परमेश्वरको वचनको अध्यान
घरे लु बाइबल
अध्ययन

प्रेररत १६:३२ यसर्थ पावल र ससलासले प्रभक
ु ो सन्दे श
जेल अधिकारी र उसको घरमा भएका सबैलाई भने।

प्रेररत १७:११ यी यहूदीहरू धर्स्सलोननकाका भन्दा असल
धर्ए। नतनीहरूले खब
ु ै चासो सलएर पावल र ससलासले
भनेको संन्दे श सुननरहे र्े। यहूदीहरूले प्रत्येक ददन
िमथशास्र पढने गर्े। नतनीहरू कुरा सत्य नै हो की भनेर
जान्न चाहन्र्े।

परमेश्वरको वचनको अध्यान
पाठ १
पाठ २

पाठ ३
पाठ ४
पाठ ५
पाठ ६
पाठ ७
पाठ ८
पाठ ९
पाठ १०
पाठ ११
पाठ १२

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

एक

परु ानो क़रार र तिनको पररचय

अज्ञानिामा

पववेकमा

अब्राहम सम्मानै
माननवजानतहरू
पापमा डुबेको

आदम
र हावा

कुलपपिाहरू

व्यावस्था र अगमवक्िाहरू

अब्राहाम दे खि
मोसा सम्मा

मोसा दे खि
येशु सम्मा

परु ानो करारको पस्
ु िकहरु
३२ जाना लेिकहरु
छतिस सयौं वर्ाा(३६००) दे खिको मानव इतिहास
१५०० सय वर्ाा बाईबल लेख्नाका लागग (१ पत्रुस १:२१)

व्यावस्था ५

भववष्यवाणी १७

कववता ५

श्रेष्ठगीत

अज्ञानिामा

पववेकमा

समय अवधि

कुलपपिा हरू

व्यावस्था

मलाकी
जकररया
हाग्गै

सपन्याह
हबकूक
नहूम
मीका
योना
ओबददया
आमोस

दहतोपदे श
उपदे शक

योएल
होशे
दाननयल
इजककएल

अय्यब
ू
भजनसंग्रह

ववलाप
यसमथया
यशैया

एस्तर
नहे म्याह
एज्रा
2 इनतहास
1 इनतहास
2 राजा
1 राजा
2 शमए
ू ल
1 शमए
ू ल
रूर्
न्यायकताथ
यहोशू

उत्पत्त्त
प्रस्र्ान
लेवी
गन्ती
व्यवस्र्ा

इतिहास १२

२ प्रत्रुस १:२१ ककनकक मातनसको
इच्छाबाट कुनै अगमवाणी आएन,िर
पपवत्र आत्माबाट प्रेरणा
पाएरमातनसहरूले परमेश्वरको िर्ाबाट
बोलेका हुन ्।

सुरुमा परमेश्वर
“उत्पत्त्ि २:२

आर्ुले
गनुभ
ा एका काम
छै टौं ददनमा
परमेश्वरले
ससद्धयाउनुभयो
। र सािौं
ददनमा आर्ूले
गनुभ
ा एका सबै
कामबाट उहााँले
पवश्राम
लानुभयो ।…”

प्रकाश र अन्धकारको
पवभात्जि

आकाश र पानीको
पवभात्जि

सक्
ु िा जमीन समद्र
ु हरू ( घााँस,
बबरुवाहरू, रूिहरू )

सय
ू ा - चन्द्रमा
िाराहरू (ददनहरू,
ऋिह
ु रू वर्ााहरू )

समद्र
ु को माछा
(समद्र
ु मागथको
चराचुरुुंगीहरू)

हप्िाको सत्ृ टट

पशह
ु रू र मानव
(उत्पत्त्ि २:२)

परमेश्वरले यस
ददनमा
पवश्रामसलनभ
ु यो

छनोटको शत्क्ि
आदम र हावा
“उत्पत्त्ि २:१७ िर असल र िराबको
ज्ञान ददने रूिको चादहाँ निानु,ककनभने जुन
ददन िैंले त्यो िान्छस ् िाँ तनश्चय नै
मनेछस.”
्

अज्ञानिाको समय (उत्पत्त्ि २:२५)
मातनवजातिले पापलाई रोजेको (उत्पत्त्ि ३:१-८)

पापले
परमेश्वरसुंगको
सम्बन्धलाई
िोडेको

पापमा गगरे को

पदहलो न्याय
प्रतिज्ञा

उत्पत्त्ि ३:१५ िेरो र स्त्रीको बबचमा, र
िेरो सन्िान र स्त्रीको सन्िानको बीचमा म
दश्ु मनी हासलददनेछु । त्यसले िेरो सशर
कुच्च्चाउनेछ, र िैले त्यसको कुकुाच्चो
डस्नेछस ्।"

चार न्यायहरू
उत्पत्त्ि ३:१५-१९

१ शैिान मागथ श्राप
२ नारी माधर् श्राप
३ जमीन माधर् श्राप
४ माननस माधर् श्राप

परमेश्वरको वचनको अध्यान
घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

दई
ु

मातनस जाति पापमा डुबेदेखि नोआको समय सम्मा

चेतनाको समय
उत्पत्त्ि ४:२६ शेिको पतन एउटा छोरो
भयो,र तिनको नाउाँ एनोश राखियो। त्यस
समयदे खि मातनसले परमप्रभक
ु ा नाउाँ को
पक
ारा
गना
श
रू
गरे
।
ु
ु

अबेल

“ उत्पत्त्ि ६:५-६ पृथ्वीमा मातनसहरूको
दटु टिा बढ़ी भएको र तिनीहरूका ह्रदयका
पवचारको जुनसुकै पतन भावना तनरन्िर िराबै
मात्र भएको परमप्रभुले दे ख्नुभयो। ६ पृथ्वीमा
मातनसलाई बनाउनुभएकोमा परमप्रभुले
अर्सोस गनुभ
ा यो, र उहााँ मनमा साह्रै द:ु खिि
हुनुभयो।.”

कइन

उत्पत्त्ि ४:२६ त्यस समयदे खि मातनसले

परमप्रभुका नाउाँ को पुकारा गना शुरू गरे ।

उधचत बसलदान
उत्पत्त्ि (४:३-७)

अनधु चत बसलदान

“उत्पत्त्ि ६:८ िर नोआमागथ चादहाँ
परमप्रभक
ु ो अनग्र
ु ह भयो।”

धासमाक पररवारको सुंरक्षक्षि
जहाजको तनमााण
(उत्पत्त्त (६:१४-१६)

जहाजको पवशेर्िाहरु
एउटा ढोका
िीन िलाहरू
४५० कर्ट लम्बाई
४५ क़िट उचाइ
७५ क़िट चौडाइ

“ उत्पत्त्ि ६:६-७ पथ्
ृ वीमा मातनसहरूको
दटु टिा बढ़ी भएको र तिनीहरूका ह्रदयका
पवचारको जुनसुकै पतन भावना तनरन्िर िराबै
मात्र भएको परमप्रभुले दे ख्नुभयो। ६ पथ्
ृ वीमा
मातनसलाई बनाउनुभएकोमा परमप्रभुले
अर्सोस गनभ
ुा यो, र उहााँ मनमा साह्रै द:ु खिि
हुनुभयो। ७ त्यसकारण परमप्रभुले
भन्नुभयो,"मैले सत्ृ टट गरे को मातनसलाई
पगृ थवीबाट म मेदटददनेछु-के मातनस, के घस्रने
जन्िु, के आकाशका पक्षी सबैलाई- ककनभने िी
बनाएकोमा मलाई द:ु ि लागेको छ।।"
•

उत्पत्त्त ९: १ १-१३
नोआसाँग बााँगधएको
इन्द्रे णीको क़रार

प्रतिज्ञा

“२ प्रत्रस
ु २:५ उहााँले प्राचीन सुंसारलाई
बााँकीराख्नुभएन, िर भत्क्िह़ीनिाको सुंसारमा
जलप्रलय गरउनुहुाँदा धासमाकिाको प्रचारक
नोआ र अरू साि जनालाई सुरक्षक्षि
राख्नुभयो।”

मातनसजातिको न्याय
“मत्िी २४:३७-४४ मातनसको पुत्रको
आगमन नोआको ददनहरूलाई हुनेछ।
३८ ककनकक जसऱी जलप्रलयभन्दा
अगाड़ि नोआ जहाजसभत्र पस्ने
ददनसम्म, मातनसहरू िाइराहे का,
पपइराहे का र पववाहबाऱी गरररहे का गथए,
३९ अतन जलप्रलय आएर तिनीहरू
सबैलाई स्वात्िै बगाइ नलगेसम्म
तिनीहरूले थाहा पाएनन ्। मातनसको
पुत्रको आगमन पतन िेस्िै हुनेछ। ४०
त्यस बेला दइु जना िेिबाऱीमा हुनेछन ्,
एक जना लगगनेछ, अको छोड़िनेछ। ४१
दइु स्त्रीहरू जााँिो पपाँगधरहे का हुनेछन ्,
एउट़ी लगगनेछ, अकी छोड़िनेछ। ४२
यसकारण जागा रहो, ककनकक कुन ददन
तिमीहरूको प्रभु आउनेछ, सो
तिमीहरूले जान्दै नौ। ४३ िर यो जान,
कक घरको मासलकले चोर रािको कुन
पहरमा आउाँ छ भनी जानेको भए, ऊ
जागो रहनेगथयो, र आफ्नो घर र्ोना
ददनेगथएन । ४४ यसकारण तिमीहरू
पतन ियार रहो, ककनकक मातनसको पुत्र
तिमीहरूले नगचिाएको बेलामा आउनेछ
।”

नोआको समयमा मातनसको पुत्र
उत्पत्त्ि ६:५ ;११

मोजमज्जा , वववाहबारी गरररहे का

नतनीहरू ककनबेच, रोवपरहे का र ननमाथण गरररहे का

आउँ दै गरे को परमेश्वरको न्ययालाई ववश्वास गरे न्न

ज़्यादा दस्
ु टाता
बाढी आयो

क़िसलप्पी ३:१७ -१९
मत्ती २४:३८ -३९
लक
ू ा १७:२६-३०

लक
ू ा २१:३४ -३५
२ नतमोर्ी ३:१ -४
२ परुस ३:३ - ७

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

तीन

भार्ाहरुको उत्पति \ राटरहरुको सरु
ु वाि

उत्पत्त्ि १०:१ नोआको छोराहरू शेम, हाम र
येपेिको वत्ृ िान्ि यह़ी हो। जलप्रलयपतछ
तिनका पतन छोराहरू जन्मे।

ठुलो
समुन्दर्

MESOPOTAMIA

CHALDEA

नोआ
शेम

हाम

येपेि

•उत्पत्त्ि ११:५-९ मातनसहरूका
सन्िानले बनाइरहे का शहर र धरहरा
हे नल
ा ाई परमप्रभु िल ओलानभ
ु यो। ६
अतन परमप्रभुले भन्नुभयो,"यदद एउटै
भार्ा बोल्ने एउटै जातिले स्थानमा
अदहले तयनीहरूले यो गरे भने,अब
तिनीहरूले योजना गरे को कुनै पतन
कुरा असम्भव हुनेछैन। ७ आओ , िल
ओलेर गई तिनीहरूको भार्ा िलबल
पाररददयौं, र तिनीहरूले एक-अकााको
बोल़ी नबुझून ् ।" ८ िब परमप्रभुले
त्यदहाँ बाट तिनीहरूलाई जम्मै पथ्
ृ वीभरर
तििरबबिर पाररददनभ
यो,
र
तिनीहरूले
ु
त्यो शहर बनाउन छोड़िददए। ९
यसकारण त्यसको नाउाँ बाबेल राखियो,
ककनभने परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा
पथ्
ृ वीभरर तििरबबिर पाररददनुभयो।

छातनएको राटर

परमेश्वरबाट अब्राहामको बोलावट

“उत्पत्त्ि १२:१-३ परमप्रभल
ु े अब्रामलाई
भन्नभ
ु यो,"िेरा दे श िेरा कुटुम्ब िेरा
पपिाका घरबाट तनस्केर जन
ु दे श म िाँलाई
दे िाउाँ छु त्याहााँ जा। २ "म िाँबाट ठूलो
जाति ि़िा गनेछु।र िाँलाई आसशर् ् ददनेछु
। म िेरो नाउाँ प्रससद्ध गराउनेछु, र िाँ
आसशर्का मल
ू हुनेछस ्। ३ िाँलाई आसशर् ्
ददनेहरूलाई म आसशर् ् ददनेछु, र िाँलाई
सराप ददनेहरूलाई सराप ददनेछु। िाँद्धारा नै
पथ्
ृ वीका सबै कुलले आसशर् ् पाउनेछन ्।"

लोि र अब्राहम छुदटएको

कुलवपताहरुको समय
इसहाकको जन्म

ख़िनाको क़रार

उत्पत्त्त १७:१०-१४

इश्माएलको जन्म

उत्पत्त्ि २१:१-३ आर्ूले भन्नुभएअनुसार
सारालाई परमप्रभुले कृपा दे िाउनुभयो,र
आफ्नो प्रतिज्ञाबमोत्जम गनुभ
ा यो। २ सारा
गभाविी भइन,् र अब्राहामको वद्ध
ृ वस्थामा,
परमेश्वरले आब्राहामलाई भन्नुभएको
समयमा तिनले एउटा छोरा जन्माइन ्। ३
साराले तिनीबाट जन्माएको आफ्नो छोराको
नाउाँ आब्राहामले इसहाक रािे।

उत्पत्त्त १६:१५
अरब राटरहरु

प्रतिज्ञा

उत्पत्त्त १३:८-१३

लोिको पररवार सदोमबाट भगेको
उत्पत्त्ि १९:१- २८

अब्राहमले इसहाकलाई बसलदानको रुपमा अपाण गरे का
उत्पत्त्ि २२:१-१४

छातनएको राटर
उत्पत्त्ि २५:२१-२६-

इसहाक

एसाव

याकूब

याकूबले आसशर् ् प्राप्ि गना छलेको
उत्पत्त्ि २७:२६-३३

उत्पत्त्ि ३२ :२४-२८ “यसऱी याकूबचादहाँ
एकलै छोड़िए। अतन एक जना व्यत्क्ि
उज्यालो नहोउञ्जेल तिनीससि कुश्िी ल़िे।
२५ यी व्यात्क्िले याकूबलाई त्जत्न नसकेका
दे िेर याकूबका कम्मरको िोक्रो भाग छोए, र
उनीससि कुश्िी लड्दालड्दै याकूबको
कम्मरको गे़िी र्ुस्क्यो २६ िब िी व्यात्क्िले
भने,"उज्यालो हुन लाग्यो। मलाई जान दे ऊ।"
िर याकूबले भने,"मलाई आशीवााद
नददउञ्जेल म िपाईलाई जान ददन्नाँ।" २७
उनले तिनलाई भने,"तिम्रो नाउाँ के हो?"तिनले
भने,"याकूब।"२८ त्यस व्यत्क्िले भने, अब
उप्रान्ि तिम्रो नाउाँ याकूब होइन िर इस्राएल
हुनेछ, ककनभने तिमीले परमेश्वर र
मातनसहरूसाँग ल़िन्ि गयौ, अतन पवजयी
भयौ।"

याकूबको स्वगीय दशान
उत्पत्त्ि २८:१०-२२
प्रतिज्ञा

याकूबले जन्मससद्ध अगधकार ककनेको
उत्पत्त्त २५ : २९-३४

याकूबको नाम इस्राएल भएको

इस्राएलकोछोराहरु

छातनएका राटर

इस्राएलका बाह्रकुलहरु

रूबेन
सशसमयोन
लेवी
यहूदा
जबूलून
इस्साखार
दान
गाद
आशेर
नप्ताली
योसे़ि
बेन्यामीन

योसे़िलाई तिनका दाज्यूहरुले बेचक
े ा
उत्पत्त्ि ३७:१२-२८

योसे़िले दादभ
ु ाइहरूलाई क्षमा ददएको
एप्रैम
मनश्शे

उत्पत्त्ि ४८: ५ - 6
उत्पत्त्ि ४९:३ - २७

समश्रदे श

योसे़ि झ्यालिानमा परे का
उत्पत्त्त ३९:२०

योसे़िले र्ारोको
सपनाको अथा बिाएका
उत्पत्त्त ४१

उत्पत्त्ि ४५:५ तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा
अब द:ु ि नमान। आर्ैमागथ पतन ऱीस नगर,
ककनकक प्राणहरू बचाउनका तनत्म्ि
परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका अतघ यहााँ
पठाउनभ
ु एको हो।

इस्राएल़ीहरू गोशेनमा
बसोबास गरे का
उत्पत्त्त ४७:११-१२

इस्राएल़ीहरु
दासत्वमा परे को
प्रस्र्ान १:८-१४

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

चार

प्रस्थान

छुटकाराको लाधग योजना
दस महामाऱीहरु

प्रस्थान ३:८ यसैले तिनीहरूलाई
समस्रीहरूका हािबाट छुटकारा ददएर
त्यस दे शबाट एक असल र ठूलो दे श,
अथााि ् दध
ू र मह बग्ने दे श-कनानी,
दहत्िी, एमोऱी, पररज्जी, दहव्वी र
यबूसीहरूका दे शमा ल्याउनलाई म
ओसलाएको छु।
प्रतिज्ञा

पानी रगि भएको , भ्यागि
ु ाहरू , जुम्राहरु
, खझुंगाहरू , समश्रीहरुको गाईवस्िु नटट
पररएको , अससनाको पवपिी , अन्धकारको
पवपिी , समश्रीहरुको पदहलो जत्न्मएको
छोराहरुको हत्या

इज्राएल़ीहरूलाई छुटाउन मोसा र्ारो राजाकहॉ ज़ह़ीर
भएको

मोसा र जसलरहे को झाडी
प्रस्र्ान ३:१-१०

ढोकामा रगि

प्रस्र्ान १२:१-३६

मोसाको जन्म प्रस्र्ान २:२-१०

लाल समन्
ु द्र िरे का
प्रस्र्ान१४:१३-३१

इज्राएल़ीहरू ससनै पवािमा
व्यवस्र्ाको समय

पपवत्र वासस्थान

दस आज्ञाहरू ददइएको
प्रस्र्ान २५:८

चाल़ीस वर्ा सम्मा
उजाडस्थानमा
भौंिारररहे का

“ प्रस्थान २५:८-९ " म तिनीहरूका मध्यमा
बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागग एउटा
पपवत्रस्थान बनाऊन ् । ९ मैले िाँलाई
दे िाउने नमन
ू ाबमोत्जम पपवत्र वासस्थान र
त्यसका सबै सामानहरू िैंले बनाउनू ।”

पपवत्र वासस्थान

मानाव जानत परमेश्वरमा नत्जक भएको
Not to Scale

दहब्रू ८:५ तिनीहरूले स्वगीय पपवत्रस्थानको
नकल र छायाको सेवा गदा छन ् , ककनकक
मोशाले पपवत्र वासस्थान बनाउन लाग्दा
परमेश्वरको यस्िो आदे श पाएका गथए,
"पवािमा तिमीलाई दे िाइददएको
नमन
ू ाबमोत्जम तिमीले सब थोक बनाउन।ू "

प्रकार र छायााँ
१ कोररन्थी १०:११
कलस्सी २:१६-१७
दहब्रू ८:५
दहब्रू ९:८-९,२४
दहब्रू १०:१
१ पत्रस
ु ३:२१

पपवत्र वासस्थानको नाप
१० हाि उच्च
१० हाि चौडाई
३० हाि लम्बाई

बसल चढाउने वेद़ी
नापन समलेको छै न

पुजाऱी कॉसाको बेद़ी भएर पपवत्र
वासस्थानको नत्जक अााउथे जहााँ
पापको लागग बसल चढाउथे

“ लेवी १७:११ ककनकक जीवधाऱीको
प्राण त्यसको रगिमा हुन्छ। मैले
रगिचादहाँ वेद़ीमा तिमीहरूको तनत्म्ि
प्रायत्श्चि गनालाई ददएको छु, ककनभने
रगिद्वारा नै मातनसका जीवनको तनत्म्ि
प्रायत्श्चि गररन्छ। ”

येशू ख्रीटट हाम्रो ससद्ध
बसलदान भए
“यूहान्ना १:२९ भोसलपल्ट उनको

येशूलाई आर्ूतिर आइरहनुभएको दे िेर
भने,"हे र, सुंसारको पाप उठाइलैजाने
परमेश्वरका थुमा ! ”

पुजाऱी कॉसाको बेद़ी
बसल चढाउने ठॉउ
मत्ृ यु
रक्िपाि

कॉसाको धन
ु े भॉ़िा
नापन समलेको छै न

वेद़ीमा जना अगाडी पुजाऱीले
कॉसाको धन
ु े भॉ़िामा आर्ुलाई सर्ा
पनप
ुा ने

“प्रस्थान ३०:२० जब तिनीहरू भेट हुने
पालमा पस्छन ्, कक वेद़ीनेर सेवा गनालाई
परमप्रभक
ु ो तनत्म्ि आगोद्धारा चढाइने बसल
जलाउनलाई आहुछन ्”

कॉसाको धन
ु ें भॉ़िा यस्िो ठॉउ हो जहााँ
सारा पापलाई धद
ु छ जसऱी बत्प्िस्मा
गरे र सारा पापलाई धद
ु छ।
“कॉसाको धुनें भॉ़िा यस्िो ठॉउ हो जहााँ

सारा पापलाई धुदछ जसऱी बत्प्िस्मा गरे र
सारा पापलाई धुदछ।”

कॉसाको धुने भॉ़िा
शद्ध
ु हुने ठॉउ

पपवत्र ठाउाँ

(आरािना गने ठाउँ )

Not to Scale

प्रकाश ८:३
दहब्रू १३:१५

यह
ू न्ना ६:३५

सुनको सामदान

पपवत्र वासस्थानमा बत्िीमात्र
“यूहान्ना ८:१२ येशुले र्ेरर
तिनीहरूलाई भन्नुभयो,"म सुंसारको
ज्योति हुाँ। मलाई पछ्याउने अन्धाकारमा
दहाँ़िडुल गनेछैन,िर त्यसले जीवनको
ज्योति पाउनेछ।"”

रोट़ी राखिएको टे बबल
पुजाऱीको दै तनक रोट़ी

“यूहान्ना ६:५१ स्वगाबाट ओसलाएको

त्जउाँ दो रोट़ी म नै हुाँ। कसैले यो रोट़ी िायो
भने त्यो सधैँभरर त्जउनेछ। र जुन रोट़ी म
सुंसारका जीवनको लागग ददनेछु, त्योचादहाँ
मेरो दे ह हो। ”

धप
ू लगाउने वेद़ी

बसल चढाउने वेद़ीबाट आगो
तनत्स्कन्छ

वेद़ी घुम्टोको अगादढ
राखिन्थ्यो
दै तनक आराधना र प्राथाना गने
ठाउाँ
“१पत्रुस २ :९ िर तिमीहरू ि चतु नएका
वुंश, राजकीय पूजाहाऱीगगऱी, पपवत्र जाति,
परमेश्वरका तनजी प्रजा हौ। उहााँले
तिमीहरूलाई अन्धकारदे खि उहााँका उदे कको
ज्योतिमा ल्याउनुभयो, िाकक तिमीहरू उहााँका
आश्चयापूणा कायाहरूको घोर्णा गना सक ।”

पपवत्र को पपवत्र
(घम्
ु टोको पछाडी )

नापन समलेको छै न

“ प्रस्थान २५:२२ त्यह़ीीँ म िाँससि भेट
गनेछु, अतन कृपा-आसनमागथ, गवाह़ी-

पाट़ीको सन्दक
ू मागथ हुने िी दइ
ु
करूबहरूका बीचबाट इस्राएल़ीहरूका
तनत्म्ि सबै आज्ञाहरू म िाँलाई ददनेछु ।

कृपा-आसन

”

गवाह़ीको सन्दक
ू

नीलों पदाा , बैजनी, रािो धागो

प्रस्थान २५:१०-११

प्रस्थान ३६:३५

कोपपला लागेको हारुनको लौरो –
-दहब्रू ९:४

पदाा ------ उहॉको शऱीर ----- दहब्रू १०:२०

सन्दक
ू को सामग्रीहरू

करारको सशला-पाट़ीहरु
प्रस्थान २५:१६ दहब्रू ९:४

मन्न रािेको सुनको भॉडो
दहब्रू ९:४

पपवत्र वासस्थान दे खि क्रूस सम्म
येशू - महा-पपवत्रस्थानमा
प्रवेश गने बाटो
दहब्रू १०:१९-२०

पपवत्र आत्मा
“प्रेररि २:४ अतन तिनीहरू सबै जना
पपवत्र आत्माले भररए, र पपवत्र आत्माले
तिनीहरूलाई ददनुभएको उच्चारण
बमोत्जम तिनीहरू अन्य भार्ाहरूमा
बोल्न लागे। ”

येश-ू सुंसारको ज्योति
यह
ू न्ना १२:३५

येशू - बगैँचामा प्राथाना
लक
ू ा २२:४१-४४

येश-ू बत्प्िस्मा।
मत्िी ३:१६

येश-ू पाप बोक्नलाई बसल।
दहब्रू ९:२८

येशू - जीवनको रोट़ी
यह
ू न्ना ६:३३-३५

बत्प्िस्मा
“ प्रेररि २:३८ प्रत्रस
ु ले तिनीहरूलाई भने,
"पश्चात्िाप गर, र तिमीहरूका पापक्षमाको तनत्म्ि येशु ख्रीटटको नाउाँ मा
तिमीहरू प्रत्येकले बत्प्िस्मा लेऊ, र
तिमीहरूले पपवत्र आत्माको वरदान
पाउनेछौ । ”

पश्चात्िाप
“ रोमी ६:६ हामी जान्दछौं कक हाम्रो
पुरानो मनुटयत्व उहााँसाँग क्रूसमा टााँककयो,
िाकक हाम्रो पापमय शऱीर नाश होस,् र अब
उसो हामी पापका कमारा नहोऔुं । ”

परमेश्वरको वचनको अध्यान
घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

पाँच

प्रतिज्ञाको दे श
बाह्र कुलमा दे शको
पवभाजन

गैल़ील- समद्र
ु

यऱीहो शहरको नटट
यहोशू ६

यहोशू १:५ िेरो जीवनभरर िेरो सामुन्ने कोह़ी
मातनस ि़िा हुन सक्नेछैन। जसऱी म
मोशासाँग रहें , त्यसऱी नै म िाँसाँग रहनेछु। म
िाँलाई छोड्ने, अतन िाँलाई त्याग्नेछैनाँ।
यहोशूले इस्राएल़ीहरुलाई डोऱ्याएको
यहोशू १:१-११

यऱीहो
“ न्यायकिाा २:१६ त्यसपतछ
परमप्रभुले तिनीहरूमागथ न्यायकिााहरू
ि़िा गनुभ
ा यो, जसले तिनीहरुलाई यी
डाकाहरुका हािबाट बचाए । ”
परमेश्वरले न्यायाधीशहरूलाई शासन गना पठाउनु भयों
१ अाोत्त्नएल
२ एहूद
३ शमगर
४ दबोरा
५ बाराक

९ याईर
१० तयप्िा
११ इब्सोन
१२ एलोन
१३ अब्दोन

गगलगाल

मोशाको मत्ृ यु नेबो डॉडामा
बाह्रवोट पत्थरहरु
यहोशू ४:२०-२४

इस्राएल़ीहरू
ले राजाको
माग गरे

सुंयक्
ु ि राज्य

“१ समूएल ८:४-५ यसकारण
इस्राएलका सबै धमा-गुरूहरू भेला भई

रामामा शमूएलकहााँ आए। ५ तिनीहरूले
तिनलाई भने, "िपाईं अब वद्ध
ृ हुनुभयो,
अतन िपाईका छोराहरू िपाईका चालमा
दहाँड्दै नन ्। यसकारण अरू जातिहरूजस्िै
हामीमागथ शासन गनालाई एउटा राजा
तनयुक्ि गररददनुहोस ्।".”

शाऊल राजा

४० वर्ाा राज्य गरे का
“१ समूएल १०:१ शमूएलले एक ढुाँग्रो
िेल सलएर शाऊलको सशरमा िन्याइददए,
अतन उनलाई चुम्बन गरे र भने, "
परमप्रभुले िपाईलाई आफ्नो प्रजा
इस्राएलमागथ राजा असभर्ेक गनुभ
ा एको छ
।”
बबन्यामीनको कुल
१ शमूएल ९:१

उसभाँदा शाऊल इस्राएलमा अन्य
मातनसहरू भन्दा अग्ला गथए
I १शमूएल ९:२

शाऊललाई परमेश्वरले अस्वीकार गनभ
ुा ो
१शमूएल १६:१४

दाऊद

४० वर्ाा राज्य गरे का
“१ समूएल १६:१३ शमूएलले िेल

भएको सीङ सलएर तिनका दाज्यूहरूका
सामु तिनलाई असभर्ेक गरे । िब
परमप्रभुका आत्मा दाऊदमागथ आउनुभयो,
र त्यस ददनदे खि उसो तिनीसाँग
रहनुभयो।त्यसपतछ शमूएल रामाको बाटो
लागे।”
भेडा गोठालो

१शमूएल १६:११

दाऊदले गोल्यिको हत्या गरे का
१शमूएल १७

परमेश्वरले दाऊदमा उहााँकै जस्िै ह्रदय
भेटाउनभ
ु ो
प्रेररि १३:२२

सोलोमन

४० वर्ाा राज्य गरे का
“१ राजा १:३४ त्यहााँ सादोक पूजाहाऱी र
नािान अगमवक्िले त्यसलाई
इस्राएलमागथ राजा असभर्ेक गरून ् । िुरह़ी
बजाओ र यसो भनेर कराओ, "राजा
सोलोमन अमर रहोस,् "
सोलोमनलाई परमेश्वरले बपु द्धका

ददनभ
ु यो
१ राजा ३

मत्न्दरलाई तनमााण गनभ
ुा ो
१ राजा ६

एसलया

अश्शरू ़ी क़ैद

परमेश्वरको आउनै लागेको न्यायको
चेिावनीको लागग इस्राएलमा
अगमवक्िा पठाउनुभो

७२१ पव .सस

एल़ीशा

इस्राएलका राज्य

इस्राएलका दस कुल पपिा(उत्िऱी
राज्य)
सामररया - राजधानी.
१९ राजाहरू

यारोबामको पवद्रोह

पवभात्जि राज्य

रहबाम सोलोमनका छोरा
यहूदाका राज्य

दईु कुल पपिा(दक्षक्षणी राज्य)

यरूशलेम-राज्य
१९ राजाहरू ,१ रानी

परमेश्वरको आउनै लागेको न्यायको
चेिावनीको लागग यहूदामा अगमवक्िा
पठाउनभ
ु ो

यशैया
यसमाया

दातनएल

बेबबलोनी
कैदहरु ६०६
पव .सस

इजककएल

यरूशलेमको
नाश
दातनयल र इजककएलले बेबबलोनी कैद
समयमा भपवटयवाणी गरे

५३६ वव.सस को शुरुवातमा

बेबबलोन
दे खि
यरूशलेममा
र्केका

अगमवक्िाहरू – हाग्गै , जकररया , &
मलाकीले मातनसहरूलाई प्रोत्साहन र
िा़िना ददए.
यरूबाबेल ,
एज्रा, नहे म्याह

नहे म्याहले पिाालको पुनतनामााण
गरे का (४४४ बब . सस

चार सय वर्ा सम्मै मौन

यरूबाबेलले मत्न्दरको पुनतनामााण गरे का

“मलाकी ३:१ "हे र, म आफ्ना
समाचारवाहकलाई पठाउनेछु, र तिनले मेरो
अगगअगग बाटो ियार गनेछन ् । िब एक्कासस
िी प्रभु, जसलाई तिमीहरू िोज्दछौ, आफ्नो
मत्न्दरमा आउनेछन ्, अथााि ् करारका िी
समाचारवाहक आउनेछन ्, जसलाई तिमीहरू
औधी चाह गदा छौ," सवाशत्क्िमान परमप्रभु
भन्नुहुन्छ ।.”

परु ानो तनयमको समाप्ि

यरूशलेममा र्केका

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

छ

नयााँ तनयममाको पररचय
पुरानो तनयमका र नयााँ तनयमका
बीच ४०० साल मौन

२७पुस्िकहरु
८ लेिक
१०० साल

“मत्िी ५ :१७ -१८ व्यवस्था अथवा
अगमवक्िाहरूलाई रद्द गना म आएको भन्ने
नसम्झ। म िी रद्द गना होइन,िर पूरा गना
आएाँ। १८ ककनभने सााँच्चै म तिमीहरूलाई
भन्दछु,जबसम्म स्वगा र पथ्
ृ वी टे लेर जााँजैन
िबसम्म सबै कुरा पूणा नभई कुनै ककससमले
व्यवस्थाबाट एउटा मात्र बबन्द ु टल्नेछैन । ”

“२ तिमोथी ३:१६ सम्पण
ू ा पपवत्र शास्त्र
परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो, र यो
ससकाउनलाई, अिी ददनलाई, सच्याउनलाई,
धासमाकिामा िाल़ीम ददनलाई लाभदायक
हुन्छ, ”

नयााँ तनयममा को पस्
ु िकहरु

मण्डल़ीको
इतिहास

ख्रीटटको जीवनी
गवाह़ी

मण्डल़ीलाइ तनदे शन

पावलको पत्रहरू

सामान्य पत्रहरू

भपवटयवाणी

यहूदा
3 यह
ू न्ना
2 यह
ू न्ना
1 यह
ू न्ना
2 परस
ु
1 परस
ु
याकूब
दहब्रू
किलेमोन
तीतस
2 नतमोर्ी
1 नतमोर्ी

2 धर्स्सलोननकी

1 धर्स्सलोननकी

कलस्सी
किसलप्पी
एकिसी
गलाती
2 कोररन्र्ी
I 1 कोररन्र्ी
रोमी

यह
ू न्ना
•लक
ू ा
मकूथस
मत्ती

बत्प्िस्मा ददने यह
ू न्ना
ख्रीष्टको अग्रदत
ू

यह
ू न्नाको सस
ु माचार
बत्प्िस्मा ददने यूहन्नाको पवर्यमा भपवटयवाणी
“ यशैया ४०:३ कसैले बोलाइरहे को
एउटा आवाज सुतनन्छ:"मरूभूसममा
परमप्रभुको तनत्म्ि बाटो ियार गर। उजा़िस्थानमा हाम्रा परमेश्वरको तनत्म्ि मल
ू बाटो
समिल बनाऊ। ”
“मलाकी ३:१ हे र, म आफ्ना
समाचारवाहकलाई पठाउनेछु, र तिनले मेरो
अगगअगग बाटो ियार गनेछन ् । िब एक्कासस
िी प्रभु, जसलाई तिमीहरू िोज्दछौ, आफ्नो
मत्न्दरमा आउनेछन ्, अथााि ् करारका िी
समाचारवाहक आउनेछन ्, जसलाई तिमीहरू
औधी चाह गदा छौ," सवाशत्क्िमान परमप्रभु
भन्नुहुन्छ ।.”

मत्िी ३:२पश्चात्िाप गर, ककनभने

स्वगाको राज्य नजीक आएको छ ।

मत्िी ३ :११ "पश्चात्िाप गर, ककनभने स्वगाको
राज्य नजीक आएको छ।" ११ "मचादहाँ ि
तिमीहरूलाई पश्चात्िापको लागग पानीले बत्प्िस्मा
ददन्छु, िर मपतछ आउनुहुने मभन्दा अझ
शत्क्िशाल़ी हुनुहुन्छ, जसका जुत्िा बोक्ने योग्यको
म छै नाँ। उहााँले तिमीहरूलाई पपवत्र आत्मा र आगोले
बत्प्िस्मा ददनुहुनेछ।

यूहन्नाले सुंसारलाई ख्रीटटको पवर्यमा
पररचय ददएका
यूहान्ना १:२९ भोसलपल्ट उनको येशूलाई
आर्ूतिर आइरहनुभएको दे िेर भने,"हे र,
सुंसारको पाप उठाइलैजाने परमेश्वरका थुमा
!

मकाू स १:८
लूका ३:२-१७

येशू ख्रीटटको जन्म
येशक
ू ो पवर्यमा
भपवटयवाणी
जन्मस्थान
समका ५:२

कन्याको गभाबाट जन्म
यशैया ७:४
यशैया ९:६

“मत्िी १:२१ तिनले एउटा पत्र
ु
जन्माउनेतछन ्, र तिमीले उहााँको नाउाँ येशू
राख्नेछौ, ककनभने उहााँले आफ्ना
मातनसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट
बचाउनुहुनेछ।"
”

येशू ख्रीटटको पवर्यमा भपवटयवाणी

पुरानो

तनयमका
भपवटयवाणी

उत्पत्त्त ३:१५
स्त्रीको सन्िानको
यशैया ७:१४
पपवत्र आत्माद्वारा जन्म
उत्पत्त्त ४९:१०
यहूदाका कुल
मीका ५:२
बेिलेहेममा जन्म
भजनसंग्रह ७२:१०
सुन, सुगत्न्धि धूप र मूराका भट़ी सुंग प्रस्िुि गररए
यसमथया ३१:१५
हे रोदले बालकहरुलाई माना लगाए
यशैया ७:१४
उहााँको नाउाँ इम्मानुएल राखिनेछ
यशैया ४०:३
एक दि
ू द्वारा
यशैया ३५:५-६
चमत्कारको सेवाकाइ
जकररया ९:९
एक गधामा चढे र यरूशलेम प्रवेश
भजनसंग्रह १६:१०
पन
ु रुत्थान
भजनसंग्रह ६८:१८
स्वगाारोहण
भजनसंग्रह ४१:९
एक समत्रबाट धोका
जकररया ११:१२
िीस चााँद़ीका ससक्काका लागग बेचे
जकररया ११:१३
चााँद़ीका िी ससक्काहरु परमेश्वरको मत्न्दरमा फ्यॉके
जकररया १३:७
सबै चेलाहरुले उहॉलाई छो़िेंर भागे
भजनसंग्रह ३५:११
उहॉको पवरुद्धमा झुटो गवाह़ी ददएका
यशैया ५३:७
उहॉमागथ दोर् लगाए
यशैया ५३:५
कोराा लगाएर क्रुसमा टॉगगनलाई सुत्म्पददए
यशैया ५०:६
हॉमागथ थक
ु े र तनगालो सलएर उहॉको सशरमा दहकााए
भजनसंग्रह २२:७-८
उहॉको गगल्ला गरे
भजनसंग्रह २२:१६
हाि र िट्ट
ु ामा कीलाहरुका डोब
यशैया ५३:१२
डॉकूहरुसुंग क्रुसमा झुण्डयाइए

मत्ती १:२०
मत्ती १:१८
लूका ३:२३ ,३३
मत्ती २:१
मत्ती २:१ , ११
मत्ती २:१६
मत्ती १:२३
मत्ती ३:१-२
मत्ती ९:३५
लूका १९:३५-३७
प्रेररत २:३१
प्रेररत१:९
यूहन्ना १३:२१
मत्ती २६:१५
मत्ती २७:५
मत्ती २६:५६
मत्ती २६:५९-६०
मत्ती २७:१२
मत्ती २७:२६
मत्ती २७:३०
मत्ती २७:३१
यूहन्ना २०:२५
मत्ती २७:३८
भजनसंग्रह २२:१८ उहॉका वस्त्र सलएर प्रत्येक ससपाह़ीले एक-एक भाग हुने गऱी भाग गरे यूहन्ना १९:२३-२४
भजनसंग्रह २२:१ िपाईले मलाई ककन त्याग्नभ
मत्ती २७:४६
ु एको छ ? भन्दै रुनभ
ु यो
भजनसंग्रह ३४:२०
कुनै हड्डीहरु भााँगचएको गथएन
यूहन्ना १९ :३३-३६
जकररया १२:१०
भाला द्वारा उहॉको कोिमा घोच्ये
यूहन्ना १९:३४
आमोस ८:९
सम्पूणा दे शमा नै अाँध्यारो छायो
मत्ती २७:४५
यशैया ५३:९
धनी मातनसले आर्ैले िोपेर बनाएको गचहानमा गाडडयो मत्ती २७:५७-६०

नयााँ
तनयममा
भपवटयवाणी
पूरा भएको

येशू ख्रीटटको चमत्कारहरू
“यशैया ३५:५ -६ िब अन्धाहलूका आाँिा
िोसलनेछन,् र बदहराहरूका कान उघाररनेछन ्।
६ िब लङ्ग़िाहरू मृगझैँ उफ्रनेछन,् र
गूाँगाहरूको त्जब्रोले स्िुति गनेछ। उजा़ि-

स्थानमा पानी र्ुटे र तनस्कनेछ र मरूभूसममा
िोलाहरू बग्नेछन ्।“

“मत्िी ११:२-६ यूहन्नाले ख्रीटटका
कामहरूको चचाा झ्यालिानमा सुन,े र आफ्ना
चेलाहरूलाई उहााँकहााँ यो कुरा सोध्न पठाए,३"के
आउनेवालाचादहाँ िपाईं नै हुनुहुन्छ, कक हामीहरू
कोह़ी अकााको प्रिीक्षा गरौं?" ४ येशूले
तिनीहरूलाई भन्नुभयो"तिमीहरूले सुनेका र
दे िेका कुराहरू यूहन्नालाई भतनदे ओ, ५
अन्धाहरूले दृत्टट पाउाँ छन,् र लङ्ग़िाहरू
दहाँड्दछन ्। कुटठरोगीहरू शुद्ध पाररएका छन ्।
बदहराहरू सुन्न सक्ने भएका छन ्। मरे काहरू
जीपवि भई उठे का छन,् र दररद्रहरूलाई
सुसमाचार प्रचार गरराँ दैछ। ६ धन्य हो त्यो,
जसले मबाट बाधा पाउाँ दै न। "

बत्प्िस्मा

मत्िी ३:१३-१७

जन्मै अन्िाको आँखाखोसलएको
मत्ती ९ : २७ -३०

लङ्गडा दहढे को
यूहन्ना ५:५

कुष्ठरोगी ननको भएको
मत्ती ८:२-४

येशुको पऱीक्षा
मत्िी ४ : १-१०

बदहरो ननको भएको
मकूथस ७:३५-३७

मरे कोलाई जीववत पानभ
ुथ एको
यूहन्ना ११:४१-४४

परमेश्वरको वचनको अध्यान
घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

सात

येशुले नयााँ जन्माको बबर्यमा ससकाउनुभएको
“यूहान्ना ३:५ येशु जवार्
ददनुभयो,"सााँच्चै म तिमीलाई
भन्दछु,कोह़ी पानी र आत्माद्वारा जन्मेन
भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दै न। ”

“यूहान्ना ७:३७-३९ अब चा़िको पतछल्लो
ददन, अथााि ् चााँ़िको प्रमुि ददनमा, उसभएर
येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, "यदद
कोदह तििाायो भने त्यो मकहााँ आओस ् र
पपओस ् । ३८ जसले ममगथ पवश्वास गदा छ,
धमाशास्त्रले भनेअनुसार 'त्यसको
अन्िस्करणबाट त्जउाँ दो पानीका िोलाहरू
बगगतनस्कनेछन'् ।" ३९ िर यो कुरो उहााँले
पपवत्र आत्माको पवर्यमा भन्नुभएको गथयो,
जुन पपवत्र आत्मा उहााँमागथ पवश्वास गनेहरूले
प्राप्ि गना लागेका गथए। ककनकक पपवत्र आत्मा
अदहलेसम्म ददइएको गथएन, ककनभने येशूको
मदहमा अझसम्म भएको गथएन ।”

येशू र तनकोदे मस

यह
ू न्ना ३:१-७

येशुले दृटटान्ि ससकाउनुभएको
“मत्िी १३:१०-११ अतन चेलाहरू
आएर उहााँलाई भने, "िपाई तिमीहरूसाँग
ककन दृटटान्िहरूमा बोल्नुहुन्छ ?" ११
उहााँले तिनीहरूलाई जवार् ददनुभयो,
"तिमीहरूलाई ि स्वगा-राज्यका
रहस्यहरू-भने ददइएको छै न ।”

बीउ छनेको दृटटान्ि
मत्िी १३:१-२३

कस्िो प्रकारको ज़मीन हुनुहुन्छ िपाई आज ?

बहुमल्
ू य मोिी
मत्िी १३:४५

िपाईं कति मल्
ू य लाहुनु हुन्छ ?

सन
ु का ससक्काको दृटटान्ि
मत्िी २५:१४-२५
तपाईं आफ्नो जीवनलाई के गनुथ हुन्छ ?

कलवाऱी सम्मको यात्रा

यरूशलेममा येशक
ू ो पवजय-प्रवेश

अत्न्िम भोजन

मत्िी २१:१-१७
जकररया ९:९

मत्िी २६:१८-२८

गेिसमनीमा येशक
ू ो प्राथाना
मत्िी २६:३६-४४
पपदटए
यशैया ५०:६
यशैया ५२:१४
यह
ू न्ना १९:१

चुंगाईको प्रावधान
भजनसुंग्रह १०३:३
यशैया ५३:५
१ कोररन्थी १२:९
याकूब ५:१५-१६
१ पत्रुस २:२४

पवश्वासघाि

मत्िी २६:४६-५०

“यशैया ५३:५ िर ऊ ि हाम्रा
अपराधहरूका तनत्म्ि छे ड़ियो। हाम्रा अधमाका
तनत्म्ि ऊ पेसलयो। हामीमा शात्न्ि ल्याउने
दण्ड उसमागथ पयो, र उसको कोरााको चोटले
हामी तनको भयौं । ”

पऱीक्षण/जाच/कानन
ु ी सोधपछ
ु
मत्िी २६:६२-६८

ख्रीटट हाम्रो तनत्म्ि मनुा भएको

“ रोमी ५:८ िर परमेश्वरले हाम्रा
तनत्म्ि प्रेम यसैबाट दे िाउनह
ु हुन्छ, कक
हामी पापी छाँ दै ख्रीटट हाम्रा तनत्म्ि
मनभ
ुा यो “
“
“रोमी ५:१० ककनकक हामी शत्रु छाँ दै
उहााँका पुत्रको मत्ृ युद्धारा परमेश्वरसाँग हाम्रो
समलाप भएको गथयो भने, झन ् बढ़ी अब
उहााँसाँगै समलाप भएका हुनाले ख्रीटटको
जीवनद्धारा हामी बचाइनेछौं ।“

“२ कोररन्थी ५:२१ ककनकक हामी

उहााँमा परमेश्वरको धासमाकिा बन्न सकौं
भनेर पाप नगचन्नुहुनेलाई परमेश्वरले
हाम्रा िातिर पापी बनाउनुभयो।.”

मत्िी २७

येशू बौऱी उठे को
“ १ कोररन्थी १५:३-४ ककनभने मैले
जे पाएाँ त्यसलाई सबैभन्दा मख्
ु य पवर्यको
रूपमा तिमीहरूलाई सत्ु म्पददएाँ, अथााि ्
पपवत्र धमाशास्त्रअनस
ु ार ख्रीटट हाम्रा
पापका तनत्म्ि मनभ
ुा यो। ४ उहााँ
गाड़िनभ
ु यो, र पपवत्र धमाशास्त्रअनस
ु ार
िेस्रो ददनमा उहााँ पन
ु जीपवि पाररनभ
ु यो। ”

“ प्रेररि १:३ आफ्नो द:ु ि-भोगपतछ धेरै
अकाट्य प्रमाणद्धारा तिनीहरूका सम्मुि उहााँले
आर्ैलाई जीपवि प्रस्िुति गनभ
ुा यो। चाल़ीस
ददनसम्म उहााँ तिनीहरूकहााँ दे िा पनभ
ुा यो अतन
परमेश्वरका राज्यको पवर्यमा तिनीहरूलाई
बिाउनुभयो । ”

प्रभु येशूले चेलाहरुलाई दे िा पनभ
ुा एको
मत्िी २८:१६-२०
मकूास १६:९-२०
लूका २४:१३-५३
यूहन्ना २०:१९-३१
१ कोररन्थी १५:४-७

४० ददन दे िा पनुा भयो
प्रेररि १:३

पॉच सयभन्दा बढ़ी भाइहरुकहॉ
एकसाथ दे िा पनभ
ुा यो।
१ कोररन्थी १५:४-७

महान ् आज्ञा
“ लक
ू ा २४:४७ अतन यरूशलेमबाट शरू
ु
गरे र सबै जातिहरूलाई उहााँको नाउाँ मा
पश्चात्िाप र पाप-क्षमाको प्रचार हुनप
ु छा । ”

महान ् आज्ञा

मत्िी २८:१९-२०

मकाू स १६:१५-१८
लक
ू ा २४:४५-४९

प्रेररि १:४-८

महान ् आज्ञाको मल
ू ित्व
1.
2.
3.
4.
5.
6.

पवश्वास
पश्चात्िाप
पानीको बत्प्िस्मा
पपवत्र आत्मासुंग अलौककक सुंकेि
“प्रेररि १:९ उहााँले यो कुरा
सशक्षा
भन्नभ
ु एपतछ, तिनीहरूले हे दााहेदै उहााँ उाँ भो
उचासलनभ
ु यो, र बादलमा उहााँ तिनीहरूका
चुंगाई
दृत्टटबाट लोप हुनभ
ु यो। .”

ख्रीटटमा शत्क्िशाल़ी परमेश्वर
“कलस्सी २:८-९ ध्यान दे ओ, कक कसैले
दशानशास्त्र र िोक्रो छलद्धारा तिमीहरूलाई
सशकार नबनाओस,् जो ख्रीटटका अनुसार होइनन,्
िर मातनसहरूको परम्परा र पवश्वका आधारभूि
ससद्धान्िहरूमागथ अड़िएका हुन्छन ् । ९ ककनकक
ख्रीटटमा ईश्वरत्वको सारा पररपूणि
ा ा शऱीरमा
वास गदा छ, ”
•

“१ तिमोथी ३:१६ हामी स्वीकार
गदा छौं, कक हाम्रो पवश्वासको रहस्य अति
महान ् छ: उहााँ स्वयम ् शऱीरमा प्रकट
हुनुभयो,पपवत्र आत्माद्धारा धमी
ठहररनुभयो,स्वगादि
ू हरूबाट
दे खिनुभयो,जाति-जातिहरूका माझमा
प्रचाररनुभयो, सुंसारमा पवश्वास गररनुभयो,
मदहमामा मागथ उचासलनुभयो।.”

“ २ कोररन्थी ५:१९ अथााि ् स्वयम ्
ख्रीटटमा हुनुभएर परमेश्वरले सुंसारलाई
आर्ूसाँग समलापमा ल्याउाँ दै हुनुहुन्थ्यो ।
तिनीहरूका अपराधका लेिा नसलएर
समलाप गराउने कामको सन्दे श उहााँले
हामीलाई सुत्म्पददनुभएको .”

एक
परमेश्वर

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

आठ

मण्डल़ीको जन्म

पपवत्र आत्माको प्रतिज्ञा

“ लूका २४:४९ हे र, म मेरा पपिाको
प्रतिज्ञा तिमीहरूकहााँ पठाउाँ छु, िर मागथबाट

तिनीहरू सबै पपवत्र आत्माले
भररए
“प्रेररि २:१-४ जब पेत्न्िकोसको ददन
आयो,तिनीहरू सबै एकै ठाउाँ मा भेला भएका
गथए। २ अतन स्वगाबाट अचानक ठूलो
बिासको झोक्काजस्िै एउटा आवाज
आयो,र तिनीहरू बसेको पूरा घरै भररददयो।
३ आगोका त्जब्राहरूजस्िा तिनीहरूकहााँ दे िा
परे , र भाग-भाग भएर तिनीहरू हरे कमागथ
बसे। ४ अतन तिनीहरू सबै जना पपवत्र
आत्माले भररए, र पपवत्र आत्माले
तिनीहरूलाई ददनुभएको उच्चारणबमोत्जम
तिनीहरू अन्य भार्ाहरूमा लागे। .”

प्रेररि १:५ र ८

शत्क्ि प्राप्ि नगरूञ्जेल तिमीहरू यह़ी
शहरमा बसलरहो।"

“ प्रेररि १:८ िर पपवत्र आत्मा तिमीहरूमा
आउनुभएपतछ तिमीहरूले शत्क्ि पाउनेछौ, र
तिमीहरू यरूशलेममा, सारा यहूददयामा,
सामररयामा र पृथ्वीको अत्न्िम छे उसम्म मेरा
साक्षी हुनेछौ। "

यशैया २८:११-१२
यसमाया ३१:३१
योएल २:२८-२९
यह
ू न्ना ७:३७-३९

पत्रस
ु ले ख्रीटटको बारे मा प्रचार गरे का
हामी प्रति परमेश्वरको प्रतिज्ञा

“प्रेररि २:१४-१७ िर प्रत्रस
ु ले एघार जनासाँग
ि़िा भएर उच्च सोरमा तिनीहरूलाई भने,
"यहूददयाका मातनस हो, र यरूशलेमका जम्मै
बाससन्दाहरू, िपाईहरूलाई यो कुरा थाहा होस ्,
र मेरा कुरा सुन्नुहोस ्। १५ ककनभने
िपाईहरूले ठान्नुभएझैँ तयनीहरू मािेका
छै नन ्, ककनकक अदहले बबहानको नौ मात्र
बजेको छ । १६ िर योएल अगमवक्िाद्धारा
भतनएको कुरा यह़ी हो, १७' आखिऱी ददनहरूमा
यस्िो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै
मातनसहरूमागथ मेरा आत्मा िन्याइददनेछु,
……….”

“प्रेररि २:३६ " त्यसकारण इस्राएलको
सारा पररवारले यो पक्का गऱी जानोस ्, कक
येश,ु जसलाई िपाईहरूले क्रूसमा टााँग्नभ
ु यो,
परमेश्वरले उहााँलाई प्रभु र ख्रीटट
बनाउनभ
ु यो।"

अब हामीले के गने ?
“ प्रेररि २:३८-३९ प्रत्रस
ु ले तिनीहरूलाई
भने, "पश्चात्िाप गर, र तिमीहरूका पापक्षमाको तनत्म्ि येशु ख्रीटटको नाउाँ मा
तिमीहरू प्रत्येकले बत्प्िस्मा लेऊ, र
तिमीहरूले पपवत्र आत्माको वरदान
पाउनेछौ । ३९ ककनकक प्रतिज्ञा तिमीहरूका
तनत्म्ि, तिमीहरूका सन्िानको तनत्म्ि र
टाढा-टाढामा रहे का सबैका तनत्म्ि हो,
प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले
बोलाउनह
ु ु न्छ। "

३००० ले ख्रीटटलाई ग्रहण गरे का !
प्रेररि २:४१

पश्चात्िाप

पदहलो कदम मुत्क्िको लागग परमेश्वरको योजना
पवगिको पापमागथ दुःु ि र पवश्वस्ि
अनुभव गनुा अतन भपवटयको पापबाट
टाढा रहनुपने
बत्प्िस्मा ददने यूहन्नाले पश्चात्िापको पवर्यमा प्रचार गनुा भएको
मत्िी ३:२
मकूास १:४

प्रभु येशल
ू े पश्चात्िापको पवर्यमा प्रचार गनुा भएको
लक
ू ा १३:३
लूका २४:४८

प्रत्रस
ु ले पश्चात्िापको पवर्यमा प्रचार गनुा भएको
प्रेररि २:३८

“२ प्रत्रुस ३:९ आफ्नो प्रतिज्ञाको
बारे मा प्रभु ढ़ीलो गनुहा ु न्छ भन्ने कसैकसैको भनाइ भए िापतन उहााँ ढ़ीलो
गनुहा ु न्न, िर कोह़ी पतन नटट नहोस,् िर
सबै जनाले पश्चात्िाप गरून ् भन्ने इच्छा
गरे र प्रभु तिमीहरूप्रति धैयव
ा ान ्
हुनुहुन्छ।.”

बत्प्िस्मा गदाा उहााँसाँगै गाडडनु
“मत्िी २८:१९ यसकारण जाओ,र सबै
दे शका जातिहरूलाई चेला बनाओ,
पपिा र पत्र
ु र पपवत्र आत्माको नाउाँ मा
तिनीहरूलाई बत्प्िस्मा दे ओ ।”

“ मकूास १६:१६ पवश्वास गने र
बत्प्िस्मा सलनेले उद्धार पाउनेछ,िर
पवश्वास नगने दोर्ी ठहररनेछ ।”
“ यह
ू ान्ना ३:५ येशु जवार्

ददनुभयो,"सााँच्चै म तिमीलाई
भन्दछु,कोह़ी पानी र आत्माद्वारा
जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न
सक्दै न।”
“ प्रेररि २:३८ प्रत्रस
ु ले तिनीहरूलाई
भने, "पश्चात्िाप गर, र तिमीहरूका पापक्षमाको तनत्म्ि येशु ख्रीटटको नाउाँ मा
तिमीहरू प्रत्येकले बत्प्िस्मा लेऊ, र
तिमीहरूले पपवत्र आत्माको वरदान
पाउनेछौ । ”
” प्रेररि ८:१६ ककनकक
त्यतिञ्जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनैमागथ
पतन उहााँ आउनुभएको गथएन। तिनीहरूको
बत्प्िस्मा प्रभु येशुको नाउाँ मा मात्र भएको
गथयो। ”

“ प्रेररि ८:३८-३९ तिनले रथ रोक्ने आज्ञा
द़ीए, अतन कर्सलप र िी नपस
ुुं क दव
ु ै
पानीमा ओले, र उनले तिनलाई बत्प्िस्मा
ददए। ३९ िर जब उनीहरू पानीबाट बादहर
उत्क्लआए, िब प्रभक
ु ा आत्माले
कर्सलपलाई पक्रेर लैजानभ
ु यो, र िी
नपस
ुुं कले उनलाई र्ेरर दे िेनन ्, र िी
रमाउाँ दै आफ्नो बाटो लागे ।”

“ प्रेररि १०:४८ अतन तिनले
तिनीहरूलाई येशु ख्रीटटको नाउाँ मा
बत्प्िस्मा ददनू भनी आज्ञा गरे । िब
तिनीहरूले पत्रस
ु लाई केह़ी ददन त्यह़ीीँ
रहनह
ु ोस ् भनी अनरु ोध गरे ।”
“ प्रेररि २२:१६ ि अब ककन
पिानुहुन्छ? उठ्नुहोस,् र बत्प्िस्मा
सलनुहोस,् अतन उहााँको नाउाँ को पुकार गरे र
आर्ना पाप धुनुहोस ् । ‘

“प्रेररि १९:५ प्रेररि १९:५ यो कुरा
सुनेर उनीहरूले प्रभु येशुको नाउाँ मा
बत्प्िस्मा सलए । ”

“ रोमी ६:४ यसकारण बत्प्िस्माद्धारा
हामी मत्ृ यम
ु ा उहााँसाँगै गाड़ियौं, िाकक जसऱी
पपिाको मदहमाद्धारा ख्रीटट मरे काहरूबाट
त्जपवि पाररनभ
ु यो, त्यसऱी हामी पतन नयााँ
जीवनको मागामा दहाँ़िौं । ”

गलािी ३:२७ ककनकक तिमीहरूमध्ये
जतिको ख्रीटटमा बत्प्िस्मा भयो, तिमीहरू
सबैले ख्रीटटलाई धारण गरे का छौ।

कसऱी ?

येशू ख्रीटटको नाउाँ मा
पनीमा डुबाएर

को ?

सबै नयॉ क़रारको पवश्वासी
बत्प्िस्मा सलएका

के तिमीले पपवत्र आत्मा पाएउ ?
येशूले भन्नभ
ु यो ...

प्रत्रस
ु भन्नभ
ु यो.......

“यूहान्ना ३:५ येशु जवार्
ददनुभयो,"सााँच्चै म तिमीलाई
भन्दछु,कोह़ी पानी र आत्माद्वारा जन्मेन
भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दै न।.”

“प्रेररि २:३८-३९ २:३८-३९ प्रत्रुसले
तिनीहरूलाई भने, "पश्चात्िाप गर, र
तिमीहरूका पाप-क्षमाको तनत्म्ि येशु

ख्रीटटको नाउाँ मा तिमीहरू प्रत्येकले
बत्प्िस्मा लेऊ, र तिमीहरूले पपवत्र
आत्माको वरदान पाउनेछौ ।३९ ककनकक
प्रतिज्ञा तिमीहरूका तनत्म्ि, तिमीहरूका
सन्िानको तनत्म्ि र टाढा-टाढामा रहे का
सबैका तनत्म्ि हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु
हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। "

पावलले भन्नुभयो....

“ रोमी ८:९ यदद सााँच्चै परमेश्वरका
आत्मा तिमीहरूमा वास गनह
ुा ु न्छ भने,
तिमीहरू पाप-स्वभावमा होइन, िर पपवत्र
आत्मामा हुन्छौ। िर कुनै मातनसमा
ख्रीटटका आत्मा हुनह
ु ु न्न भनेिा त्यो
उहााँको हुाँदैहोइन ।”

पपवत्र आत्माको प्रमाण
“ प्रेररत २:४ अनन नतनीहरू सबै जना पववर आत्माले
भररए, र पववर आत्माले नतनीहरूलाई ददनुभएको उच्चारण
बमोत्जम नतनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। ”

प्रेररिहरु – प्रेररत २
“ प्रेररि १०:४६ ककनकक अन्य
भार्ामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको
प्रशुंसा गरररहे का उनीहरूले सन
ु े…. “

येशू ख्रीष्टको आमा -प्रेररत २

सामररया – प्रेररत ८
कनेसलयस , उनको पररवार र साथीहरु - प्रेररि १०
बत्प्िस्मा ददने यूहन्नाको चेलाहरू - प्रेररि १९
पावल – १ कोररन्र्ी १४:१८ र ३९

पपवत्र आत्मा सबैको लागग हो

प्रेररि ११:१४-१७

पपवत्र आत्माको शत्क्ि
पववर
आत्माले आउने
कुराहरु घोषणा
गनह
ुथ ु न्छ

पपवत्र
आत्माले
शत्क्ि ददन्छ

यह
ू न्ना १६:१३

प्रेररि १:८

रोमी ८:९ यदद सााँच्चै परमेश्वरका आत्मा
तिमीहरूमा वास गनह
ुा ु न्छ भने, तिमीहरू पापस्वभावमा होइन, िर पपवत्र आत्मामा हुन्छौ।
िर कुनै मातनसमा ख्रीटटका आत्मा हुनह
ु ु न्न
भनेिा त्यो उहााँको हुाँदैहोइन ।

ववर आत्माले
िासमथकता , शात्न्त
र आनन्द ददन्छ
रोमी १४:१७

पपवत्र आत्मा
द्वारा परमेश्वरको
प्रेम हाम्रो ह्रदयमा
िन्याइएको छ
रोमी ५:५

पववर आत्माले
जीवन ददनह
ु ु नेछ

रोमी ८:११
१ कोररन्थी १५:५१-५३

पववर आत्माले
ससकाउनह
ु ु नेछ
यह
ू न्ना १४:२६

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

नौ

आत्त्मक वरदानहरु
१ कोररन्थी १२:१-१०

१ कोररन्थी २:१२ अब हामीले सुंसारको
आत्मा पाएका छै नौं, िर परमेश्वरले
हामीलाई ददनुभएका वरदानहरू बुझ्न
सकौं भनेर उहााँबाट पपवत्र आत्मा
पाएका छौं ।

परु ानो मातनस दे खि नयााँ मातनस
“एकर्सी ४:२२-२४ छल़ी
लालसाहरूद्धारा भ्रटट भएका तिमीहरूको
अगाड़िको जीवनको ढााँचासाँग सम्बत्न्धि
तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। २३ र
आफ्नो सभत्री विाावमा होओ, २४
परमेश्वरको स्वरूपमा सााँचो धासमाकिा र
पपवत्रिामा सत्ृ टट भएको नयााँ
स्वभावलाई धारण गर।”

पपवत्र
आत्माको
र्लहरु

गलािी ५: १९-२१

व्यसभचार , अशुद्धिा, अनैतिकिा, मूतिा-पूजा,
िन्त्र-मन्त्र, दश्ु मनी, झै-झगड, इटयाा, क्रोध,
स्वाथा, र्ूट, गुटबन्द़ी, डाह, मद्धपान, मोजमज्जा

शऱीरका
कामहरू

गलािी ५:२२
प्रेम, आनन्द, शात्न्ि, धैय,ा
दया, भलाइ, पवश्वस्ििा नम्रिा , सुंयम

पपवत्रिाको सौन्दया
“भजनसुंग्रह २९:२ परमप्रभक
ु ो नाउाँ लाई
सह
ु ाउाँ दो मदहमाको स्रेय उहााँलाई दे ओ।
उहााँको पपवत्रिाले सश
ु ोसभि भएर
परमप्रभक
ो
आराधना
गर ।”
ु
“मत्िी ५:१६ यसऱी नै तिमीहरूको
ज्योति मातनसहरूका सामुन्ने चम्कोस,् र
तिनीहरूले तिमीहरूका सुकमा दे िून,् र

स्वगामा हुनुहुने तिमीहरूका पपिाको मदहमा
गरून ्।.”
“२ कोररन्थी ७:१ यसकारण हे पप्रय

हो, हामीससि यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले
शऱीर र आत्माको हरे क ककससमको
अशुद्धिाबाट हामी आर्ैलाई शुद्ध पारौं, र
परमेश्वरको भयमा पपवत्रिालाई
ससद्धिािर्ा बढाउाँ दै जाऔुं ।.”
“दहब्रू १२:१४ सबै मातनसहरूसाँग
शात्न्िमा बस्ने र पपवत्र हुने प्रयत्न गर;
पपवत्रिापवना कुनै मातनसले परमप्रभुलाई
दे ख्न सक्दै न ।”

हाम्रो जीवन येशूको प्रतिबबम्ब जस्िै हुनप
ु छा ।

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

दस

नयााँ तनयमका मण्डल़ी
मण्डल़ी बढ्दै गएको

३००० माननसहरु (प्रेररत २:४१) ● ५००० माननसहरु (प्रेररत ४:४) ● माननसहरूको भीड़ (प्रेररत ५:१४) ● पूजाहारीहरुको संख्या ( प्रेररत ६:७ )

सुंगति

सुंगतिमा पदहलो आश्चयाकमा

“प्रेररि २:४२ तिनीहरू प्रेररिहरूका सशक्षा,
सङ्गति र रोट़ी भााँच्न र प्राथानामा
भत्क्िसाथ लागगरहन्थे ।”

“प्रेररि ३:८ अतन जुरूक्कै उठे र दहाँड्दै र
उफ्राँदै र परमेश्वरको स्िुति गदै तिनीहरूसाँग
मत्न्दरमा पस्यो। .”

बारनाबासले बाटो दे िाएका

“ प्रेररि ४:३७ उनले आफ्नो जमीन
बेचे र त्यो रकम ल्याएर प्रेररिहरूका
चरणमा राखिददए ।”

मण्डल़ीको सिावट
“प्रेररि ७:५८ तिनीहरूले तिनलाई शहर
बादहर तनकाल़ी लगे, र तिनीमागथ ढुङ्गा
बसााए। र साक्षीहरूले आफ्ना वस्त्रहरू
शाऊल नाउाँ भएको एउटा युवकका िुट्टानेर
रािे। .”

शाऊल त्स्िर्नसको हत्यामा सहमि
प्रेररि ८:१

शाऊलले घर-धरमा पसेर मण्डल़ीलाई
सुंहार गरे का
प्रेररि ८:३

“प्रेररि ९:४ तिनी भइ
ू ाँमा लोटे , र तिनले
यसो भन्ने सोर सन
ु े, "शाऊल, शाऊल,
तिमी ककन मलाई असिाउाँ छौ ?”

त्स्िर्नसलाई ढुङ्गाले हानेर मारे का
प्रेररि ७:५४-६०

शाऊलको बदसलएको
प्रेररि ९:१-३१

अन्यजातियहरुमा सस
ु माचार प्रचार /प्रत्रस
ु
“प्रेररि १०:३ तिनले ददउाँ सो िीन

बजेतिर दशानमा स्पटट रूपले परमेश्वरका
एउटा स्वगादि
ू आर्ूिर्ा आएर यसो
भतनरहे का सुन,े "कनेसलयस!"

कनेसलयस र स्वगादि
ू

“प्रेररि १०:९-१०भोसलपल्ट तिनीहरू

आफ्नो यात्रामा त्यस शहरको नजीक
आइपुग्दा, ददउाँ सो बाह्र बजेतिर पत्रुसचादहाँ
प्राथाना गना घरको कौसीमा उक्ले। १०
तिनी भोकाए, र तिनले केह़ी िाने मन गरे ,
िर अरूहरूले भोजन ियार गरररहे को बेला
तिनी ध्यान-मग्न भए।”

पत्रुस छिमा

“प्रेररि १०:३४-३५ िब पत्रुसले बोल्न
थाले,"सााँच्ची नै म दे ख्िछु, कक परमेश्वरले
पक्षपाि गनुहा ु न्न, ३५ िर हरे क जातिमा जो
उहााँसाँग डराउाँ छ, र उगचि काम गछा , त्यो
उहााँको सामुन्ने ग्रहणयोग्य हुन्छ ।”

अन्यजातिहरुले पपवत्र आत्मा पाएको

अन्यजातिहरुमा सस
ु माचार प्रचार /पावल

“ प्रेररि १३:४६ िर पावल र
बारनाबासले साहस गरे र भने,"परमेश्वरको
वचन सवाप्रथम िपाईहरूलाई नै सुनाउनु
आवश्यक गथयो। िपाईहरूले यसलाई
इन्कार गऱी आर्ैलाई अनन्ि जीवनको
अयोग्य ठहराउनुभएकोले हामी अब
अन्यजातिहरूकहााँ जानेछौं । “

“प्रेररि १७:२२ पावलले
अररयोपागसको बीचमा ि़िा भएर
भने,"एथेन्सका मातनस हो, िपाईहरूलाई
म सब कुरामा अति धमाानरागी दे ख्िछु, ”

पावल अररयोपागस पहाडमा

“२ तिमोथी ४:७ मैले उत्िम ल़िाइाँ
ल़िेको छु। मैले दौ़ि ससद्धयाएको छु। मैले
पवश्वासलाई बचाइरािेको छु । “

पावल जेलमा

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

एघार

यरूशलेमको पवनाश
लक
ू ा १९:४३-४४
एउटा समय आउँ दै छ कक नतम्रो शरह
ु रूले नतम्रो
वररपरर वािाहरू खडा गराऊने छन ्। नतमीलाई
नतनीहरूले वररपररबाट घेनेछन ् अनन नतमी सबै
नतरबाट घेरामा पनेछौ। 44 नतनीहरूले नतमीलाई
र नतम्रो माननसहरूलाई ध्वंस पानेछन ्। नतम्रो
भवनहरूको एक ढुङ्गामाधर्को अको ढुङ्गा पनन
छाडडने छै न ्। यो घट्ना घट्नेछ, कारण नतमी
जान्दै नौ नतमीलाई बचाउन परमेश्वर कदहले
आउँ नु हुन्छ।”

िीिसको सेनाहरु द्वारा यरूशलेम नाश पारे का ( A.D ) ७०

यहूद़ीहरु पसलश्िीमा र्केका
“यशैया ११:१२ उहााँले जातिजातिहरूका तनत्म्ि एउटा झन्डा ि़िा
गनुहा ु नेछ, र इस्राएलका
तनकासलएकाहरूलाई र यहूदाका छरपटट
भएकाहरूलाई पथ्
ृ वीको चारै ददशाबाट भेला
गराउनुहुनेछ। .”

“यशैया ४३:५-६ नडरा, ककनकक म िाँससि छु। म
िेरा छोराछोऱीहरूलाई पवादेखि ल्याउनेछु, र

पत्श्चमदे खि तिमीहरूलाई भेला गनेछु। ६ म
उत्िम ददशालाई भन्नेछु, 'तिनीहरूलाई
ददइहाल ्।' र दक्षक्षण ददशालाई भन्नेछु,
तिनीहरूलाई नथुन ्।' मेरा छोराहरूलाई
टाढादे खि र मेरा छोऱीहरूलाई पृथ्वीको पल्लो
छे उदे खि ल्याओ, ”

यसमाया 29:14 तिमीहरूले मलाई
भेट्टाउनेछौ,"परमप्रभु भन्नुहुन्छ,"र कैदबाट म
तिमीहरूलाई र्कााइल्याउनेछु। मैले
तिमीहरूलाई तनवाासन गरे र पठाएका सबै
जाति-जातिहरू र ठाउाँ -ठाउाँ हरूदे खि म
तिमीहरूलाई जम्मा गनेछु,"परमप्रभु
भन्नुहुन्छ,"र जुन ठाउाँ दे खि मैले तिमीहरूलाई
तनवाासन गरे र पठाएको गथएाँ, त्यह़ी ठाउाँ मा म…

इस्राएल एक राटर बतनएको ,
बैशाि १५ , १९४८

अन्यजातिहरूको समय
नबूकदनेसरको सपना

सुनको टाउको

(बेबबलोन )

छािी र हािहरु चााँद़ीका (माद़ी र्ारसी)
“दातनएल २:३१-३३ "हे महाराजा,
हजुरले हे रररहनुहुाँदा एउटा सासलक उसभएको
दे ख्नुभयो। यो सासलक पवसाल र अत्यन्िै
चहककलो दे खिन्थ्यो र त्यसको रूप भयानक
गथयो। ३२ त्यस सासलकको टाउको तनक्िर
सुनको, त्यसका छािी र हािहरू चााँद़ीका,
त्यसका पेट र तिघ्राहरू कााँसाका, ३३
त्यसका गो़िाहरू र्लामका, र त्यसका
िुट्टाहरू केह़ी र्लाम र केह़ी माटोका िुट्टाहरू
केह़ी र्लाम र केह़ी माटोका गथए ।”

“दातनएल २:४७ राजाले दातनएललाई
भने," सााँच्ची नै तिमीहरूका परमेश्वर
दे विाहरूका पतन परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु
र रहस्य िोसलददनुहुने हुनुहुन्छ, ककनभने
तिमीले यो रहस्य िोल्न सक्यौ।"

पेट र तिघ्राहरु कॉसाका (ग्रीस)

गोडाहरु र्लामका ( रोमन साम्राज्य)
िुट्टाहरु केह़ी र्लाम र केह़ी माटोका
( पुनजीपवि रोमी साम्राज्य )

चट्टान (येशू ख्रीटट )

अन्त्यका ददनका गचन्हहरु
पवसभन्न ठाउाँ मा भक
ू म्प हुनेछन ्
मत्ती २४:७

मातनसका ह्रदय
अााशुंकाले मूच्छाा पनेछन ्
लक
ू ा २१:२६

भत्क्िको भेर्चादहाँ सलने , िर त्सको
शत्क्िलाई इन्कार गने हुनेछन ्
२ नतमोर्ी ३:५

“ मत्िी २४:३ येशूले जैिून डााँ़िामा
बस्नुहहुाँदा चेलाहरू एकान्िमा उहााँकहााँ
आएर सोधे," हामीलाई भनह
ुा ोस ्, यी
कुरा कदहले हुनेछन ्, र िपाईको
आगमन र यस युगका अन्त्यको गचन्ह
के हुनेछ ?"

तिमीहरूले यद्ध
ु हरु र यद्ध
ु हरुका हल्ला सन्
ु नेछौ
मत्ती २४:६

मातनसहरु िाइरहे का ,पपइरहे का र
पववाहबाऱी गरररहे का हुनेछन ्
मत्िी २४:३८

आमा-बब
ु ाको आज्ञापालन नगने हुनेछन ्

प्रभु येशू आफ्नो मण्डल़ीको तनत्म्ि आहुनह
ु ु नेछन

“१ थेसलोतनकी ४:१६-१७ ककनकक प्रभु
स्वयम ् हुकुमको गदा नससि, प्रधान

मत्िी २४:४४

१ कोररन्थी १५:५१-५४

थेसलोतनकी ४:१३-१७

स्वगादि
ू को आवाज र परमेश्वरका िुरह़ीको
सोरससि स्वगाबाट ओलानुहुनेछ, र ख्रीटटमा
मरे काहरूचादहाँ पदहले बौररउठ्नेछ। १७ िब
हामी बााँगचरहे का र छोड़िएकाहरू प्रभुलाई
आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै
बादलमा उठाइलगगनेछौं, र यसऱी हामी सधैँ
प्रभुसाँग रहनेछौं ।”

परमेश्वरको वचनको अध्यान

घरे लु बाइबल
अध्ययन

पाठ

बाह्र

महासुंकटट

मोहोर

मोहोर

मोहोर
मोहोर

मोहोर

मोहोर
मोहोर

सािवाट मोहोरहरु

अससना

साि स्वगादि
ू हरु साि कचौरा सुंग
प्रकाश १६

साि स्वगादि
ू हरु िुरह़ी सुंग

प्रकाश ६ र ८:१

प्रकाश ६ र ९

घाउहरु
युद्ध

अतनकाल

मत्ृ यु

दातनयलको साठी नौ हप्िाहरु

साि हप्िा (४९ वर्ा )To the
यरूशलेमको पुनतनामााण

६२ हप्िा ( ४३४ वर्ा ).

मसीह क्रुसमा भ्कुन्डएको समय सम्मा

मण्डल़ीको उमेर
दातनयलले मण्डल़ीको
उमेरको पवर्यको
दे िेनन ्

दातनयलको
सत्िऱीअाौ हप्िाहरु
साि वर्ा --महासुंकटट

सहस्राब्द़ी

बेबबलोनी
कैदहरु

४४५ पव.सी

The Rapture

भूकम्प

झट
ू ा अगमवक्िा
(धमा सभत्रको
नेिा)
राजनीतिक नेिा

ख्रीटट-पवरोधीको राज्य
सेनाहरुको नेिा

ख्रीटट-पवरोधी

सुंसार एउटै सरकार ख्रीटट-पवरोधीद्वारा तनयन्त्रण गररनेछ

प्रकाश १३ ले वणान गदा छ कक एत्न्टक्राईटट चदह समुद्रबाट बादहर तनत्स्कआउने पशु जस्िै हो

आगथाक क्षेत्रको नेिा

“… २ थेसलोतनकी २:३-४ कसैले कुनै
ककससमले तिमीहरूलाई धोिा नददओस ्।
ककनकक, पदहले पवद्रोह नभएसम्म पापको
मातनस, अथााि ् सवानाशको छोरो प्रकट
नभएसम्म त्यो ददन आउनेछैन। ४ त्यसले
ईश्वर कहसलएका सबै अथवा पज्
ू य
वस्िह
रूको
पवरोध
गछा
र………”
ु

आर-मागेड्डोनको यद्ध
ु
“ प्रकाश १६:१४,१६ तिनीहरू चमत्कार
दे िाउने दटु टात्माहरू हुन ्। तिनीहरू समस्ि
सुंसारका राजाहरूकहााँ जााँदछन,् र
सवाशत्क्िमान ् परमेश्वरको महान ् ददनमा
युद्ध गनालाई तिनीहरूलाई भेला गदा छन ् ।
१६ तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउाँ मा
भेला गरे जसलाई दहब्रू भार्ामा आरमागेड्डोन भतनन्छ ।”

१४४,००० मोहोर
प्रकाश ७

आर-मागेड्डोन

“ प्रकाश १९:११ मैले स्वगा उघ्रेको दे िें
र त्यहााँ एउटा सेिो घो़िा गथयो। त्यसमागथ
सवार हुनुहुने "पवश्वासयोग्य" र
"सत्य"कहलाइनुहुन्छ । ”

प्रभु येशक
ु ो दोस्रो आगमन र सहस्राब्द़ी
एत्न्टक्राईटट र
सेनाहरुको नटट

“जकररया १४:९ परमप्रभु समस्ि

“जकररया १४:४ त्यस ददन उहााँका िुट्टाले
यरूशलेमको सामु पूवता िर भएको जैिून डााँ़िामा
टे क्नेछन,् अतन पूवद
ा े खि पत्श्चमसम्म जैिून
डााँ़िाको बीचमा धााँदो र्ाट्नेछ, र त्यहााँ एउटा
ठूलो िोल्सा बतननेछ। आधा पवाि उत्िरतिर र
आधा पवाि दक्षक्षणतिर छुदट्टनेछ।”

पथ्
ृ वीका राजा हुनुहुनेछ। त्यस ददन
एकमात्र परमप्रभु हुनुहुनेछ र उहााँकै नाउाँ
मात्र हुनेछ।.”

प्रभू येशूले हज़ार वर्ासम्म राज्य गनेछन ्
प्रकाश २०:६

एक हज़ार वर्ासम्म
शैिानलाई बााँधेर
रख्नेछन ्

ठूलो सेिो ससुंहासनमा न्याय
“प्रकाश २०:१२ मैले ठूला र साना सबै
मृिकहरूलाई ससुंहासनको सामुन्ने उसभरहे का
दे िें, र पुस्िकहरू िोसलए। अको एउटा पुस्िक
पतन िोसलयो, जो जीवनको पुस्िक हो। िी
पुस्िकहरूमा लेखिएका कुरामुिाबबक,
तिनीहरूका कामअनुसार मृिकहरूको इन्सार्
भयो।”

“प्रकाश २०:१५ जसको नाउाँ जीवनको
पुस्िकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अत्ग्नकुण्डमा र्ासलयो ।.”

समय समाप्ि - त्यसपतछ अनन्ि त्जवन
“यूहान्ना १४:२-३ मेरा पपिाको घरमा
बस्ने ठाउाँ हरू धेरै छन ्। त्यसो नभए, के म
तिमीहरूलाई भन्नेगथएाँ र , कक तिमीहरूका
तनत्म्ि ठाउाँ ियार पाना म गइरहे छु ? ३
अतन गएर मैले तिमीहरूका तनत्म्ि ठाउाँ
ियार पारे पतछ म र्ेरर आउनेछु, र
तिमीहरूलाई मकहााँ लैजानेछु, र जहााँ म छु,
त्यहााँ तिमीहरू पतन हुनेछौ।.”

स्वगाा र पथ्
ृ वीको नटट
२ प्रत्रस
ु ३:१०

नयााँ यरूशलेम.
प्रकाश २१

नयॉ स्वगाा र नयॉ सुंसार
२ प्रत्रस
ु ३:१०
प्रकाश २१:१

“प्रकाश २२:२०-२१ यी कुराको गवाह़ी
ददनेले भन्नुहुन्छ,"तनश्चय, म चााँ़िै
आउाँ दै छु।" आसमन, आउनुहोस,् हे प्रभु येशू
।२१ प्रभु येशूको अनुग्रह सबै सन्िहरूसाँग
रहोस ् । आसमन।”

