमलेर पूजा गथ3 र रोटी र /ाथनाको भाँडामा स गित 

साझा गथ3। हामी प�ुस र पावलसँग िच�य , चचका ख@बा जसले यiदी र अ�यजाित दवैुलाई /चार गरेका 

िथए। प�ुसलाई य�शलेमको चचमा ल . गर गन3 hिaको �पमा िलइ�}यो र चचले पठाएको पावल आRना 

साथीह�िसत िव%तृत िमसनरी या�ामा गए। हामीले सतावटले कसरी चचलाई िबगाL यो र चचह� %थापना 

गन खोvन ेपावल, बणाबास र िसलाजलाई अCसर ढुoned◌्गा हािनयो, �यालखानामा कोरा लगाइयो, कोरा 

लगाइयो र मा-रनसमेत छोिडयो भनेर पिन हामीले हरेेका िथय । यFिप हामीले /ारि@भक चचको शिa र 

साहस दqेय  �कन�क येशू `ीZका यी साeीह� उ(सुकतासाथ िसकाउन रथह�मा चढरे बिE%मा िलन पानीमा 

पुगे, सभाघरह�मा िवJासीपूवक /चार गरे र लगनशीलताका साथ घरमा /चार गरे। उनीह�ले आRनो 

िवJासलाई साहसका साथ बाँिचरहछेन् भ$े िवJासमा �क पfा]ापल ेसबैलाई पापको eमा /दान गदछ। 

बिE%माको मा.यमबाट परमेJरले आRनो आ(मालाई उनीह�को जीवनमा 5याउनभुयो जसले उनीह�लाई 

आRना चेलाह� र संसारमा िवJासी साeीह� बनाउने कामको लािग सशa बनायो। 

 

आ(माको शिaल े/े-रतह�ल ेमािनसह�को �दयलाई येशूका अनुयायीह� मा� नभएर उनीह�का 

उ ोषकह�, उहाँका साeीह� ब$ प-रवतन गदछ। सुसमाचारको घोषणा भनेको (य%त ैिवJासीह� �न् जो 

स�तह�, चचमा बढेका िथए। /े-रतको पु%तकमा हामी दqेदछ  �क अ�ले येशूमा िवJास गराउनको लािग 

परमेJरले मािनसह� माफ त काय ग-ररहनुभएको छ। /े-रतह� म�डलीको ब&दो कथा हो �कन�क म]ी 

28:19-20 मा येशूका शXदह�मा पुxष र �ीह� /ितब0 िथए। यो महान आयोग हो जसले हामीलाई स@झना 

�दलाउँछ �क हामीलाई िसकाउन, बिE%मा �दन, र चेलाह� बनाउन पठाइएको िथयो। 

 

अब तपाईलाई समीeा गन3 समय भयो। याद राjुहोस्, यो परीeण मा� होईन, केवल यो अवसरको तपा�लाई 

मा� पुिZ गन3 अवसर र यो रोचक या�ामा तपा�को /गित। याद गनुहोस्, यूह$ा 20:21 मा येशूका 

चेलाह�लाई भिनएका शXदह� "जसरी _______________ ले मलाई _____________________ गदछ, 

(य%त ैम पिन तपा� ______________ �।ँ" /ारि@भक चचका केही अनुभवह� समीeा गर  �कन�क यसल े

भगवानलाई आRनो अिभयानमा सामेल �नको िन@तो %वीकायn। येशूसँग मािनसहxलाई स@पक  गन पिव� 

आ(मा कसले पठाउनुभयो याद गनुहोस्: 
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         स�दभ�स�दभ�स�दभ�स�दभ�                    कसलाईकसलाईकसलाईकसलाई    पठाइएकोपठाइएकोपठाइएकोपठाइएको    िथयोिथयोिथयोिथयो?                                 कथाकथाकथाकथा    केकेकेके    िथयोिथयोिथयोिथयो? 

 

कायह� 1:8 

 

  

 

कायह� 2:1-13 

 

  

 

कायह� 3:1-10 

 

  

 

कायह� 6:1-7 

 

  

 

कायह� 8:26-40 

 

  

 

कायह� 9:1-19 

 

  

 

कायह� 10 

 

  

 

कायह� 13:1-3 

 

  

 

कायह� 16 

 

  

 

कायह� 23-26 

 

  

 

कायह� 28:17-31 
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हरेक �दन हामी जहाँसुकै बसे पिन हामी आRनो िवJासबारे साeी �दने मौका पाउँछ । /े-रतह�मा हामीले ती 

िविभ$ प-रि%थितह�को बारेमा प¡  जहाँ चेलाह�ले उनीह�लाई साeी �दने मौका पाए र उनीह�लाई 

`ीZ, मसीह, जो ?ूसमा टाँिगएको िथयो तर पुनx(थान �नुभएको मसीहको बारेमा स(य के हो भनरे जा�दछन् 

भनेर उनीह�लाई साeी �दने अवसर िथयो। /(येक आRनो / उनको आRन ैअिdतीय अनुभव बाट साझा। 

/(येकले स(य कुराको साeी �दए। ितनीह�मा काम गन3 परमेJरको आ(माको शिa dारा /(येकले साहसका 

साथ गवाही �दए। तर ितनीह�म.ये कोही पिन बो5न तयार िथएनन्। ितनीह� कोही पिन िहच�कचाएनन् वा 

सोचेका िथएनन ्�क उनीह�लाई आशाको कारण बताउन भिनएको �न सCछ। ितनीह� बाँ�न उ(सुक िथए। 

उनीह� जानाजानी बसोबास गन3 hिaको �पमा बाँिचरहकेा िथए जसलाई पठाइएको िथयो र मmत गन 

सCदनै तर उनीह�ले आफूले दखेेका र सुनकेा कुराह� बोले (/े-रत 4:20).    

 

प�ुसले नयाँ िवJासीहxलाई ________________________________________ ____________ लाई 

_____________________ लाई _____________________________ गन आYह गरे (1 प�ुस 3:15).   

तपाइँको आशा को कारण को लागी तपाइँको साeी लेjुहोस्। ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: 

येशूमा िनभयता र िवJ%तताका साथ, जसले तपा�लाई उहाँको साeी �न पठाउनुभयो, र उहाँको पिव� 

आ(मामा जसले तपा�लाई उ�बाट बुि0को शिa /दान गनुभयो र तपा�लाई बो5ने शXदह� र कसरी बो5ने 

भ$े sान �दनु��छ। ितनीह�लाई (म]ी 10:19-20), भगवान िपताले तपा�लाई उहाँको साeी ब$े धेरै 

अवसरह�, र पिव� आ(माdारा तपा�ले िसकाउनुभएको र िसकेको कुरा साहसी भई बो5ने िब�ती गद� तपा�को 

/ाथना लेjुहोस्।__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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अित रR �स कनेSट बाइबल अ/ययन डाउनलोडह� कुनै शुOक िबना उपलQध छन्.  

म	
ालयको वेब साइट Tमण गनु�होस्:  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपा?बाट सुUुहोस्! 

 टफनीलाई स3पक�  गनु�होस्::  admin@crosscm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


