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पररच्य
परमशे्वरले पे्मको कारण  सबै वस्तुहरूलाई आफूसँग पतुनरम्यलन, पतुनस्सा्यपना र नवीकरण गराउनको लारग सबै 
्सोक गनतु्यहुन्छ। उहाँ समबन्ध राखने  परमशे्वर हुनतुहुन्छ, उहाँ घरनष्ठ समबन्ध राखने परमशे्वर हुनतुहुन्छ र उहाँ व्यरतिग् 
समबन्ध राखने परमशे्वर हुनतुहुन्छ।   

िरेक व्यसक्तले ्यी अध्य्यनिरूबाट भरपरू लाभ उठाउनको लासग म तिपाइिँरूलाई अनरुोध गद्यछु सकः

 • परमशे्वरबाट सनुने अपेक्ा गनु्यिोस्

 • प्रश्निरू सोधनिुोस्

 • आफना सवचारिरू व्यक्त गनु्यिोस ्र छलफल गनु्यिोस्

 • आफना उत्तरिरू आफनो का्य्यपसु्तिकामा लेखनिुोस््

 • र सबैभनदा ठूलो कुरा, ्यस अध्य्यन ्यात्ाको आननद सलनिुोस्

परमेश्वरको योजना
परमशे्वरको उद्ार गनने उद्शे्य, ्वग्य र पथृवीमा भएका सबै थोकिरूलाई ख्ीष्ट ्येशमूा उिाँको असधकार र शासन 
मसुन एसककृति गनने ्योजना, सम्यको सरुुवाति िुनभुनदा असि नै बनाइएको सथ्यो। परमशे्वरले ख्ीष्ट ्येशदू्ारा संसारमा 
समलाप र शासनतिको पनु्था्यपना गनु्यभएको छ। उिाँमा नै िामी परमशे्वरसँग एक िुनछौं।

एफिसी १:९-१० आफना गतुप्त ्योजना हामीलाई जनाउँनतु भएको ्छ। परमशे्वर ्यही चाहानतुहुन्थ्यो र उहाँले ्यो 
ख्ीष्टद्ारा गनने ्योजना गनतु्यभ्यो। ठीक सम्यमा आफनो ्योजना पणू्य गनने परमशे्वरको उद्शे्य हो। सवग्य र प्ृथवीका सबै 
्सोक ख्ीष्टको अ्धीनमा गनने उहाँको ्योजना र्स्यो। (ERV)

चेला बनाउनको लाफि
्ेयशलेू आफनो असधकार उिाँका अन्ुया्यीिरूलाई (चलेािरूलाई) सदनभु्यो तिासक सतिनीिरू जीवनको ्यात्ामा असि 
बढ्द ैजाँदा सतिनीिरूले पसन पसवत् आतमाको सिा्यतिाद्ारा ‘अन्ुया्यीिरू (चलेािरू) सनमा्यर गददै जाउन’्।

मत्ी २८:१८-२० ्ेयशलेू र्नीहरूकहाँ आएर भननतुभ्यो, “सवग्य र प्ृथवीका सारा अर्धकार मलाई रिइएको ्छ।  
्यसकारण जाऊ र सबै िशेका मारनसहरूलाई मरेा चलेाहरू बनाऊ। र्नीहरूलाई रप्ा, पतुत्र र परवत्र आतमाको 
नाममा बरप्तसमा िओे।  जे जे मलेै र्मीहरूलाई आज्ा गरें ्ी सबै पालन गन्य र्नीहरूलाई रसकाओ। अरन 
जग्को अन्समम म सिवै र्मीहरूका सा्समा हुने्छतु ।” (ERV)

परमशे्वरलाई र तिपाइकँो सनस्ति उिाँको पे्रम साथै उिाँको िुनिुुनछ के गनु्यभ्यो र के गनु्यिुनेछ भनने कुरा थािा गरे सँगै 
चलेापनको थालनी िुनछ। परमशे्वरसँग, उिाँको वचनमा, उिाँको उपस्थसतिमा, आराधनामा, प्राथ्यनामा र अन्य 
सवश्वासीिरूसँग सम्य सबतिाउने का्य्यले परमशे्वरलाई सचननको सनस्ति िामीलाई मद्ति गछ्य।

जसै िामी ्यस चलेापन का्य्यक्रमको ्यात्ामा असि बढ्द ैजानछौं, म ्येशकूो नाममा प्राथ्यना गद्यछु, सक उिाँको 
आतमाद्ारा, तिपाइिँरूले प्रभकुो मसिमा र तिपाइकँो सनस्ति उिाँको मिान पे्रमको अझ धरैे ज्ान प्राप्त गन्य सकनभुएको 
िोस ्असन परमशे्वरको सबै पररपरू्यतिाका मापदण्डमा भररपरू्य िुनभुएको िोस ्तिासक संसारले प्रभलुाई सचनन सकोस।् 
आमने
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पाठ १: अदृश्यलाई दखेनु
सरृष्टक्ा्य परमशे्वर समबन्ध राखने हुनतुहुन्छ। उहाँको वचन व्यरतिग् ्छ।  
उहाँको उपरस्सर् घरनष्ट हुन्छ। उहाँको सरृष्टले उहाँको गवाही रिन्छ।

शुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यनाद्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरले आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गनने उिाँको 
चिानालाई िोषरा गद्यछन।्

सामूफिक छलिल
परमशे्वरले आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गनु्यिुने सवसभनन माध्यमिरू के के िुन ्छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

भजनसगं्रि १९:१-६; रोमी १:२०; िोशे १२:१० र उतपफत् ३१:११ पढ्निुोस्

वयवसरा ४:३५-३९; उतपफत् १५:१; २ राजा ५:१, १४-१५ र यूिनना ९:१-७ पढ्निुोस ्

लूका २४:२७; यूिनना २०:३१ र भजनसगं्रि ३३:६-९ पढ्निुोस्

यूिनना १:१४-१८; १४:६-७ र फिबू् १:१-४ पढ्निुोस्

यूिनना १६:१३-१५ र १ यूिनना ५:६ पढ्निुोस्

िवािी फिनुिोस्
कसरी परमशे्वरले आफैलाई तिपाईकिाँ प्रकट गनु्यभ्यो?

धनयवािको अफनतिम प्ार्थना
आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गन्य चिानिुुने परमशे्वरलाई धन्यवाद सदनिुोस।्
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पाठ २: उिाँलाई सचननको सनस्ति
सरृष्टक्ा्य परमशे्वर सम्य र स्सानको पररर्धभनिा बारहर हुनतुहुन्छ,  
्ापरन हाम्ो सम्य र स्सानको अरस्तवमा आफैलाई व्यरतिग् बनाउनतुहुन्छ।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको मािानतिाको िोषरा गद्यछन।्

पररचय
पसिलो पाठमा परमशे्वरले आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गनु्यिुने सवसभनन माध्यमिरूबारे िामीले ससक्यय।ँ जब िामी 
बाइबल – िाम्ो सनस्ति लेसिएको परमशे्वरको व्यसक्तगति पे्रम पत् – पढ्छय ँर अध्य्यन गछछौं, िामी उिाँको बारेमा धरैे 
कुरा ससकछय।ँ ‘आरिमा परमशे्वरले…सरृष्ट गनतु्यभ्यो’ भनने पसिला शबदिरू समतेिले िामीकिाँ ्यो प्रकट गद्यछन ्सक, 
आसद ज्तिो र जसिले भए तिापसन परमशे्वर िुनिुुनथ्यो र उिाँले ससृष्ट गनु्यभ्यो। परमशे्वरको बारेमा अझ धरैे जाननको 
सनस्ति िामी बाइबलमा उललेसिति तिीनवटा दश्यनिरूको अध्य्यन गननेछौं।

बाइबल अधययन – परमेश्वरको िश्थन – इजफकएल
जनु व्यसक्तकिाँ परमशे्वर आफैलाई प्रकट गराउनिुुनछ, सोसि व्यसक्तको आवश्यकतिा अनसुार उिाँ प्रकट िुनिुुनछ। 
िामी परमशे्वरले इजसकएललाई सदनभुएको दश्यनबारे अध्य्यन गननेछौं।

िश्थनको सनिभ्थ
इजसकएल, जो ्यिूदी कुलका सथए, उनी एक अगमवक्ता र पजुारी सथए। इजसकएल, इसतििासको ्यो सम्यमा अन्य 
्यिूदीिरूसँगै सवदशेमा बनदी सथए (इजफकएल १:१)। सतिनीिरू आफनो आराधना गनने ्थान, ्यरूशलेम शिरबाट धरैे 
टाढा सथए। ्यिूदीिरू सवद्ोिी मासनसिरू सथए जसले सवदशेीिरूका दवेतिािरूको आराधना गरररिकेा सथए। 
्यसकारर परमशे्वरले आफनो अगमवक्ता र पजुारी इजसकएलकिाँ दश्यनको माध्यमद्ारा शबद सनसम्यति एक ति्वीर 
पठाउनिुुनछ (इजफकएल १:३)।

इजफकएल १:१५-२१ पढ्निुोस्

्यस बाइबल िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबल िण्डमा उललेसिति पाँचवटा कुरािरू के के िुन,् छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

पि १५  

पि १६-१७ 

पि १८ 

पि १९ 

पि २१ 
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वचन िण्डलाई गलति अथ्य लगाउनबाट जोसगनको सनस्ति उक्त वचन िण्डको सवष्यमा सन्न सलसिति प्रश्निरू 
सोधनिुोस:्

्यस वचन िण्डमा भएका व्यसक्तिरू को िुन?् इजफकएल १:१-३ पढ्निुोस्

को बोसलरिकेो छ?

्यो व्यसक्त को सँग कुरा गरररिकेो छ? इजफकएल १:२८-२:५ पढ्निुोस्

मसनसिरू एक अका्यसँग कसरी कुराकानी गद्यछन?्

्यो िटना किाँ िटेको सथ्यो?

्यो िटना कफिले िटेको िो – ्ेयश ूदिे र रगति भएर आउन,ु कू्रसमा मनु्य, मतृिकबाट जीसवति भएर उठ्न ुतिथा 
्वगा्यरोिर िुनभुनदा असि सक पसछ?

पाङ्ग्ाले केलाई दशा्यउँछ?

आज, भारतिको झन्डामा भएको एउटा पाङ्ग्ाले गसतिशील जीवन वा जीवन चक्रलाई दशा्यउँछ, जिाँ सम्यको न 
सरुू छ न अनति नै।

इजसकएललाई सदइएको परमशे्वरको दश्यनको सनदभ्यमा, गसतिशील पाङ्ग्ाले परमशे्वरको सवष्यमा के दशा्यउन 
सकछ?
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्यो फकन लेसिएको सथ्यो? इजफकएल ११:१६, १७-२५ पढ्निुोस्

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुन सकछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?

धनयवािको अफनतिम प्ार्थना
आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गन्य चिानिुुने परमशे्वरलाई धन्यवाद सदनिुोस।्
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पाठ ३: उिाँले आफैलाई व्यसक्तगति बनाउन ुिुनछ
परमशे्वर समबन्ध का्यम गनने हुनतुहुन्छ। उहाँको समवाि व्यरतिग् हुन्छ।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वर आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गन्य 
चािनिुुनछ, र िाम्ो आवश्यकतिा अनसुार िामीकिाँ ओसल्य आउनिुुनछ भनने कुरा िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन – परमेश्वरको िश्थन – याकूब
िामीले ्यो ससक्यौं सक परमशे्वरले आफैलाई स्वादका सवसभनन माध्यमिरूद्ारा प्रकट गनु्यिुनछ। जनु व्यसक्तकिाँ 
परमशे्वर आफैलाई प्रकट गराउनिुुनछ, सोसि व्यसक्तको आवश्यकतिा अनसुार उिाँ प्रकट िुनिुुनछ। िामी परमशे्वरले 
्याकूबलाई सदनभुएको दश्यनबारे अध्य्यन गननेछौं।

िश्थनको सनिभ्थ
्याकूब, जो ्यिूदी कुलका मासनस सथए, इसिाक र ररबेकाका छोरा सथए। इसिाक अब्ािाम र साराका छोरा सथए। 
अब्ािाम र इसिाक, दवुै जनाले परमशे्वरबाट व्यसक्तगति प्रसतिज्ा पाएका सथए। ्याकूबले आफनो दाजलुाई छल 
गरेर उसको ज्ेयष्ठ असधकार आफनो िातिमा सलएका सथए। पररराम्वरूप ्याकूबकी आमा ररबेकाले ्याकूबलाई 
उनको दाजकुो क्रोधबाट बाँचनको लासग भाग भनन ुपऱ्यो। ्याकूबको सववाि गनने उमरे पसन भएको कारर इसिाकले 
्याकूबलाई दलुिी िोजन रािलेको कुल िरानामा पठाइसदए।

उतपफत् २८:१०-२२ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डमा तिपाइलेँ अवलोकन गरेका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्
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वचन िण्डलाई गलति अथ्य लगाउनबाट जोसगनको सनस्ति उक्त वचन िण्डको सवष्यमा सन्न सलसिति प्रश्निरू 
सोधनिुोस:्

्यस वचन िण्डमा भएका व्यसक्तिरू को िुन?्

को बोसलरिकेो छ?

्यो व्यसक्त को सँग कुरा गरररिकेो छ?

मसनसिरू एक अका्यसँग कसरी कुराकानी गद्यछन?्

परमशे्वरले ्याकूबलाई आफनो पररच्य कसरी सदनिुुनछ? पि १३ पढ्निुोस्

जनु प्रकारले परमशे्वरले आफनो पररच्य ्याकुबलाई सदनभु्यो, त्यस कुराले उिाँको र ्याकूबको स्बनधको बारेमा 
िामीलाई के बतिाउँछ?

पि १५ मा परमशे्वरले ्याकुबलाई के प्रसतिज्ा गनु्यभ्यो?

्यो िटना किाँ िटेको सथ्यो?  पि १९ पढ्निुोस्

भऱ्याङ्ग किाँ रासिएको र त्यस भऱ्यााङ्गबाट किाँ पसुगनथ्यो? पि १२ पढ्निुोस्

परमशे्वरले ्याकूबलाई सदनभुएको ्यो दश्यनको सनदभ्यमा, भऱ्याङ्गले के कुरालाई दसा्यउन सकछ?

भऱ्याङ्गले मासनसिरूसँग परमशे्वरको स्बनधलाई दशा्यउँदछ। परमशे्वर ्वग्यबाट पथृवीमा ओलली आउनिुुनछ, 
आफैलाई िामीकिाँ ल्याउनिुुनछ। परमशे्वरले ्याकूबलाई आफनो व्यसक्तगति अनभुव गराउनभु्यो, दश्यनमा, ्याकूब 
बसेको ठाँऊबाट उनले ्वग्यसतिर िरेररिकेा सथए जिाँ परमशे्वर वास गनु्यिुनछ।

्यो िटना कफिले िटेको िो – ्ेयश ूदिे र रगति भएर आउन,ु कू्रसमा मनु्य, मतृिकबाट जीसवति भएर उठ्न ुतिथा 
्वगा्यरोिर िुनभुनदा असि सक पसछ?



9

्यो फकन लेसिएको सथ्यो?

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

यूिनना १:५१ मा ्येशलेू आफना चलेािरूलाई भननभु्यो सक सतिनीिरूले ्वग्य उसरिएको र परमशे्वरका दतूििरूलाई 
मासनसको पतु्मासथ उसकलँद ैर ओललंद ैगरेका दखेनेछन।् ्येश ूख्ीष्टको जनम, मतृ्य,ु पनुरुतथान र ्वगा्यरोिरद्ारा ्वग्य 
िोसलएको छ। आज ्ेयश ूख्ीष्टद्ारा, उिाँको आतमाद्ारा, िामी परमशे्वरलाई व्यसक्तगति रूपमा जानन सकछय।ँ िामी 
सीध ैपरमशे्वरकिाँ जान सकछौं। िाम्ो अव्था चाि ेज्तिोसकैु सकन निोस,् परमशे्वरले पि्यद ैिुनिुुनछ।

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?

धनयवािको अफनतिम प्ार्थना
आफैलाई िामीकिाँ प्रकट गन्य चिानिुुने परमशे्वरलाई धन्यवाद सदनिुोस।्
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पाठ ४: सम्य असिले नै िो
उहाँलाई हरे जसका आखँाहरू आगो समान ्छन!् जसले उहाँलाई ग्रहण गि्य्छन ्र्नीहरूले पे्म, ज्योर्, जीवन 
प्ाप्त गनने्छन।् जसले उहाँलाई इनकार गनने्छन ्र्नीहरूले िण्ड, अन्धकार, मतृ्यतु भोगने्छन।्

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले ्ेयश ूनै ्वग्यको माग्य िुनिुुनछ भसन िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन – परमेश्वरको िश्थन – यूिनना
िामीले ्यो ससक्यौं सक परमशे्वरले आफैलाई स्वादका सवसभनन माध्यमिरूद्ारा प्रकट गनु्यिुनछ। जनु व्यसक्तकिाँ 
परमशे्वर आफैलाई प्रकट गराउनिुुनछ, सोसि व्यसक्तको आवश्यकतिा अनसुार उिाँ प्रकट िुनिुुनछ। िामी परमशे्वरले 
्यिूननालाई सदनभुएको दश्यनबारे अध्य्यन गननेछौं।

िश्थनको सनिभ्थ
्यिूनना उनको सवश्वासको कारर सनवा्यसनमा लसगएका सथए। मण्डली सतिावटमा परेको सथ्यो। मानव इसतििास 
कै सबैभनदा कू्रर र शसक्तशाली साम्ाज्य…रोमी साम्ाज्य- को शासनकाल सथ्यो। अत्याचार र अलगगीएको 
स्थसतिमा, ्यिूननाले परमशे्वरको स्परू्य वैभव, पे्रम र सामथ्य्यमा दश्यन पाए। ससंिासनमा परमशे्वर सवराजमान 
िुनिुुनथ्यो, जो िुनिुुनथ्यो र िुनिुुनछ र िुन आउनिुुनेछ, र उिाँको सामथ्य्य सम्ति ्यगुका सबै दषु्ट र स्परू्य मानव 
जासतिको साम्ाज्यभनदा धरैे मिान छ। ्यिूनना र सबै सवश्वासीिरू दषु्टको अनति नसजकै छ भसन ढुकक िुन सकथे। 
्ेयशलेू त्यसलाई परासजति गनु्यभएको सथ्यो। दषु्टका सदनिरू गसनएका छन।् परमशे्वर तिी मासनसिरूको प्रतिीक्ा 
गरररिनभुएको छ जो दषु्टको अनति िुनभुनदा असि ्वेचछाले उिाँकिाँ आउनेछन।्

आउनिुोस,् िामी ्येशकूो प्रकाश र िुन आउने िटनािरूको एउटा सानो अशं िरेय।ँ

प्काश ४:१-११ पढ्निुोस्

सामूफिक छलिल
बाइबलका ्यस िण्डमा उललेि गररएका कुरािरूलाई एक-एक पद गरेर छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

पि १ 

पि २ 

पि ३ 

पि ४ 

पि ५ 

पि ६  

पि ७ 
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तिी चार प्रारीिरूले सदन राति के भसनरिनथे? पि ८ पढ्निुोस्

तिी चार प्रारीिरूले ससंिासनमा सवराजमान िुनिुुनेलाई आराधना गदा्य, तिी चयबीस धम्यगरुुिरूले के गथने? पि ९-१० 
पढ्निुोस्

ससंिासनमा सवराजमान िुनिुुनेलाई आराधना गदा्य, तिी चयबीस धम्यगरुुिरूले के भनथे? पि ११ पढ्निुोस्

्वग्यको िलुा ढोका: ्यिूननाले दिेकेो ढोका ्येशकूो ससद् रगतिको बसलदानको प्रतिीक िो, जसले िामीलाई 
धोएर शदु् गद्यछ। जब िामीले ्ेयश ूआफैले सदनभुएको रगतिको बसलदानलाई ग्िर गद्यछय,ँ तिब िामीले िामी सभत् 
परमशे्वरको आतमा पसन पाउँछय,ँ असन िाम्ो वररपरर उिाँको उपस्थसति पसन पाउँछय।ँ

परमशे्वर ्ेयशमूा जो दिे र रगतिको शररर धारर गनु्यभ्यो, िामी ज्तैि बननभु्यो, आफनो जीवन बसलदान सदनभु्यो, 
पनुरुतथान िुनभु्यो र उचच ्थानमा उचासलनभु्यो, परमशे्वर सपतिाको दासिने बािुलीपट्ी सवराजमान िुनभु्यो, जसको 
कारर िामी उिाँको आतमाद्ारा परमशे्वरको ससंिासन कक्मा प्रवेश गन्य सकछय।ँ

वति्यमान सम्यमा, दषु्टले क्सतिग््ति पारेको ्यस संसारमा, िामी परमशे्वरसँग सनरनतिर भलेा, संगसति, परामश्य, स्बनध, 
पे्रम र प्रकाशको लासग आतमामा परमशे्वरको ससंिासन कक्मा प्रवेश गन्य सकछय।ँ

भसवष्यमा, िाम्ो आशा ्यो छ सक िाम्ो पनुरुतथान भएको मसिसमति शरीरमा िामी परमशे्वरको ससंिासन कक्मा 
प्रवेश गननेछय,ँ जिाँ िामी उिाँलाई आ्ने-सा्ने दखेनेछय।ँ त्यिाँ आसँ ूबगाउन ुपददैन, पीडा िुदँनै, उमरे ढलदनै, रोग 
लागदनै। सम्यको परू्यतिामा सबैथोक ससद् िुनेछ।

वचन िण्डलाई गलति अथ्य लगाउनबाट जोसगनको सनस्ति उक्त वचन िण्डको सवष्यमा सन्न सलसिति प्रश्निरू 
सोधनिुोस:्

्यस वचन िण्डमा भएका व्यसक्तिरू को िुन?्

को बोसलरिकेो छ? 

्यो व्यसक्त को सिँ कुरा गरररिकेो छ? प्काश १:४ पढ्निुोस्

प्काश ४:१ पढ्निुोस्

प्काश ४:८ पढ्निुोस्
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प्काश ४:११ पढ्निुोस्

मसनसिरू एक अका्यसँग कसरी कुराकानी गद्यछन?्

्यो िटना किाँ िटेको सथ्यो?  प्काश १:९; ४:१ पढ्निुोस्

्यो िटना कफिले िटेको िो – ्ेयश ूदिे र रगति भएर आउन,ु कू्रसमा मनु्य, मतृिकबाट जीसवति भएर उठ्न ुतिथा 
्वगा्यरोिर िुनभुनदा असि सक पसछ? प्काश १:१७-१८ पढ्निुोस्

्यो फकन लेसिएको सथ्यो?

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

िवािी फिनुिोस्
परमशे्वरले तिपाईलाई ्यी पाठिरूद्ारा के भनद ैिुनिुुनछ भसन गवािी सदन अनरुोध गनु्यिोस।्

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ५: सकन सक परमशे्वरले धरैे पे्रम गनु्यिुनछ
बतुरधि नै शरति हो। उहाँको पे्मको शरतिलाई जाननतु।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको पे्रमलाई िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन – परमेश्वरको पे्म
िामीले ससक्यय ँसक ससृष्टकतिा्य परमशे्वर, जो िुनिुुनथ्यो, र िुनिुुनछ, र जो िुन आउनिुुनेछ, एक स्बनध गाँ्ने परमशे्वर 
िुनिुुनछ। परमशे्वरले सबथोक पे्रमपवू्यक गनु्यिुनछ सकनसक उिाँले धरैे पे्रम गनु्यिुनछ। परमशे्वरको ्य्तिो पे्रम िाम्ो 
आफनै समझभनदा बासिर छ। िामी परमशे्वरको पे्रमका केसि गरुिरू उिाँको कथाबाट अथा्यति उिाँको सत्य 
पे्रमकथा, बाइबलबाट अध्य्यन गननेछय।ँ

१ कोररनरी १३:१-८ पढ्निुोस ् 

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डमा उललेि गररएका परमशे्वरको पे्रमका  गरुिरू एक-एक पद गरी छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

पि ४ 

पि ५ 

पि ६ 

पि ७ 

पि ८ 

्यस पे्रमको स्ोति को िो? १ यूिनना ४:७-१० पढ्निुोस्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डमा परमेश्वरको पे्रम िामीकिाँ कसरी प्रकट गररएको छ भनी छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

 

वचन िण्डलाई गलति अथ्य लगाउनबाट जोसगनको सनस्ति उक्त वचन िण्डको सवष्यमा सन्न सलसिति प्रश्निरू 
सोधनिुोस:्

्यस वचन िण्डमा भएका व्यसक्तिरू को िुन?् १ यूिनना ४:७-१० पढ्निुोस्
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को बोसलरिकेो छ?

्यो व्यसक्त को सँग कुरा गरररिकेो छ?

मसनसिरू एक अका्यसँग कसरी कुराकानी गद्यछन?्

्यो िटना कफिले िटेको िो – ्ेयश ूदिे र रगति भएर आउन,ु कू्रसमा मनु्य, मतृिकबाट जीसवति भएर उठ्न ुतिथा 
्वगा्यरोिर िुनभुनदा असि सक पसछ?

्यो फकन लेसिएको सथ्यो? १ यूिनना १:१-४ पढ्निुोस्

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

िवािी फिनुिोस्
कसिल्ैय अनति निुने परमशे्वरको पे्रमको बारेमा जानन ुको अथ्य तिपाईको लासग के िुनसकछ?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ६: सपतिाको प्रेम
रप्ा ्यसैमा प्सनन हुनतुहुन्थ्यो रक रत्रएक परमशे्वरको पररपणू््य ा ्येशमूा वास गरून,् 
र उहाँद्ारा सबै ्सोक आफूसँग पतुनरम्यलाप गराइउन।्

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको पे्रमलाई िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन
परमशे्वर आफै एक ससद् स्बनधमा िुनिुुनथ्यो, िुनिुुनछ र िुन आउनिुुनेछ। सपतिा, पतु् ्ेयश,ू र पसवत् आतमा, 
एकतिाको परु्यतिा िुन,् एकमा सत्एक व्यसक्ततव। एक परमशे्वर। िामी परमशे्वर सपतिाको पे्रम बारे उिाँको कथाबाट 
अथा्यति उिाँको सत्य पे्रमकथा, बाइबलबाट अध्य्यन गननेछय।ँ

सपतिाको पे्रम ्यसति मिान छ सक उिाँले सबैथोक पतु्लाई सदनिुुनछ।

कलससी १:१९-२० पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट सपतिाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

 

 

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

 

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ? कलससी १:२१-२२ पढ्निुोस्

यूिनना ३:१६-१७ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्
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सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट सपतिाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

 

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ? यूिनना ३:१८ पढ्निुोस्

 

यूिनना ३:३५ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट सपतिाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ? यूिनना ३:३६ पढ्निुोस्

१ यूिनना ३:१ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट सपतिाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्
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्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

कलससी १:१२-१४ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट सपतिाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

िवािी फिनुिोस्
सपतिाले तिपाईलाई ्यसति धरैे पे्रम गनु्यिुनछ भनने कुरा थािा पाउनकुो अथ्य के िुनसकछ?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ७: पतु्को पे्रम
परमशे्वरले पे्ममा आफूलाई व्यरतिग् बनाउनतुभ्यो, ्ारक हामी परन पे्ममा उहाँसँग संमबन्ध गासने हुन सकौ।ँ

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले ्ेयश ूख्ीष्टको दिे र रगतिको बसलदानलाई िोषरा 
गद्यछन।्

बाइबल अधययन
परमशे्वर आफै एक ससद् स्बनधमा िुनिुुनथ्यो, िुनिुुनछ र िुन आउनिुुनेछ। सपतिा, पतु् ्ेयश,ू र पसवत् आतमा, 
एकतिाको परु्यतिा िुन,् सत्एक व्यसक्त। एक परमशे्वर। िामी परमशे्वरको पतु् ्ेयशकूो पे्रमको स्बनध बारे अध्य्यन 
गननेछय।ँ

्ेयशकूो पे्रम ्यसति मिान छ सक िाम्ो सनस्ति दिे र रगतिको बसलदान बनन उिाँले सबै थोक त्यासगसदनभु्यो। ्यद्यसप, 
प्रत्ेयक सदन उिाँको पे्रमलाई व्यसक्तगति रूपमा बढीभनदा बढी जाननाले जीवन, पे्रम, सत्य र सामथ्य्यको भरपरूी प्राप्त 
गन्यलाई सिा्यतिा समलछ, जो परमशे्वरबाट आउँदछ र ्व्यं परमशे्वर िुनिुुनछ।

यूिनना १०:१४-१८ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट ्ेयशकूो पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

 

 

 

 

 

िवािी फिनुिोस्
्ेयश ूतिपाईका असल गोठाला िुनिुुनछ भनने कुरा जाननकुो अथ्य के िुनछ?
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भजनसगं्रि २३ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्ेयश ूअसल गोठालोले तिपाइकँो सनस्ति के गनु्यिुनछ भनने बारे छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

्यस वचन िण्डमा ्य्तिा के कुरािरू छन ्जो आज पसन उ्तैि छन?्

आज िाम्ो लासग ्यसको अथ्य के िुनछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

परमशे्वरको ्यो पे्रम ्ेयशमूा कफति बसल्यो छ? रोमी ८:३९ पढ्निुोस्

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ८: पसवत् आतमाको पे्रम
परवत्र आतमा र ितुलही भननतुहुन्छ, “आउनतुहोस ्!” जसले सतुन्छ  त्यसले भनोस ्, “आउनतुहोस ्!” जो र्खा्यउँ्छ त्यो, 
आओस ्; जसले इच्छा  ग्छ्य त्यसले जीवनको पानी रसतैमँा रलओस ्।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको पे्रमलाई िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन
परमशे्वर आफै एक ससद् स्बनधमा िुनिुुनथ्यो, िुनिुुनछ र िुन आउनिुुनेछ। सपतिा, पतु् ्ेयश,ू र पसवत् आतमा, 
एकतिाको परु्यतिामा िुनिुुनछ, एकमा तिीन व्यसक्त। एक परमशे्वर। िामी पसवत् आतमाको पे्रमको स्बनध बारे 
अध्य्यन गननेछय।ँ

परमशे्वरको पे्रम ्यसति मिान छ सक िाम्ो समझले नै भ्याउन सकदनै। पसवत् आतमाको पे्रमले कसिले पसन उिाँ 
आफैलाई संकेति गददैन। तिर उिाँले प्रकट गनु्यिुनछ, पसुष्ट गनु्यिुनछ, रूपानतिरर गनु्यिुनछ र उिाँ िामीसभत् बास गनु्यिुनछ, 
तिासक िामीले सपतिाको पे्रम र पतु् ्ेयशकूो पे्रमलाई व्यसक्तगति रूपमा, शसक्तशाली रूपमा र िसनष्ठ रूपमा अनभुव गन्य 
सकय।ँ

पसवत् आतमाले कसको बारेमा गवािी सदनिुुनछ र कसको मसिमा गनु्यिुनछ? यूिनना १६:१३-१५ पढ्निुोस्

परमशे्वरको पे्रम व्यसक्तगति रूपमा, शसक्तशाली रूपमा र िसनष्ठ रूपमा िाम्ो हृद्यमा कसरी िन्याइ्यो?  
रोमी ५:५-८ पढ्निुोस्

रोमी ८:१४-१६ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
्यस बाइबली्य िण्डबाट पसवत् आतमाको पे्रम बारे के अवलोकन गनु्यभ्यो सो छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्
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सबै सवश्वासीिरू (नर र नारी) ‘परमशे्वरको पतु्िरू’ िुन ्सकनसक सतिनीिरू सबैले पसवत् आतमा पाएका छन।् ्यो 
‘परमशे्वरको पतु्िरू’ भनने शबदले परमशे्वरसँगको िाम्ो त्यस स्बनधलाई दशा्यउँदछ जो अब िामीले 
उत्तरासधकारको रूपमा पाएका छौं। ्यसरी धम्यपतु्को रूपमा िामीलाई अपनाउन ुभनेको राजकी्य पररवारमा काननुी 
रूपम ैपरुा असधकार ससिति जनमकेो ज्ेयष्ठ पतु्को रूपमा जनमन ुजसत्तकै िो। ्यसैकारर िामी ्येशसूँग उिाँ बराबरकै 
उत्तरासधकारी भएकाछय,ँ जो परमशे्वरको राज्यको राजा िुनिुुनछ।

िवािी फिनुिोस्
िरेक व्यसक्तलाई सतिनीिरू परमशे्वरको सनतिान (राजकी्य पररवारमा जनमेको ज्ेयष्ठ पतु् जसत्तकै) िुन ्भनने कुरा 
जाननकुो अथ्य के िुनछ?

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ९: म ज्तिो छु त्य्तैि ्वीकृसति
अर् महान ‘म हु’ँ द्ारा। उहाँको प्ेममा भटे्ाइए।ँ म जस्ो ्छतु  त्यस्ै सवीकाररए।ँ अनन््ाको रनरम् सतुररषि् गररए।ँ 
जीवनको भरपरूरमा, म सिाको लारग पररव ््यन भए।ँ

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले मलाई परमशे्वरले म ज्तिो छु त्य्तैि ्वीकार 
गनु्यभएको कुरालाई िोषरा गद्यछन।्

चार का्ड्थिरूको काय्थशाला
किम १: प्रत्ेयक व्यसक्तले एक एक िाली पनना 
सलनछ र त्यसलाई चार भाग िुने गरर काट्छ र प्रत्ेयक 
व्यसक्तले तिी का्ड्यिरूका अगाडी पट्ी तिल उललेसिति 
कुरािरूलाई दशा्यउने गरर सचत् बनाउनपुछ्य।
का्ड्य १ = म आफू।  का्ड्य २ = मरेो पररवार।  का्ड्य ३ = मरेो सशक्ा।  का्ड्य ४ = मरेो गाऊँ।
किम २: प्रत्ेयक व्यसक्तले तिी चार का्ड्यिरूमा साधारर सचत्िरू बनाएर र िरेक का्ड्यको पसछ केसि शबदिरू लेिरे 
आफनो बारेमा, आफनो पररवारको बारेमा, आफनो ्कूलको बारेमा र आफनो समदुा्यको बारेमा वर्यन गनु्यपछ्य। तिर 
कुनै पसन का्ड्यमा नाम लेखन ुिुदँनै।
का्ड्य १: म आफनो बारे क्तिो मिससू गछु्य? (एक िशुी वा उदास भएको अनिुारको सचत् बनाउनिुोस।्) के मलाई 
अरूले पे्रम गछ्यन ्भनने मिससू िुनछ? के मलाई समदुा्यले ्वीकार गद्यछ भनने मिससु िुनछ? मलाई के गन्य मन पछ्य? 
मलाई मन पनने जनावर कुन िो? मलाई मन पनने िाना के िो? मरेो सपनािरू के के िुन?् मलाई केदसेि ्डर लागछ?
का्ड्य २: मरेो पररवारमा को को छन?् मरेो पररवारको ्वा्थ्य क्तिो छ? मरेो पररवारले कुन परमशे्वरमासथ सवश्वास 
गद्यछ? मरेो पररवारमा मरेा असभभावकिरू के क्तिा छन?् (एक िशुी वा उदास भएको अनिुारको सचत् बनाउनिुोस।्)

का्ड्य ३: म आफनो जीवनको बारेमा क्तिो मिससू गछु्य? (एक िशुी वा उदास भएको अनिुारको सचत् 
बनाउनिुोस।्) बाल्यकालमा मलेै ससकेको एउटा कुरा के िो? मलाई ्यस कुरा ससकाउने व्यसक्त क्तिो िुनिुुनथ्यो? 
मलाई ससकन सबैभनदा बढी मन पनने सवष्य कुन सथ्यो? मलाई ससकन सबैभनदा गाह्ो लागने सवष्य कुन सथ्यो? मलाई 
ससकन सबैभनदा ससजलो लागने सवष्य कुन सथ्यो? ्य्तिा कुन कुन ठाउँ छन ्जिाँ म सरुसक्ति मिससू गसद्यन? ्य्तिा 
कुन कुन ठाउँ छन ्जिाँ म सरुसक्ति मिससू गछु्य?
का्ड्य ४: म बसोबास गनने ठाउँमा मलाई के राम्ो लागछ? म बसोबास गनने ठाउँमा मलाई के राम्ो लागदनै? जिाँ म 
बसोबास गछु्य त्यिाँका बढुापाकािरू के गछ्यन?् तिी बढुापाकािरूले मलाई कसरी सि्योग गद्यछन?्
किम ३: िरेक व्यसक्तले आ-आफनो का्ड्यमा मासथ उललेसिति जानकारीिरू लेिपेसछ तिी का्ड्यिरू उनीिरूले 
तिपाइलँाई सदनपुछ्य। तिी का्ड्यिरूलाई छ् ्यास्मस नगरी चार-चार कै सेटमा राखनिुोस।्
किम ४: प्रत्ेयक व्यसक्तको तिी चार का्ड्यको सटेलाई आ-आफनो िोईन तिर एक अका्यको िातिमा बाँस्ड सदनिुोस।् 
िरेकको पररच्य गोप्य रासिनपुछ्य, उसलाई सदइएका तिी चार का्ड्य कसको िो भनने कुरा कसलैाई पसन थािा िुनिुुदँनै।
किम ५: एक-एक जना गरेर प्रत्ेयक व्यसक्तले तिी का्ड्यमा लेसिएका कुरािरू सबैलाई सनुाउनपुछ्य।

सामूफिक छलिल
का्ड्यिरूका प्रत्येक सेटको पररराम के आ्यो भसन छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्
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प्रत्ेयक व्यसक्तले अफनो बारेमा र आफनो पररस्थसतििरूको बारेमा क्तिो मिससू गद्यछन ्भनने कुरालाई िदेा्य 
सतिनीिरूका बीचमा कसतिो सकससमको स्बनध रिछे भसन थािा पाउँछय?ँ

प्रत्ेयक व्यसक्त बीच के क्तिा सभननतिा रिछेन?्

उतपफत् २९:३१-३५ पढ्निुोस्

सामूफिक छलिल
लेआ र परमशे्वरको बारेमा तिपाइलेँ दिेकेा कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

पि ३१ परमशे्वरलाई लेआको बारेमा के थािा सथ्यो?

पि ३२ लेआले छोरा जनमाएपसछ त्यसको पररराम्वरूप के िुनछ भनने आशा गरररिकेी सथइन?्

पि ३३ लेआले छोरा जनमाएपसछ त्यसको पररराम्वरूप के उनका पसतिले उनलाई पे्रम गरे ति?

पि ३४ लेआले तिीन जना छोरा जनमाएपसछ के उनका पसतिले उनलाई पे्रम गरे?

पि ३५ चार जना छोरा जनमाएपसछ लेआले के भसनन?्

िाम्ो पे्रम पाउने, ्वीकृसति पाउने आवाश्यकतिालाई परमशे्वर दखेन ुिुनछ। परमशे्वर आफैले लेआलाई कसति धरैे पे्रम 
गनु्यिुनछ भनने कुरा दिेाउनलाई उनको छोरा जनमाउने चािाना परुा गररसदनभु्यो। परमशे्वरले आफनो ्योजनामा पसन 
उनलाई एउटा ्थान सदनभु्यो। उनको चयथो छोराबाट एउटा कुलको उद्य िुनछ जसबाट नै परमशे्वर ्ेयश ूदिे र 
रगतिको शरररमा आउनिुुनछ।
जब िामी ्यो कुरा थािा पाउँछय ँसक परमशे्वरले िामीलाई कसति धरैे पे्रम गनु्यिुनछ, कसरी िामीलाई ज्तिो छौं त्य्तिै 
्वीकार गनु्यिुनछ, उिाँको दृसष्टमा िामी कसति सनुदर छय,ँ र उिाँको ्योजनाको एउटा सि्सा बनाउनको लासग 
िामीलाई संसारको ससृष्ट िुनभुनदा असि दसेि नै चनुन ुभएको सथ्यो, तिब िामी वा्तिवमा ्वतिनत् िुनछय ँर त्यसपसछ 
िामी मासनसिरूबाटको पे्रम र ्वीकृसतिको अपेक्ा गन्य छोस्डसदनछय।ँ अब िामी ्यस वा्तिसवकतिामा सजउँछय ँसक 
उिाँको पे्रम र उिाँको ्वीकृसति िाम्ो लासग पऱ्याप्तभनदा पसन अझ बढी छ।
रोमी १५:७ र पे्ररति १०:३४ पढ्निुोस्
्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

्ेयशलेू मत्ी ११:२८ मा भननभु्यो, “मकहाँ आऊ। जो ्सरक् औ कष्टले िरबएकाहरू हो! म र्मीहरूलाई 
आतमाको रनरम् रवश्ाम रिने्छतु ।” (ERV)

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ १०: पररच्य — आतमाबाट जनमकेो
परमशे्वर: आतमा भएर परन िहे र रग्को शरररमा जनमनतुभ्यो, रक उहाँ सबैको रनरम् िहे र रग्को बरलिान 
हुनसकनतु भएको होस,् ्ारक जो िहे र रग् भएर जनमकेा ्छन ्र्नीहरू आतमाबाट जनमन सकतु न।्

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले म आतमाबाट जसनमएको, परमशे्वरको सनतिान िु ँ
भनने कुराको िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन
िामीले ससकेका छय ँसक सवश्वासीिरू जसले ्येश ूआफैले सदनभुएको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गद्यछन,् 
सतिनीिरू सबैले परमशे्वरको आतमा—पसवत् आतमालाई आफूसभत् प्राप्त गद्यछन।् अब ्यो सम्यमा िामी 
उत्तराधीकारी भएका छय,ँ िामी परमशे्वरको सनतिान िय ँ(राजकी्य पररवारमा जनमेको ज्ेयष्ठ पतु्ज्तैि), ख्ीष्टको संगी 
उत्तराधीकारी िय,ँ दषु्टतिाले क्सतिग््ति भएको संसार, ्यस पथृवीमा, िामी परमशे्वरको राज्यमा जीवन सवतिाईरिकेा छय।ँ 

परमशे्वर िामीिरू मध्ेयकै एक िुनभु्यो सकनभने उिाँले िामीलाई धरैे पे्रम गनु्यिुनछ, र इसतििासको त्यस क्रमा, 
्ेयशलेू पसवत् आतमाद्ारा दिे र रगतिको रूपमा एक स्तीबाट जनम सलनभु्यो, तिासक िामी दिे र रगतिमा जनमकेािरूले 
्ेयशकूो दिे र रगतिको ससद् र अननतिको बसलदानलाई सवश्वास र ग्िर गरेर आतमाबाट जनम सलन सकय।ँ

यूिनना १:१२-१३ पढ्निुोस्

िामी परमशे्वरको कथा, उिाँको साँचो पे्रम कथा, बाइबलबाट दिे र रगतिबाट जनमकेा मासनसले सकन आतमाबाट 
जनम सलन ुआवश्यकतिा छ भनने कुराको अध्य्यन गननेछय।ँ

१ कोररफनर १५:४७-५१ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
बाइबलको ्यस िण्डबाट पसिलो मासनस (दिे र रगतिबाट जसनमएको) र दोस्ो मासनस (आतमाबाटको ्ेयश,ू जसले 
दिे र रगतिबाट जनम सलनभु्यो) को बारेमा तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

पसिलो मासनस के बाट बनेको सथ्यो?

्ेयश ूआफैले सदनभुएको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गनु्य असि िामीले कसको ्वरूप, प्रसतिरूप र पसिचान 
पाएका िुनछौं?
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्ेयश ूआफैले सदनभुएको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गरेपसछ िामीले कसको ्वरूप, प्रसतिरूप र पसिचान 
पाएका िुनछौं?

अब उत्तराधीकारको ्यो सम्य िाम्ो िो। िामीले ्येशकूो पसिचान पाएका छय,ँ दिे र रगति भएतिा पसन उिाँको 
आतमाबाट जनमकेा छय,ँ परमशे्वरको सनतिान (राजकी्य पररवारमा जनमेको ज्ेयष्ठ पतु्ज्तैि), ख्ीष्टको संगी 
उत्तराधीकारी िय,ँ दषु्टतिाले क्सतिग््ति भएको ्यस संसार, ्यस पथृवीमा भए तिापसन िामी परमशे्वरको राज्यमा जीवन 
जीइरिकेा छौं।

१ कोररनरी १५:५०-५५ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
बाइबलको ्यस िण्डमा माटोबाट बनाइएको (दिे र रगतिबाट जनमकेो) मासनसको र आतमाबाट जनमनभुएको 
्ेयशकूो (जो दिे र रगति िुनभु्यो) पसिचान बारे तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

दिे र रगतिबाट जनमकेो मासनसको ्वभाव र पसिचान कसतिो छ?

्ेयशकूो ्वभाव र पसिचान कसतिो छ?

पसिलो मासनस असल तिथा िराबको ज्ान प्राप्त गनने फल िाने सनर्य्य गरर दषु्टको छलमा सिभागी भएर वा एक 
भएर एउटा बबा्यद भएको बीऊ बने। पररराम्वरूप सबै मासनसिरू ्य्तैि बबा्यद भएका ्वभाव सलएर जसनमनछन।् 
दोस्ो मासनस ्येश,ू पसवत् आतमाद्ारा कसिल्ैय नाश निुने बीऊको रूपमा स्तीबाट दिे र रगति भएर जनम सलनभु्यो। 
्ेयश ूनै दिे र रगतिको एक ससद् बसलदान िुनिुुनछ।

रोमी ५:१४-१९ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
बाइबलको ्यस िण्डमा माटोबाट बनाइएको (दिे र रगतिबाट जनमकेो) मासनसले र आतमाबाट जनमनभुएको ्ेयशलेू 
(जो दिे र रगति िुनभु्यो) ल्याएको पररराम बारे तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

पसिलो मासनसको अपराधको पररराम के भ्यो?

पि १६ 

पि १७ 
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दोस्ो मासनसले ससत्तमैा उपिार ्वरूप सदनभुएको उिाँको आफनै बसलदानलाई ्वीकार गननेिरूको सनस्ति पररराम 
के िुनछ?

पि १६ 

पि १७ 

कलससी २:१३-१५ पढ्निुोस्

पसिलो मासनसको अपराधको पररराम के भ्यो?

पि १३ 

दोस्ो मासनसले ससत्तमैा उपिार ्वरूप सदनभुएको उिाँको आफनै बसलदानलाई ्वीकार गननेिरूको सनस्ति पररराम 
के िुनछ?

पि १३ 

पि १४ 

पि १५ 

अब उत्तराधीकारको ्यो सम्य िाम्ो िो। मतृ्यकुो दण्ड, न्या्य तिथा दोषबाट मकु्त गरेर िामीलाई धमली बनाउनभु्यो र 
िामीलाई ्यस जीवनमा ्ेयशकूो असधकार तिथा शासन को सवरुद् ि्डा िुने िाम्ो शरीर तिथा सबै दषु्ट आतमािरू र 
असधकाररिरूमासथ शासन गनने असधकार सदनभु्यो। अब शतैिान वा दषु्ट आतमािरूले िामीलाई दोष लगाउन 
सकदनैन ्सकनसक सतिनीिरूका सबै शसक्तिरू र शस्त िरूलाई सन:शस्त पारी तिी सबैमासथ ्ेयशलेू कू्रसमा सवज्य प्राप्त 
गनु्यभ्यो।

दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा िामी आतमाबाट जसनमएका दिे र रगति िय,ँ असन ्येशकूो सवज्यमा सजउनलाई 
जीसवति पाररएका छय।ँ

िामीले भसवष्यमा पसन उत्तरासधकार पाउनेछय।ँ

१ कोररनरी १५:२०-२३ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
बाइबलको ्यस िण्डमा माटोबाट बनाइएको (दिे र रगतिबाट जनमकेो) मासनसले र आतमाबाट जनमनभुएको ्ेयशलेू 
(जो दिे र रगति िुनभु्यो) ल्याएको पररराम बारे तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू 
लेखनिुोस।्

मतृिकबाट जीसवति भएर उठेको को िो?

जब ्ेयश ूआफनो स्परू्य मसिमामा ्यस संसारमा फसक्य आउनिुुनेछ, त्यस सम्यमा मतृिकबाट कसिल्ैय वदृ् निुने, 
कसिल्ैय रोगी निुने, कसिल्ैय नथाकने ससद् शरररमा जीसवति भएर को उठाईने छन?्
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प्काश १:१८ पढ्निुोस्

त्यो व्यसक्त को िुन जो आतमाद्ारा दिे र रगतिको ससद् बसलदान बननभु्यो, मनु्यभ्यो, ससद् पनुरुसतथति शरीरमा 
जीसवति भएर उठ्नभु्यो, ्वग्यमा उचासलनभु्यो, सदासव्यदाको सनस्ति जीसवति िुनिुुनछ असन जसको मतृ्य ुर 
अननतितिामासथ असधकार छ?

प्काश १:५-६ पढ्निुोस्

त्यो सवश्वास्योग्य साक्ी, मतृिकबाट शरररमा जीसवति िुने प्रथम व्यसक्त, सबै मासथको सववोचच असधकारी को िो?

्ेयशलेू िाम्ो सनस्ति ्यी सबै थोक फकन गनु्यभ्यो?

जब िामीले ्ेयश ूआफैले उपिार ्वरूप सदनभुएको उिाँको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गछछौं तिब 
आतमाबाट जसनमन ुर परमशे्वरको सनतिान िुनकुो असतिररक्त िामी के भएका िुनछौं?

्ेयशकूो पनुरुतथान पसिलो ससद् शारीररक पनुरुतथान सथ्यो, त्यसैले अब िामी दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा 
सवज्यी जीवन सजउने मात् िोइन, तिर िाम्ो भसवष्यको अननति आशामा दषु्टतिाले क्सति नगरेको न्याँ संसारमा सजउन 
सकछय,ँ जिाँ िामीले कसिल्ैय वदृ् निुने, कसिल्ैय रोगी निुने, कसिल्ैय नथाकने, कसिल्ैय नमनने ससद् पनुरुतथान 
भएको शरीर प्राप्त गननेछय।ँ जब ्येश ूपथृवीमा फसक्य निुुनछ, तिब उिाँ आफैले ससत्तकैो उपिार ्वरूप सदनभुएको 
उिाँको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गननेिरूले ससद् पनुरुतथान भएको शररर प्राप्त  गननेछन।्

भसवष्यको उत्तराधीकारको सनस्ति ्यो िाम्ो सम्य िो। सकनसक परमशे्वरले िामीलाई ्यसति धरैे पे्रम गनु्यिुनछ सक, 
्ेयशलेू पसवत् आतमाद्ारा स्तीबाट जनम सलएर दिे र रगति बनन रूचाउनभु्यो। उिाँ आफनै ससृष्टमा ओलली आउनभु्यो। 
मासनसको अपराधको पररराम्वरूप परमशे्वरको ससृष्ट दषु्टतिाले क्सतिग््ति भएको सथ्यो। असमानतिा, अत्याचार, 
दषु्टतिा र मतृ्यलेु शासन गरररिकेो सथ्यो। परमशे्वरले िामीलाई ्यसति धरैे पे्रम गनु्यिुनछ सक, ्ेयश ूउत्तराधीकारको पसिलो 
पतु्को रूपमा आउनभु्यो, तिासक िामी सबैजना, दिे र रगतिबाट आतमाद्ारा जसनमएका पतु्िरू बनन सकय,ँ तिासक 
िामीले असिले र भसवष्यमा आफना सबै उत्तराधीकार प्राप्त गन्य सकय।ँ िललेल्ूयाि!

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ ११: सप्र्य (पतु्) मा ्वीकृसति
मारनसका ितुई आवश्यक्ाहरू: सवीकृर् पाउने चाहना र पे्म पाउने चाहना। 
परमशे्वरले हामीलाई रप््य (सबैभनिा प्यारो ्येश)ू मा (रवशषे सममानका सा्स) सवीकृ् गनतु्यभ्यो।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले मलाई परमशे्वरले पे्रम गनु्यिुनछ र ख्ीष्टमा मलाई 
सवशषे स्मान र आसशष सदनिुुनछ भनने कुरा िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन
िामीले ससकीसकेका छय ँसक सवश्वासीिरू जसले ्येश ूआफैले सदनभुएको दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार 
गद्यछन,् सतिनीिरू सबैले परमशे्वरको आतमा—पसवत् आतमालाई आफूसभत् प्राप्त गद्यछन।् अब ्यो सम्यमा िामी 
उत्तराधीकारी भएका छय।ँ िामी परमशे्वरको सनतिान िय ँ(राजकी्य पररवारमा जनमेको ज्ेयष्ठ पतु्ज्तैि), ख्ीष्टको संगी 
उत्तराधीकारी िय,ँ दषु्टतिाले क्सतिग््ति भएको ्यस संसार, ्यस पथृवीमा भए तिापसन िामी परमशे्वरको राज्यमा जीवन 
जीइरिकेा छौं।

परमशे्वर िामीिरू मध्यकै एक िुन रुचाउनभु्यो सकनभने उिाँले िामीलाई धरैे पे्रम गनु्यिुनछ, र इसतििासको त्यस 
क्रमा, ्येशलेू पसवत् आतमाद्ारा दिे र रगतिको रूपमा एक स्तीबाट जनम सलनभु्यो, तिासक िामी दिे र रगतिमा 
जनमकेािरूले ्येशकूो दिे र रगतिको ससद् र अननतिको बसलदानलाई सवश्वास र ग्िर गरेर आतमाबाट जनम सलन 
सकय।ँ

िामी परमशे्वरको कथा, उिाँको साँचो पे्रम कथा, बाइबलबाट सपतिाको पे्रम, आसशष, इचछा (हृद्यको चािना) र 
अननतिको लासग बचाउने उद्शे्यको बारेमा अध्य्यन गननेछय।ँ

एफिसी १:३-१४ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

िामीलाई प्रकट गनु्यभएको परमशे्वरको इचछा र ्योजना के िो? पि ९-१० पढ्निुोस्

सपतिा परमशे्वरले िामीलाई (सवगतिमा) के सदनभुएको सथ्यो, जो वति्यमानमा िामीले पाइसकेका छय?ँ पि ३ पढ्निुोस्

्यो आशीष किाँ छ?
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्यो सब प्राप्त गन्यको लासग िामी कसमा वा कसको साथ एक भएका छय?ँ

वति्यमान सम्यमा, जसरी ख्ीष्ट ्वगली्य ्थानिरूमा असधकारको ्थानमा सवराजमान िुनभुएको छ, त्यसरी नै िामी 
पसन त्यिी ्थानमा छौं। वति्यमान सम्यमा, ज्तिो ख्ीष्ट िुनिुुनछ त्य्तैि िामीले पसन ख्ीष्टमा प्रत्येक आसतमक 
आशीष पाएका छय।ँ आउने पदिरूले ्यी आशीषिरूका केसि सववरर प्र्तितुि गननेछन।्

िामी (वति्यमान सम्यमा) ख्ीष्टमा को िय,ँ जो सपतिा परमशे्वरले (सवगतिमा) िामीलाई सदइसकनभुएको सथ्यो? ्यसलाई 
व्यसक्तगति बनाउनिुोस ्र आफनो उत्तरिरूमा ‘म िु’ँ लेखनिुोस।् पि ४-५ पढ्निुोस्

्ेयश ूपरमशे्वरको ‘सप्र्य’ पतु् िुनिुुनछ, सपतिाको सववोचच प्रेम-पात्। िामी पसन (ज्तिो छौं त्य्तिै) ्वीकार गररएका 
उिाँको पे्रमका ‘पतु्िरू’ िय।ँ िामी वति्यमान सम्यमा सपतिा र पतु्को ससद् पे्रमको वा्तिसवक स्बनधमा बाँसचरिकेा 
छय।ँ िामी उिाँका हृद्यका चािना िय।ँ

िामी (वति्यमान सम्यमा) ख्ीष्टमा को िय,ँ जो सपतिा परमशे्वरले (सवगतिमा) िामीलाई सदइसकनभुएको सथ्यो? ्यसलाई 
व्यसक्तगति बनाउनिुोस ्र आफनो उत्तरिरूमा ‘म िु’ँ लेखनिुोस।् पि ७-८ पढ्निुोस्

िामी (वति्यमान सम्यमा) ख्ीष्टमा को िय,ँ जो सपतिा परमशे्वरले (सवगतिमा) िामीलाई सदइसकनभुएको सथ्यो? ्यसलाई 
व्यसक्तगति बनाउनिुोस ्र आफनो आफनो उत्तरमा ‘मैले…पाएको/पाएकी छु’ लेखनिुोस।् पि ११ पढ्निुोस्

िामी (वति्यमान सम्यमा) ख्ीष्टमा को िय,ँ जो सपतिा परमशे्वरले (सवगतिमा) िामीलाई सदइसकनभुएको सथ्यो? ्यसलाई 
व्यसक्तगति बनाउनिुोस ्र आफनो उत्तरमा ‘ममा…लगाइएको छ’ लेखनाुिोस।् पि १३-१४ पढ्निुोस्

्याद राखनसु ्सक, वति्यमान सम्यमा, जसरी ख्ीष्ट ्वगली्य ्थानिरूमा असधकारको ्थानमा सवराजमान िुनभुएको छ, 
त्यसरी नै िामी पसन त्यसि ्थानमा छौं। वति्यमान सम्यमा, ज्तिो ख्ीष्ट िुनिुुनछ त्य्तैि िामीले पसन उिाँमा प्रत्ेयक 
आसतमक आशीष पाएका छय।ँ

एफिसी १:२१-२३ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्
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सामूफिक छलिल
तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

वति्यमान सम्यमा र भसवष्यमा ्ेयशकूो शसक्त र असधकार कफति छ? पि २१ पढ्निुोस्

्ेयशकूो पररपरू्यतिा को िो? पि २३ पढ्निुोस्

्ेयशलेू सदनभुएको आफनै दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गनने सबै सवश्वासीिरूको पररपरू्यतिा को िो?

एफिसी २:४-८ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

वति्यमान सम्यमा िामीले ख्ीष्ट ्येशमूा के पाएका छय?ँ पि ५-६ पढ्निुोस्

परमशे्वरले िामीलाई िाम्ो शरीरको असभलाषािरू तिथा शतैिान र सबै दषु्ट आतमािरूमासथ ख्ीष्टको शसक्त र 
असधकारमा ्वगली्य ्थानिरूमा उिाँसँगै ब्नको लासग फकन ख्ीष्टसँग जीसवति पानु्यभ्यो र उठाउनभु्यो? पि ४-८ 
पढ्निुोस्

एफिसी १:१५-१९ पढ्निुोस्

पे्रररति पावलले सनतििरूको लासग के प्राथ्यना गछ्यन?्

पि १७ 

पि १८ 

पि १९ 

्यस वचन िण्डमा तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकनभुएको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ १२: स्बनधिरू
सेरमनार सहभागी: ‘िाखको समबन्धको रवष्यमा रसक्यौ ँरक, ्येशबूाट प्ाप्त गरेको सम्यमा,  
रप्ाको इच्छाप्र् समरप्य् हुनतु, मरेो लारग अत्यन् महत्वपणू्य ्छ।’

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले ्ेयशमूा िाम्ो एकतिा, ्येशसूँग दािको बोट र 
िाँगािरू बीचको स्बनध वा ्येशकूो पे्रममा सजउने कुरालाई िोषरा गद्यछन।्

करा
कलपना गनु्यिोस ्सक तिपाइ ँएक सवशाल दािको बोटको िाँगा िुनिुुनछ।

तिपाइ ँदािको मखु्य बोटमा गाँससएको िाँगा िुनिुुनछ, जो मालीको इचछामा समसप्यति िुनछ।

तिपाइलेँ गन्य सकने भनेको त्यािाँ झसुन्डएर ब्ने मात् िो, त्यसको असतिररक्त केसि गन्य सकनिुुनन, िाली मखु्य बोटमा 
झसुन्डएर रिने मात्।

अब तिपाइ ँमखु्य बोटमा रिकेो कारर, दािको स्परु्य असल कुरािरू ्वाभासवक रूपमा जरािरूबाट मखु्य बोट 
िुदँ ैतिपाइकँिाँ बगेर आउँदछ। ्यसका पानी, ्यसका पयसष्टक तितविरू; सबै थोक दािको बोटबाट बगेर तिपाइकँिाँ 
आइरिनछ।

तिपाइकँो काम भनेको दािको बोटमा रिीरिने, असन ्यसको असल कुरािरू प्राप्त गरररिन ुिो।

एक सदन, तिपाइलँाई ‘झनुझनुी’ मिससू िुन थालछ। आफू वसृद् भएको तिपाइलेँ थािा पाउनिुुनेछ।

फलको सानो-सानो झपुपा बनन थालछ। पप (पे्रम), पप, पप (आननद, शासनति), पप, पप, पप (धीरज, कृपा, भलाई), 
पप, पप, पप (सवश्वाससन्यतिा, नम्तिा, सं्यम)।

जब स्ूय्यको उषरतिा र वषा्यको झरी तिपाइमँासथ पद्यछ, तिपाईसभत् जीवनको पानी र दािको बोटबाट पयसष्टक तितविरू 
बगेर आउँदछ। ्यो कसरी भरैिनछ? तिपाइलेँ ति केसि पसन गरररिकेो िुनिुुनन!

तिपाइलेँ ति दािको बोटमा रिरे झसुन्डरिने काम मात् गनु्यिुनछ, असन ्यसको असल कुरािरू प्राप्त गरररिनिुुनछ।

मालीको इचछा पसन ्यिी नै िो।

्वाभासवक रूपमा, पानी मासथबाट तिलसतिर बगदछ, ज्तिै वषा्य, नसदिरू, पोिरीिरू इत्यासद। दािको बोटलाई 
जीसवति रिनको लासग पानीको आवश्यकतिा पद्यछ। पानी सबना ्यो मरेर जानछ। दािको िाँगाको लासग पानीको 
आपसूति्य गन्य दािको मखु्य बोटबाट पानी सपउन पछ्य – मखु्य बोटबाट प्राप्त गनु्यपछ्य। जीसवति रिन र फल फलाउनको 
लासग िाँगाले पानी सपउनैपछ्य।
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सवाभारवक रूपमा जस्ो हुन्छ, आरतमक रूपमा परन त्यस्ै हुन्छ रकनरक परमशे्वरले सबै वस्तुहरूलाई ्यसरी नै 
सरृष्ट गनतु्यभएको ्छ।

आसतमकरूपमा, जीवनको पानी मासथबाट तिलसतिर बगदछ, परमशे्वरको ससंिासनबाट ्ेयशदू्ारा िाँगािरूमा आउँदछ। 
िाँगािरूले वषा्यबाट पानी ससध ैसपउँदनै – ्यो पानी भसूममा जानछ र िाँगािरूले ्वाभासवक रूपमा मखु्य बोटबाट 
सपउँदछन,् िाँगािरूले दािको सबै असल कुरािरू जरािरू र मखु्य बोटबाट प्राप्त गरररिनछ। 

यूिनना १५:१-८ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् 
उत्तरिरू लेखनिुोस।्

मासल को िो?

दािको मखु्य बोट को िो?

दािको मखु्य बोटमा जोस्डएर रिकेो िाँगा को िो?

जोस्डएर रिनकुो अथ्य के िो?

 

म कसरी जोस्डएर रिन सकछु?

्वाभासवक रूपमा जीसवति रिन र फल फलाउनको लासग िाँगािरूले पयसष्टक तितव वा भोजन िान ुपसन असनवा्य्य 
िुनछ।

यूिनना ४:२७-३८ पढ्निुोस्

सनिभ्थ
्यस वचन िण्डमा ्ेयश ूएक बसिषकृति स्तीसँग कुरा गरररिन ुभएको छ। त्यस सम्यमा ्यिूदीिरूका कुलका कोसि 
व्यसक्त पसन सामररिरूका कुलका कुनै पसन व्यसक्तसँग बाति-सचति गददैनथे, सवशषे गरर एक स्तीसँग, जो आफनै 
मासनसिरूबाट बसिषकृति िुसनछन,् तिर ्येश ू(दिे र रगतिको रूपमा ्यिूदीिरूका कुलबाट िुनिुुनथ्यो) ्यस बसिषकृति 
स्तीको नसजक जानभु्यो, उनीसँग जीवनको पानी (परमशे्वरको आतमा, पसवत् आतमा) को सवष्यमा बतिाउनभु्यो र 
उिाँ को िुनिुुनछ सो दशा्यउनभु्यो। उिाँ जीवनको पानीको स्ोति िुनिुुनछ। जब ्येशकूा चलेािरू फसक्य  आए, तिब 
्ेयशलेू सतिनीिरूलाई आफनो भोजन र पाकेको फसलको सवष्यमा ससकाउनभु्यो।
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्यस बसिषकृति स्तीलाई भटेेर उिाँ को िुनिुुनछ भसन दशा्यउन ुर उिाँलाई असिलेस्म नसचननेिरूको सवष्यमा 
बतिाउनकुो बीचमा ्ेयशलेू उिाँको भोजन के िो भननेकुरा प्रकट गनु्यिुनछ।

्ेयशलेू उिाँको भोजन के िो भननभु्यो जसले उिाँलाई पोषर सददँछ?

सवाभारवक रूपमा जस्ो हुन्छ, आरतमक रूपमा परन त्यस्ै हुन्छ रकनरक परमशे्वरले सबै वस्तुहरूलाई ्यसरी नै 
सरृष्ट गनतु्यभएको ्छ।

आसतमक रूपमा जब िामी िाम्ो सपतिाको इचछाप्रसति समसप्यति िुनछय,ँ तिब िामी उिाँको उपस्थसतिमा, आराधनामा, 
उिाँको वचनमा उिाँसँग सम्य सबतिाउँद ैजाँदा उिाँबाट उिाँका सबै असल कुरािरू पाएर, उिाँको आतमाद्ारा 
सदन-प्रसतिसदन अझ धरैे रूपानतिरर िुदँ ैजानछय।ँ

जब िामीले ्ेयशबूाट (असल कुरािरू) प्राप्त गछ्छ,ँ सपतिा परमशे्वरको इचछा प्रसति समसप्यति िुनछय,ँ तिब िामी कसको 
्वरूपमा रूपानतिरर िुदँ ैजानछय?ँ २कोररनरी ३:१७-१८ पढ्निुोस्

जब िामी सपतिाको इचछाप्रसति समसप्यति भएर जीवनको पानी सपउँछय ँतिब के िुनेछ भसन ्ेयश ूिोषरा गनु्यिुनछ?

यूिनना १५:८ पढ्निुोस्

सनसचिति छ सक फल लागनेछ। सवाभारवक रूपमा जस्ो हुन्छ, आरतमक रूपमा परन त्यस्ै हुन्छ रकनरक परमशे्वरले 
सबै वस्तुहरूलाई ्यसरी नै सरृष्ट गनतु्यभएको ्छ।

जब िामी सपतिाको इचछाप्रसति समसप्यति भएर िरेक सदन उिाँको उपस्थसतिमा सपउँछय,ँ तिब पसवत् आतमाले िामीलाई 
धरैेभनदा धरैे ख्ीष्टज्तैि बनाउनको सनस्ति िामीलाई पररवति्यन गददै जानिुुनछ। उिाँको चररत् िाम्ो चररत् बनद ैजानछ। 
्ेयशकूो बोटमा ्येश ूफल लागछ। आतमाको फल।

जब िामी सपतिा परमशे्वरको इचछाप्रसति समसप्यति िुनछय,ँ तिब िामीले ्ेयशबूाट ्ेयशकूो कुन आसतमक फल र ईश्वरी्य 
्वभाव वा गरुिरू प्राप्त गछ्छ?ँ िलातिी ५:२२-२३ पढ्निुोस्

्यी फलिरू कसले उतपादन गनु्यिुनछ?

जब िामीलाई ्यो प्रकाश िुदँछ सक परमशे्वरले िामीलाई कसति धरैे पे्रम गनु्यिुनछ, तिब िामी उिाँको उपस्थसतिमा 
सपतिाको इचछाप्रसति समसप्यति िुनछय,ँ असन उिाँले आफनो इचछा अनसुार आफैलाई िामीमा अझ धरैे प्रकट गनु्यिुनछ 
तिासक िामी परमशे्वरको पररपरू्यतिामा परू्य िुन सकय।ँ जसै िामी िरेक सदन उिाँको उपस्थतिमा रिनछय,ँ सपतिाको 
इचछा प्रसति समसप्यति भएर ्येशबूाट असल कुरािरू प्राप्त गददै जानछय,ँ असन उिाँको इचछा अनसुार उिाँले िामीलाई 
पररवति्यन गददैजानिुुनछ।

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ १३: स्बनधिरू – 
अन्य मासनसिरूलाई ज्तिो छ त्य्तिै गररने ्वीकृसति

पतुनरम्यलाप (सहमर्मा ल्याउनतु)। पतुनस्सा्यरप् (सवास्थ्य, आरोग्य्ा र जीवन-शरतिको अवस्सामा फका्यएर 
ल्याउनतु)। नवीकरण (जागृ्  गनतु्य र प्भावशाली बनाउनतु)।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको पे्रम र पररवति्यनकारी शसक्तको िोषरा 
गद्यछन।्

िश बीउको सामूफिक अभयास
िामीले ्यो ससकेका छौं, सक िाम्ो सबैभनदा मित्वपरू्य स्बनध भनेको परमशे्वरसँगको स्बनध िो। ्यसद िामी 
सपतिाको इचछाप्रसति समसप्यति भएर उिाँको उपस्थसतिमा सम्य सबतिाउँछय,ँ ्येशबूाट असल कुरािरू प्राप्त गददै जानछय ँ
भने परमशे्वरले िरेक सदन िामीलाई ्ेयशकूो ्वभावमा पररवति्यन गददैजानिुुनछ।

परमशे्वर िाम्ो भावनािरूको वा्तिा गनु्यिुनछ, सक िामी क्तिो मिससू गछ्छ,ँ अन्य मासनसिरूले िामी प्रसति क्तिो 
व्यविार गछ्यन ्र िामीले अन्य मासनसिरूसँग क्तिो व्यविार गछ्छ।ँ

सामूफिक अभयास
सबैजना एक-अका्यलाई दखेनेगरर एउटा िरेा बनाएर ब्नपुछ्य। िरेाको बीचमा दश बीउको का्य्य तिासलका 
(परमशे्वरको राज्य का्य्यक्रम का्य्यपतुरस्का को पषृ्ठ ४५ बाट फोटोकपी गरेर) राखनिुोस ्तिासक सबैजनाले त्यसलाई 
दखेन सकुन।् का्य्य तिासलकाको छेउमा धान वा चना वा कुनै पसन थोकको १० वटा बीउ राखनिुोस।् िरेामा जसति 
जना छन ्सति सबैजना तिपाइकँो समिूका मासनसिरू िुन।् समिूमा ३ दसेि १२ जनास्म जसति पसन िुन ससकनछ। 
्यसद १२ जनाभनदा धरैे भए दईुवटा समिू बनाउनिुोस।् ्यसद २४ जनाभनदा धरैे भए तिीनवटा समिू बनाउनिुोस ्र 
प्रत्ेयक समिूको बीचमा एउटा दश बीउबारे का्य्य तिासलका र १० वटा बीउिरू रासिसदनिुोस।्

प्रत्ेयक व्यसक्तलाई एक-एक गरेर समिूमा बोलने मयका सदइने छ। प्रत्येकलाई बोलने बराबर असधकार सदन ुपछ्य। 
प्रत्ेयक व्यसक्तको बराबर मित्व छ। प्रत्ेयक व्यसक्तले समिूमा एक मित्वपरू्य अङ्गको रूपमा काम गछ्यन।् प्रत्येक 
व्यसक्तले आफनो समिूलाई बतिाउनपुछ्य सक उनको बझुाई अनसुार उनीिरूलाई समाजले का्य्य तिासलकाको कुन 
िण्डमा रािकेो दखेदछन।् उनका समाजले उनीिरूलाई मित्विीन सस्झनछन ्सक वा केसि मित्वको सस्झनछन,् 
वा अत्यनति मित्वपरू्य सस्झनछन।्

प्रत्ेयक व्यसक्तले ्यो कुरा राम्री बझुन ुअत्यनति मित्वपरू्य छ सक उनीिरूका समाजले उनीिरूलाई कुन दृसष्टले िदे्यछन ्
भनने कुरा उनीिरूका लासग शम्यको कुरा िोइन। कुनै एक व्यसक्तलाई समाजले क्तिो दृसष्टले िदे्यछन ्भनने कुरा धरैे 
कुराको पररराम िो, जसमा धरैे जसो त्यस व्यसक्तको सन्यनत्रभनदा बासिर िुनछ। सिी उत्तर िो: समाजले तिपाइलँाई 
क्तिो दृष्टीले िछे्यन ्भसन तिपाइ ँसवश्वास गनु्यिुनछ।
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एक पटक प्रत्ेयक व्यसक्तले समाजको दृसष्टकोर अनसुार आफू कुन िण्डमा (मित्विीन, केसि मित्वको, अत्यनति 
मित्वपरू्य) मा रिकेो सवश्वास गद्यछन ्भनने कुरा बतिाइसकेपसछ, चसुनएका कोलमिरूमा १० वटा बीउ राखद ैआफनो 
समिूको सनषकष्यलाई कसरी प्रसतिसनसधतव गनने भसन समिूका सबैजनाले छलफल गछ्यन।् १० वटा नै बीउिरू परैु 
प्र्योग गनु्य असनवा्य्य छ। तिी १० बीउिरूले परूा समिूको प्रसतिसनसधतव गद्यछ।

उदािरर १: ्यसद ८ जनाको समिू मध्ेय ५ जनालाई उनीिरूका समाजले उनीिरूलाई मित्विीन सस्झनछन ्भनने 
लागछ र २ जनालाई उनीिरूका समाजले उनीिरूलाई केसि मित्वको सस्झनछन ्भनने लागछ र १ जनालाई 
उनीिरूका समाजले उनलाई अत्यनति मित्वपरू्य सस्झनछन ्भनने लागछ, तिब १० बीउलाई ्यस सकससमले राखन 
ससकनछ, ७ वटा बीउलाई मित्विीन िण्डमा, २ वटा बीउलाई केसि मित्वको िण्डमा र एउटा बीउलाई अत्यनति 
मित्वपरू्य िण्डमा।

उदािरर २: ्यसद ६ जनाको समिू मध्ेय ३ जनालाई उनीिरूका समाजले उनीिरूलाई मित्विीन सस्झनछन ्भनने 
लागछ र ३ जनालाई उनीिरूका समाजले उनीिरूलाई केसि मित्वको सस्झनछन ्भनने लागछ र शनु्य (०) जनालाई 
उनीिरूका समाजले उनलाई अत्यनति मित्वपरू्य सस्झनछन ्भनने लागछ, तिब १० बीउलाई ्यस सकससमले राखन  
ससकनछ, ५ वटा बीउलाई मित्विीन िण्डमा, ५ वटा बीउलाई केसि मित्वको िण्डमा र शनु्य (०) बीउलाई 
अत्यनति मित्वपरू्य िण्डमा।

सामुफिक छलिल 
तिपाइलेँ अवलोकन गनु्यभएका कुरािरू छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्

लूका ८:४३-५५ पढ्निुोस्

्यस बाइबली्य िण्डलाई मनन ्गनु्यिोस ्र बार्बार पढ्निुोस।्

सामूफिक छलिल
पि ४३-४४ मा ्ेयशकूो एक ्पश्यले एक बसिषकृति स्तीलाई के भ्यो?

पि ४५ मा ्ेयशलेू के भननभु्यो?

्ेयशलेू मलाई के ले छो्यो भननभुएन, तिर कसले छो्यो भननभु्यो। कसले भननकुो अथ्य व्यसक्तलाई बझुाउँछ। ्येशलेू 
उनलाई मित्वपरू्य सस्झनिुुनछ र उनलाई िोजनको सनस्ति रोसकनभुएर, उिाँको सम्य सदनभुएर, उनीप्रसति आफनो 
ध्यान सदनभुएर उनलाई आदर गनु्यिुनछ। उनले सनको िुने शसक्त प्राप्त गररसकेकी सथइन।् ्याद राखनिुोस ्सक 
संसारको दृसष्टमा ्येश ूएक मित्वपरू्य व्यसक्तको मनदै लागेकी छोरीलाई बचाउनको लासग जाँद ैिुनिुुनथ्यो।

पि ४७ मा त्यस स्तीले के गरी?
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्ेयशलेू एक बसिषकृति स्तीलाई सव्य शसक्तमान परमशे्वरको रूपमा ससृष्ट गररएको अत्यनति मित्वपरू्य व्यसक्तको रूपमा 
्वीकार मात् गनु्यभएन, तिर ्ेयशकूो एक ्पश्यले गदा्य अब सारा समाज, चलेािरू र ्व्यम ्येश ूपसन त्यस स्तीको 
कुरा सनुीरिन ुभएको छ।

उनले एक ्थान पाइन।् उनको आवाज ससुन्यो। उनी एक मित्वपरू्य व्यसक्त भइन।् उनी मलू्यवान भइन।्

पि ४८ मा ्ेयशलेू त्यस स्तीलाई आफनो चलेािरू र सारा समाजको अगा्डी के भनेर बोलाउनभु्यो?

्ेयशकूो एक ्पश्यले स्परू्य - शारीररक, मानससक र आसतमक पररपरू्यतिा पाद्यछ। उनले (समाजमा) एक ्थान, एक 
आवाज, परमशे्वरको सनतिानको रूपमा पनु्था्यसपति पररच्य पाउसछन।्

१० बीउको अभ्यासमा फेरर फक्छ।ँ

समाजले उनीिरूलाई मित्विीन र केसि मित्वको मात् सस्झनछन ्भनने सवचार भएकािरूलाई समाजले 
उनीिरूलाई अत्यनति मित्वपरू्य व्यसक्त ठानछन ्भनने सवश्वास जगाउन कसरी सशक्त बनाउन सकछय?ँ

 १  

 २  

 ३ 

 ४ 

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?
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पाठ १४: स्बनधिरू — समानतिा
‘रसक्यौ ँरक ्ेयशमूा समबन्धहरू समान्ामा पतुनस्सा्यरप् हुन्छन…््यो सनिशे सतु-समाचार पाएका र नपाएका…सबै 
समाजमा पतुऱ्याउन अर् जरूरी ्छ।’ सेरमनार सहभागी

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वरको पे्रम र चगंाईको शसक्तको िोषरा 
गद्यछन।्

िामी परमशे्वरको कथा, उिाँको साँचो पे्रम कथा, बाइबलबाट परमशे्वरले कसरी परुूष र स्तीलाई समान रूपमा 
िनेु्यिुनछ भनने बारेमा केसि कुरािरू अध्य्यन गननेछय।ँ

परमशे्वरले आफनो ससृष्टको बारेमा के िोषरा गनु्यभ्यो, जसमा परुुष र स्ती दवुैजना समावेश छन?् उतपफत् १:३१ 
पढ्निुोस्

दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा बसेर परमेश्वरको राज्यमा िुने स्बनधिरूको बारेमा बझुने िो भने, िामी आसदमा 
(सरुुवातिमा) फसक्य एर जानपुछ्य। उतपफत् १:२७-२८ पढ्निुोस्

परमशे्वरले परुुषलाई कसको ्वरूपमा ससृष्ट गनु्यभ्यो?

परमशे्वरले स्तीलाई कसको ्वरूपमा ससृष्ट गनु्यभ्यो?

परमशे्वरले एक समान आशीष कसलाई सदनभु्यो?

परमशे्वरले सारा पथृवीमासथ समान (शासन गनने शसक्त) असधकार कसलाई सदनभु्यो?

उतपफत् २:१८-२० पढ्निुोस्

्यी पदिरूमा परमशे्वरले स्तीलाई परुूषको सनस्ति एक सिुाउने सि्योगी भनेर स्बोधन गनु्यभएको छ। ्यसको अथ्य 
कोसि ्य्तिो व्यसक्त जो साथ रिने, जो उ्तिै दिेबाट बनेको, तिर पसन सभननै व्यसक्त िुनछ। कोसि ्य्तिो व्यसक्त जो 
परुुषसँग बराबर िुनछ, जो एकसाथ समलेर एउटै िुन सकछ। कोसि ्य्तिो व्यसक्त जसले परुुषलाई परमशे्वरको 
्वरूपमा ससृष्ट गररएको एक व्यसक्तको रूपमा परू्य बनाउँदछ।

परमशे्वरको वचनको परुानो करारमा “सि्योगी” भनने शबद प्रा्यजसो मासनसको साथमा परमशे्वर ि्डा िुनभुएको 
संदभ्यको सनस्ति प्र्योग गररएको छ। परमशे्वरको वचनको न्याँ करारमा ्ेयश ूआफैले पसवत् आतमालाई िाम्ो 
सि्योगी भसन स्बोधन गनु्यभएको छ।
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परमशे्वरले परुुष र स्तीलाई समान वा असमान ससृष्ट गनु्यभ्यो?

परुुष र स्ती सम्ति ससृष्टमा परमशे्वरको सववोत्तम ससृष्ट सथए। मासनस (नर र नारी दवुै) 
ले परमशे्वरको सास समान रूपमा पाए, तिासक उनीिरू एक अका्यको परूक बनन सकुन ्
र आफनो ससृष्टकतिा्य परमशे्वर तिथा एक अका्यसँग एक समान स्बनधमा रिन सकुन।्

परुुष र स्ती भलाईको फनफ्ति बनाईएका सथए…समान-समान

के आजको संसार ससद् छ?

परमशे्वरको ससद् संसारलाई बदलनको लासग केसि िटना िट््यो। ्याद गनु्यिोस ्सक परमशे्वरले परुुष र स्तीलाई 
परमशे्वरको ससद् संसार रेिदिे गनने मयकाको रूपमा सारा पथृवीमासथ असधकार सदनभु्यो। उिाँले उनीिरूलाई 
उिाँसँगै सवज्यी भएर सजउनको सनस्ति सबै थोक सदनभु्यो।

परमशे्वरले परुुष र स्तीलाई मतृ्य ुचनुने सक जीवन चनुने, परमशे्वरको ज्ान र जीवनको रूिमा सिभागी िुन चनुने सक 
दषु्टको छल असन असल र िराबको ज्ान सदने रूिमा सिभागी िुन चनुने ्वतिनत् इचछाका साथ ससृष्ट गनु्यभएको 
सथ्यो।

परमशे्वरले मासनस (नर र नारी दवुै) लाई के चनुन सदनभु्यो? उतपफत् २:८-९, १५-१७ पढ्निुोस्

उतपसत्तको तिीन अध्या्य समाप्त िुन ुअसि नै पसिलो परुुष र पसिलो स्तीले परमशे्वरको ज्ान र जीवनको रूिमा 
सिभागी िुन चनुनकुो साटो दषु्टको छल असन असल र िराबको ज्ान सदने रूिमा सिभागी िुनलाई चनेु। परुुष र 
स्तीले िसनष्टतिामा बढ्द,ै परमशे्वरको बसुद् पाएर अनतितिः जीवन र फलवनतितिामा पऱु्याउने सवश्वासको स्बनधलाई 
लत्याएर दरूी बढाउने, परमशे्वरको बसुद्लाई इनकार गनने असन अनतिमा मतृ्य ुर सवनाशमा पऱु्याउने असवश्वासको 
स्बनधलाई चनेु। परुुष र स्तीले ्यस ससद् संसारमा मतृ्य ुर दषु्टतिालाई प्रवेश गन्य सदए। उतपफत् ३:१-७, १६-१७ 
पढ्निुोस्

असिले परुुष र स्तीको पार्पररक स्बनध कसतिो छ, समान सक असमान?

दवुै जनाले एक अका्यलाई सन्यनत्र र असधकार गनने प्र्यास गछ्यन।् स्तीले परुुषलाई सन्यनत्रमा राखने इचछा गसछ्यन ्र 
परुुषले चासि ँस्तीलाई आफनो असधनमा राखने प्र्यास गछ्य।

उतपफत् ४:७ पढ्निुोस्

उतपफत् ३:१६-१७ को सनदभ्यमा ‘इचछा’ शबदको अथ्य पसछ लागन ुर सन्यनत्र गनु्य तिथा िरेफेर गनने प्र्यास गनु्य भनने 
िुनछ। उतपफत् ३:१६-१७ को सनदभ्यमा ‘असधन’ शबदको अथ्य असधकार गनु्य र अत्याचार गनु्य भनने िुनछ।

      भलाईको फनफ्ति 
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दषु्टतिाले प्रभासवति भएकी स्तीले अब परुुषलाई के गन्य चािसनछन?्

दषु्टतिाले प्रभासवति भएको परुुषले अब स्तीलाई के गन्य चािनछ?

परुुष र स्तीलाई िुष्टतिाले फबिारेको छ…असमान-असमान

तिर कथा ्यिाँ समाप्त िुदँनै। परमशे्वर आफनो मिान पे्रममा आफनो ससृष्ट बीच दिे र 
रगति धारर गरर मासनस भई ओलली आउनभु्यो र मासनसको अपराधको पररराम्वरूप 
िुनआएका सबै क्सति, रोग, मतृ्य ुर ्यस संसारमा प्रवेश गरेको दषु्टतिालाई आफैमासथ 
सलएर कू्रसमा बसलदान िुनभु्यो, असन सबै क्सति, रोग, मतृ्य ुर दषु्टतिालाई सजतिेर ्ेयश ू
पनुरुतथान िुनभु्यो र िामीलाई उत्तम कुराको सनस्ति पनु्य्थासपति गनु्यभ्यो।

परुुष र स्तीलाई उत्म कुराको फनफ्ति पुन्थसराफपति िनु्थभयो…समान-समान

तिर कथा ्यिाँ पसन समाप्त िुदँनै। परमशे्वरले आफनो मिान पे्रममा िामीलाई दषु्टतिाले 
क्सतिग््ति ्यस संसारमा दषु्टको झठूो कुराको सननदा गनने, छलमा नपरेर सत्यतिालाई 
जानने, र िाम्ा आफनै ्वाथली चािनािरूमासथ सवज्यी भएर सजउने सामथ्य्य र असधकार 
सदनिुुनछ।

जब िामी सन्यनत्र गनने र असधनमा राखने आफना चािनालाई त्यागेर ्ेयश ूदिे र रगति बनेर आउनभुई, मनु्य, 
पनुरुतथान र ्वगा्यरोिर िुनभुएर िामीलाई सदनभुएका सबै कुरािरू अपनाउँद ैिाम्ो सपतिाको इचछाप्रसति सनरनतिर 
समसप्यति िुनछय,ँ तिब िाम्ा परुाना ्वभाव मरेर जानछन ्र िामी दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारको वति्यमान सम्यमा 
साँचच ैसजउँछय।ँ

परमशे्वरले आफनो मिान पे्रममा उिाँको पनु्था्यपन र चगंाईको समशन (सेवाका्य्य) मा 
िामीलाई एउटा भाग सदनिुुनछ। पाठ १५ र १६ मा उिाँको कथा, बाइबलबाट 
परमशे्वरको पे्रम र उिाँको चगंाईको समशन (सेवाका्य्य) मा िामीलाई एउटा भाग 
सदनिुुनछ भनने बारेमा अध्य्यन गननेछय।ँ

परुुष र स्ती चंिाई िन्थको फनफ्ति पठाइनछन ्…समान-समान

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?

चंिाई िन्थको फनफ्ति 
पठाइनछन्

िुष्टतिाले फबिारेको छ

उत्म कुराको फनफ्ति 
पुन्थसराफपति िनु्थभयो
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पाठ १५: स्बनधिरू — चलेापन
जब हामी आफनो जीवन्यात्रामा अरघ बढ््छौ,ँ जस्ो सतुकै परररस्सर् आइपरे ्ापरन, हामी जहाँ गए ्ापरन, 
सव्यशरतिमान र सव्यव्यापी परमशे्वर सिा हाम्ो सा्समा रहनतुहुन्छ…घरनष्ठ र व्यरतिग् रूपमा।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले परमशे्वर िामीिरूसँग िुनिुुनछ भनने कुरालाई 
िोषरा गद्यछन।्

बाइबल अधययन
सस्झनिुोस,् ्यस ्यात्ाको सरुुमा िामीले ससक्यय ँसक परमशे्वर र तिपाइकँो सनस्ति उिाँको पे्रमलाई थािा गरे सँगै 
चलेापनको सरुुवाति िुनछ, असन ्यो कुरा जानेर सरुु िुनछ सक उिाँ को िुनिुुनछ, उिाँले के गनु्यभएको सथ्यो र उिाँले 
के गनु्यिुनेछ। परमशे्वरसँग, उिाँको वचनमा, उिाँको उपस्थसतिमा, आराधनामा, प्राथ्यनामा र अन्य सवश्वासीिरूसँग 
सम्य सबतिाउने का्य्यले परमशे्वरलाई सचननको सनस्ति िामीलाई मद्ति गछ्य।

चलेापन िामीमा र अरूिरूमा एक दसैनक सनत्य प्रसक्र्या िो। ज्तिो िामीले दािको बोटको स्बनध भनने पाठमा 
ससक्यय ँसक िाम्ो चररत्मा पररवति्यन र वसृद् ल्याउने का्य्य पसवत् आतमाको िो। परमशे्वरले आफूलाई अरू 
मासनसिरूकिाँ प्रकट गन्यको लासग उिाँलाई िाम्ो आवश्यकतिा पददैन तिर पसन िाम्ो सनस्ति उिाँको मिान पे्रमको 
कारर उिाँले िामीलाई आफनो ्योजनाको एक भाग बनाउन िामीलाई चनुनभु्यो। ्यसद अन्य मासनसिरूले परमशे्वर, 
उिाँको सत्यतिा, उिाँको पे्रम र सामथ्य्यको बारेमा जानन चािनछन ्भने सतिनीिरूले पसिला उिाँको सवष्यमा ससकनपुछ्य।

िामी कसका चलेा िय?ँ

सारा शसक्त र असधकार को सँग छ? मत्ी २८:१८-२० पढ्निुोस्

्यी तिीन पदिरूमा ्येशलेू आफनो चलेािरूलाई कुन चार कामिरू गनु्य भननभु्यो?

१. जाओ
्यस सनदभ्यमा ‘जाओ’ को अथ्य ्यो पसन िुन सकछ सक जसै िामी आफनो जीवन्यात्ामा असि बढ्द ैजानछय ँ(िामी 
ज्तिो पररस्थसतिमा भए तिापसन), जब िामी एक ठाऊँबाट अकवो ठाऊँमा ्यात्ा गरेर जानछय ँ(िामी जनुसकैु क्ेत्मा रि े
तिापसन), िरेक पररस्थसति र िरेक के्त्मासथ ्ेयशकूो सारा शसक्त र असधकार छ। िामीिरू प्रत्येक व्यसक्त उिाँसँगको 
िाम्ो दसैनक जीवन्यात्ामा जिाँ कसि ँभए तिापसन, उिाँ आफनो आतमाद्ारा िसनष्ठ र व्यसक्तगति रूपमा िामी 
प्रत्ेयकको साथमा, प्रत्येक चलेासभत् िुनिुुनछ।

२. बसप्त्मा दओे
्यस सनदभ्यमा बसप्त्मा सदन ुको अथ्य अन्य मासनसिरूलाई ्ेयशकूो चलेा बननको लासग सशक्त गराउन ुिो। उिाँलाई 
ग्िर गनु्य, उिाँको .पसिचान, उिाँको आतमा र सपतिा प्राप्त गनु्य िो। उिाँमा परैु ्ूडबन ुभनेको उिाँको शसक्त र असधकार 
प्राप्त गनु्य, र उिाँको आतमाद्ारा वति्यमान तिथा भसवष्यको लासग ्था्यी, सकारातमक पररवति्यन प्राप्त गनु्य िो।

३. ससकाओ
प्रभावशाली सशक्ा भनेको अरू मासनसिरूलाई ्येशकूो बारेमा ससकन, उिाँसँगको सतिनीिरूको स्बनधमा वसृद् िुन 
र अरूिरूलाई ससकाउनको लासग सशक्त गनु्य िो। ससकाउन ुभनेको िामीले कसति जानेका छय ँभसन दिेाउन ुवा िामी 
सठक छय ँभसन प्रमासरति गनु्य िोइन। प्रत्येक जासतिका सबै मासनसिरू, परुुष र स्ती (समान-समान), व्य्क र बालक 
(समान-समान) लाई, ससकाउन ुिो।
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४. चलेा बनाओ
्यस सनदभ्यमा चलेा बनाउने का्य्य नै प्रमिु का्य्य िो। िामी मासनसिरूलाई बसप्त्मा सदएर (्ेयश,ू उिाँको पसिचान, 
उिाँको आतमा र सपतिालाई प्राप्त गन्य सशक्त बनाएर) र उनीिरूलाई सशक्ा सदएर (्ेयशकूो सवष्यमा ससकन र उिाँमा 
वसृद् िुनलाई सशक्त बनाएर) चलेा बनाउँछय।ँ
्यशकूो चलेा बनाउने का्य्य परमशे्वरको भमुीकाद्ारा उिाँको ्योजना परुा गनु्य िो (एफिसी १:९-१॰)। उिाँका 
चलेािरूलाई र चलेािरूद्ारा चलेा बनाउने का्य्य पसवत् आतमाको िो। परमशे्वरले आफनो ्योजना उिाँका चलेािरू, 
िामीलाई प्रकट गनु्यभएको छ, र िामीप्रसति भएको उिाँको मिान पे्रमको कारर उिाँले िामी प्रत्येकलाई आफनो 
्योजनामा एक भसूमका सदनभुएको छ।
जब िामी ्ेयशकूो सवष्यमा रसक्छौं, जब िामी ्येशसूँग व्यसक्तगति स्बनध रािरे सदन प्रसतिसदन उिाँलाई धरैेभनदा धरैे 
जानि्छौं र ्यस जीवन्यात्ामा िामीसँगसँगै असि बढ्नेिरूलाई पसन सचनछय,ँ तिब जसरी ्ेयशलेू आफैलाई िामीसँग 
बाँ््डन ुभएको छ, त्यसरी नै िामीले पसन ्ेयशकूो बारेमा अरू मासनसिरूलाई ब्ाउँ्छौ,ँ जसरी ्ेयशलेू िाम्ो सेवा 
गनु्यभएको छ, त्यसरी नै िामीले पसन ्येशकूो नाममा, उिाँको आतमाद्ारा अरू मासनसिरूको सेवाग्छ्छ,ँ ्यसरी 
परमशे्वरको ्योजना परू्य िुदँ ैजानछ।
प्रत्ेयक चलेासँग साक्ी वा गवािी िुनछ, सकनसक प्रत्येक चलेाको हृद्यमा पसवत् 
आतमा िुनिुुनछ जो ्येशकूो साक्ी िुनिुुनछ। तिपाइकँो साक्ी ्यसि िो सक तिपाइ ँ
आफूसभत् भएको ख्ीष्टको पररवति्यनकारी शसक्तद्ारा ज्तिो व्यसक्त िुनको सनस्ति 
परमशे्वरले तिपाइलँाई सजृनभुएको सथ्यो त्य्तैि बनन।ु

साक्ी
्ेयशकूो चलेा िुनभुनदा पसिले तिपाइ ँकसतिो प्रकारको व्यसक्त िुनिुुनथ्यो?

्ेयशकूो चलेा िुनभुएपसछ तिपाइ ँकसतिो प्रकारको व्यसक्त िुनभुएको छ? ्ेयशलेू तिपाइकँो लासग र तिपाइमँा के पररवति्यन 
ल्याउनभुएको छ?

जब तिपाइलेँ ्येशकूो आफनै दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार गनने र ्ेयशकूो चलेा बनने सनर्य्य सलनभु्यो, त्यस 
सम्य तिपाइकँो जीवनमा कसतिो पररस्थसति सथ्यो?

त्यो सबैभनदा मित्वपरू्य कुरा के सथ्यो जसको कारर तिपाइलेँ ्येशकूो आफनै दिे र रगतिको बसलदानलाई ्वीकार 
गनु्यभ्यो र ्ेयशकूो चलेा बननभु्यो?

वति्यमान सम्यमा तिपाइकँो जीवनमा भएको सबैभनदा मित्वपरू्य फरक के िो?

भसवष्यमा तिपाइकँो जीवनमा सबैभनदा मित्वपरू्य फरक के िुने छ?

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?

स ेव ा गछ� ँ बता
उँछ

ौ ँ

जान्दछौं

िसक्
छौं
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पाठ १६: स्बनधिरू — परमशे्वरको राज्य
हामी उहाँजस्ै बन्छौ ँजसको हामी आरा्धना ग्छ्छ ँ।

सुरुको प्ार्थना
्यस पाठलाई प्राथ्यना द्ारा शरुु गनु्यिोस।्

आराधना
दईु वा तिीन आराधनाका ्य्तिा भजन गाउनिुोस ्जनु भजनिरूले ्ेयश ूराजा िुनिुुनछ भनने कुरा िोषरा गद्यछन।्

्याद गनु्यिोस ्सक ्यस ्यात्ाको सरुुमा िामीले ससकेका सथ्यय ँसक परमशे्वरले आफैलाई र आफनो ्योजनालाई प्रकट 
गन्य चािनिुुनछ, जनु चासि ्वग्य र पथृवीमा भएका सबै थोकिरूलाई ख्ीष्ट ्येशमूा एक बनाउन ुिो। ्येश ूपरमशे्वरको 
राज्यको राजा िुनिुुनछ।

शबि अधययन
‘राज्य’ को अथ्य एउटा राज्यमासथ शासन गनने असधकार वा असखति्यार वा शसक्त र कुनै शासन वा असधकारमसुन 
रिकेो इलाका वा के्त् दवुै िुनछ।

‘परमशे्वर’ को अथ्य सववोचच ईश्वर िो, जसलाई िामी सपतिा, पतु् र पसवत् आतमा भनेर सचनदछय।ँ

‘परमशे्वरको राज्य’ ्वग्य र पथृवीमासथ शासन गनने ्ेयशकूो असधकार वा असखति्यार वा शसक्त िो। ्येश ूख्ीष्टको 
सनदशे र सेवकाई र उिाँको चगंाईको सेवाकाईमा उिाँको चलेािरूको भसूमका बारे बझुनको लासग परमशे्वरको 
राज्यको ्वरूप एक मित्वपरू्य कुरा िो।

बाइबल अधययन
लूका ४:४३ र पे्ररति १:१-४ पढ्निुोस्

्ेयशलेू परमशे्वरको राज्यको सवष्यमा प्रचार गनु्यभ्यो र सशक्ा सदनभु्यो, परमशे्वरको राज्यलाई उदािरर ससिति 
प्रदशन गनु्यभ्यो, र उिाँ नै परमशे्वरको राज्यको शासक िुनिुुनछ।

्ेयशलेू भननभुएका के कुरा उिाँ दिे र रगतिमा आउनाले परूा भ्यो? लूका ४:१८-१९ पढ्निुोस्

 १ 

 २ 

 ३ 

 ४ 

 ५ 

 ६ 

परमशे्वरको राज्य दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसार, ्यस पथृवीमासथ, ्येश ूख्ीष्टमा आइसकेको छ।
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्ेयशलेू ्यिूननालाई के कुरा भननभु्यो जनु परमशे्वरको राज्य/्वग्यको राज्य पथृवीमा आइसकेको छ भनने कुराको 
प्रमार िो? मत्ी ११:३-५ पढ्निुोस्

 १ 

 २ 

 ३ 

 ४ 

 ५ 

 ६ 

परुानो करारमा धरैे जनाले ्यस सदनको बारेमा अगमवारी बोलेका छन ्सक अनधािरूले दृसष्ट पाउँनेछन ्, लङ्गडािरू 
सि््ँड नेछन ्, बसिरािरूले सनुनेछन ्। ्यसले केवल आतमीक चगंाईलाई मात् दशा्यउँदनै। ्येशलेू प्रकट गनु्यभ्यो सक 
परमशे्वरको राज्य स्परू्य चगंाइको राज्य िो: आसतमक, शारीररक र मानससक। स्परू्य पररपरू्यतिा र शासनति।

परमशे्वर सपतिाले ्ेयशलूाई बनधनमा परेकािरूलाई छुटकारा सदन, टूटेका हृद्यिरूलाई चगंाई गन्य र परमशे्वरको राज्य 
आइसकेको छ भसन िोषरा गन्य दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा (जो दषु्टको प्रभाव र मासनसको असधकार तिथा 
सन्यनत्र गनने चािनाको अधीनमसुन छ) पठाउनभु्यो। जो जसले ्येशलेू सदनभुएको आफनै दिे र रगतिको 
बसलदानलाई ्वीकार गछ्यन,् सतिनीिरू सदा-सव्यदाको लासग बचाइनेछन।् मतृ्यकुो राज्यबाट सनकालेर जीवनको 
राज्यमा सफतिा्य ल्याईनेछन।्

मत्ी १९:१३-१५ (मकू्थ स १०:१३-१६ र लूका १८:१५-१७ पसन) पढ्निुोस्

बालबासलका प्रसति ्येशकूो क्तिो दृसष्टकोर छ भनने कुराबाट िामी के ससकछय?ँ

व्य्कको तिलुनामा बालबासलकािरू प्रसति ्येशकूो दृसष्टकोर कसतिो छ, समान वा असमान?
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सामूफिक छलिल
परमशे्वरको राज्य के िो भसन तिपाइ ँसवश्वास गनु्यिुनछ, समिूमा छलफल गनु्यिोस।् उत्तरिरू लेखनिुोस।्
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परमशे्वरको राज्य ्ेयशमूा प्रकट भएको छ।

्ेयशलेू िामीलाई दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा पसन परमशे्वरको राज्यमा उिाँको आतमाद्ारा, उिाँको शसक्त र 
असधकारका साथ जीवन सजउने र परमशे्वर सपतिाको मसिमाको लासग परमशे्वरको राज्य सव्तिार गनने सज्मेवारी 
सदनभुएको छ।

परमशे्वरसँग, उिाँको वचनमा, उिाँको उपस्थसतिमा, आराधनामा, प्राथ्यनामा र अन्य सवश्वासीिरूसँग सम्य 
सबतिाउँद,ै ्येशबूाट सबै कुरा प्राप्त गददै, दषु्टतिाले क्सतिग््ति ्यस संसारमा ्ेयशकूो सवज्यको परु्यतिामा जीवन सजउँद,ै 
उिाँको मिान पे्रमको साक्ी सददँ,ै चलेा बनाउँद ैगदा्य िामी परमशे्वरको र िाम्ो लासग उिाँको पे्रमको बारेमा जसति धरैे 
जानदछौं, उसति नै धरैे िामी वति्यमान सम्यमा ्यस पथृवीमा परमशे्वरको राज्यमा सजवन सजउँछय।ँ

्यस पाठबाट तिपाइलेँ परमशे्वरको सवष्यमा ससकेको एउटा कुरा के िो?

तिपाइकँो व्यविाररक प्रसतिकृ्या/प्राथ्यना के छ?

प्ार्थना
एफिसी ३:१४-२१ ्यस्स्य रप्ा अरघ प्ा्स्यनामा म झतुकि्छतु । सवग्यको र प्ृथवीको प्त्येक पररवारले उहाँबाट नै 
्यसको नाम रलन्छन।् म रप्ालाई आफनो मरहमाम्यी समपरत अनतुसार र्नीहरूलाई शरति प्िान गरुन ्भनी प्ा्स्यना 
गि्य्छतु , जसमा रक आफना आतमामा र्मीहरू िररलो हुन सक्छौ। उहाँको आतमाद्ारा उहाँले र्मीहरूलाई त्यो 
शरति रिनतुहुन्छ। र्मीहरूको रवश्वासको कारणले ख्ीष्ट र्मीहरूको हृि्यमा बसतुन ्भनी म प्ा्स्यना गि्य्छतु । म प्ा्स्यना 
गि्य्छतु , रख्ष्टको पे्मको महान्ा बतुझने शरति परमशे्वरका सबै मारनसहरूले पाउन।् अरन प्ा्स्यना गि्य्छतु  रक 
परमशे्वरका जमम ैर्मीहरूलाई र परमशे्वरको परवत्रजनले रख्ष्टको पे्मको महान्ा बतुझने शरति पाउन।् म ्यो परन 
प््स्यना गि्य्छतु  रक उहाँको पे्मको चौं्डाई, लमबाई, उँचाई र गरहराई र्मीहरूले बतुझन सक। रख्ष्टको पे्म मानव 
समझभनिा बारहर ्छ। ्र र्मीहरूले त्यो पे्म बतुझन सक भनने मरेो प्ा्स्यना ्छ।

परमशे्वरको शरति जो हामीरभत्र काम गरररहकेो्छ, त्यसले हामीले सोचकेो वा कलपना गरेकोभनिा ्धरैे गन्य सक्छ। 
मण्डलीमा अरन ख्ीष्ट ्ेयशमूा सिा सव्यिा र ्यतुग-्यतुगसमम उहाँको मरहमा भइरहोस।् आरमन। (ERV)
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