
अब्रह्मलाई
पम�श्वर को
प्र�त�ा

afnaflnsfsf nflu afOan
sf] k|:t'tL



n]vgM Edward Hughes

lrqM Byron Unger; Lazarus
Alastair P.

;+of]hgM M. Maillot; Tammy S.

cg'jfbM Mrs. Trifaina Subba

k|sfzsM Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
cg'dltkqM of] syf l;Q}+df ljt/0f ug{sf] lglDt dfq k|ltlnlk ug{ jf

5fKg cg'dlt lbOPsf] 5 t/ laj|mLsf nflu xf]Og .



बाढ़ को के�ह समय
प�छ पथृ्वी को
मा�नश हरु ले के�ह
योजना बनायो I



�तनीहरुले भन्यो, हामी एव्टा
नगर को �कला बनाऊ जो स्वगर्
सम्म पुग्ने छ I आव्नोस हामी
सधै संगै बस्ने छ� I सबै जनाले

एव्टाय भाषा मा बोल्यो I



परमेश्वरले चाहनु हुिन्थयो �क पथृ्वी को मा�नश
जसलाई वहाले सिृष्ट गनुर् भयो, बाचंोश ।

यसकारण वहाले के�ह �बसेष कायर् गनुर्
भयो । अचानक दल को मा�नश हरु

�ब�भन्न भाषा मा बोल्नु
थाल्यो । परमेश्वरले

�तनीहरुलाई

नया
भाषा
�दनु
भयो ।



एउटै भाषा बोलेन�हरूले सँगै उत्पे्र�रत गनुर् थाल्यो| परमप्रभुले
�तनीहरूलाई पथृ्वीको सम्पूणर् सतहभ�र छरपष्ट पा�र�दनु
भयो। सायद मा�नसहरूले एक-अकार्ले बोलेको भाषा बुझ्न

स�कएन तेले गदार् खे�र
डरायो ।

त्यसकारण
यो शहरको नाउँ

बाबेल रा�खयो।



के�ह बषर् प�छ, 
चािल्दउस को ऊर
भ�नने ठाउँमा, 
परमेश्वरले अब्राम
नाउँ मा�नसलाइ
बोल्यउनु भयो ।
“�तम्रो देश र �तम्रा
मा�नसहरूलाई छोड, 
“र मैले देखाएको
देशमा जाऊ”।



अब्रामले आ�ा पालन गरे। परमेश्वरले कनान लगे। �तनक�
पत्नी सराय र भदै लूत उहाँ�सत गए।



कनानमा, अब्राम र लूत दवुै धनी
भए। �तनीहरुको गाई को ठूलो
बगाल �थयो। य�त धेरै पशुहरू
ला�ग चराउने पयार्प्त जगा �थएन।



लूतको गोठाला अ�न अब्रामको गोठाला
एकओकार् संग वाद�ववाद गनुर् थाल्यो ।
"गर� त्यहाँ कुनै समस्या नहुन " अब्रामले
भने। "हामी अलग हुनेछ। लूत, �त�मले
आफ्नो चाहनुहुने देशमा जनूहोश ।



लोत ले धेरै ह�रयाल� भएको शहर र
गाउँ रोजनु भयो । यो राम्रो देख्यो।
तर शहर धेरै दषु्ट ठाउँमा �थए।



लूत ले गयो प�छ, परमेश्वरले
अब्राम संग फे�र बोल्नुभयो। "म
�त�म र �तम्रो सन्तान लाई सध�को
�निम्त कनान देश �दने छु ।"



अब्राम अ�न साराई को कुनै
बालबच्चा �थएन। कसर� परमेश्वरले
आफ्नो ठूलो प्र�त�ा रा� सक्छ?



परमेश्वर को तीन मा�नसहरू
अब्राम र साराई कोमा आए ।



चाँडै �तम्रो एक बच्चा हुनेछ "�तनीहरूले भने। सराय
हँसे। �तनले परमेश्वर को सन्देश मा �वश्वास
गरेनन।् वहा नब्बे वषर् को हुनुहुिन्थयो I



परमेश्वरले अब्राहामलाइ भन्नुभयो �त�म अब अब्राहम
भ�ननेछौ अ�न साराइ साराह {"राजकुमार�"}।



परमेश्वरले अब्राहामलाइ
यो प�न भन्नुभयो �क म
सदोम र गमोरा दईु दषु्ट
शहर नाश गन� छु ।
अब्राहामको भ�तजो लूत
आफ्नो प�रवार �सत
सदोम मा बस्थे।



लूत ले परमेश्वरको
चेतावनीमा �वश्वास
गरे जब यो आयो, तर
आफ्नो छोर� को 'प�त
हरुले सदोम छोड्न
इन्कार गरे। कस्तो
दखुदI �तनीहरूले
परमेश्वरको वचन
�वश्वास गरेनन।्



केवल लूत र उनको दईु
छोर�हरु सुर��त रहे । दषु्ट
शहरहरु मा�थ आगो अ�न
गन्धक बस� I



दःुखको कुरा, लूतको पत्नी ले
परमेश्वरको चेतावनी लाइ
उल्लङ्घन गरे अ�न प�छ
फक� र हेय� I त्यो नुन
को एक स्तम्भ मा
प�रवतर्न भइ I



परमेश्वर ले 
अब्राहम लाई �दनु 
भएको प्र�त�ा
लाई पुरा गनुर् भयो 
I �तनुहरुको वदृ्ध 
अवस्थामा एउटा
बच्चा जन्म्यो, 
जस्तो परमेश्वर ले 
भन्नु भएको �थयो 
I इसहाक जन्म्यो
प�छ �तनीहरु धेरै 
आनिन्दत भए I



अब्राहम र उनको
छोरा छोर� हरुलाई
कनान देश सदाको
�निम्त �दने परमेश्वर
ले गनुर् भएको प्र�त�ा
लाई शायद अब्राहम
सोच्नु भयो होला I



परमेश्वर ले
त्यो प्र�त�ा प�न
पुरा गनुर् हुनेछ I
परमेश्वर ले संधै
आफ्नो प्र�त�ा पुरा
गनुर् हुन्छ I
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 
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