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विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

स्वर्ण  पाठ:  भजन�ंग्रह 25 : 8

"परमप्रभु �ाँच्चै अ�ल अविन इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठीक मार्ग मा बाँच्ने तरिरका सि�काउनु
हुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजन�ंग्रह 103 : 1-5, 22

1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशं�ा र्गर! प्रत्येक मेरो अङ्र्गले उहाँको पविवत्र नाउँको रु्गर्ण-र्गान र्गद छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशं�ा र्गर अविन नविबर्सि�@ विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा �ारा पापहरू क्षमा र्गरिरदिदनु हुन्छ। उहाँले हाम्रा �ारा रोर्गहरू विनको पारिरदिदनु हुन्छ।
4 परमेश्वरले चिचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ अविन हामीलाई उहाँले प्रमे र दया र्गनु हुन्छ।
5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दिदनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई र्गरूड जस्तो नयाँ 

तुल्याउनुहुन्छा।
22 परमप्रभुले प्रत्येक थोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका �बै थोकहरूमा 

राज र्गनु  हुन्छ, अविन ती �बै थोकहरूले परमप्रभुको रु्गर्ण-र्गाऊनु पछ ! हे मेरो प्रार्ण परमप्रभुको रु्गर्ण-
र्गान र्गर!

पाठ �ेम न

बाइबलबाट

1. भजन�ंग्रह 25 : 1, 6-8

1 हेपरमप्रभु, म स्वयंलाई नै तपाईंकहाँ अप र्ण र्गद छु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6 हे परमप्रभु, तपाईंको कृपाको �म्झना ममासिथ �धैं रहो�्, मलाई प्रमे देखाउनु हो�् जो तपाईं�ँर्ग �धैं 
छ।

7 ती मेरा पापहरू र दुष्टतापूर्ण  कामहरू न�म्झनु हो�् म जुन जवानी हुँदा र्गरेको सिथए।ँ हे परमप्रभु, 
तपाईंको शुभनाउँको लाविर्ग, मलाई प्रेममा �म्झना र्गनु हो�्।

8 परमप्रभु �ाँच्चै अ�ल अविन इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठीक मार्ग मा बाँच्ने तरिरका सि�काउनु
हुन्छ।

2. यूहन्ना 9 : 1 (जस्तै)-3, 6-8, 10, 11

1 जब येशू विहचिडरहनु भएको सिथयो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मदेैखिख 
अन्धा सिथयो।

2 येशूका चेलाहरूले �ोधे, रु्गरुज्यू यो मान्छे जन्मदेैखिख अन्धो हो। क�को पापले उ�लाई अन्धा 
जन्मायो? उ�को आफ्नै पाप वा उ�को माता-विपताको पाप?

3 येशूले उत्तर दिदनुभयो, यो न त उ�को न त उ�की माताको पापहो ज�ले उ�लाई अन्धा जन्माइन्। ऊ 
जन्मदेैखिखको अन्धो हो ताविक उ�लाई विनको पारेर माविन�हरूलाई परमेश्वरको शसिd देखाउन �विकयो�्।

6 य�ो भविन�केर, येशूले भँूइमा थुक्नु भयो र त्य�बाट केही माटोको विहलो बानाउनु भयो अविन येशूले 
त्य�लाई त्य� माविन�को आँखामा दसिलदिदनुभयो भयो।

7 येशूले त्य� माविन�लाई भन्नुभयो, जाऊ सि�लोआमाको तलाउमा र्गएर पखाल। तब त्यो माविन� 
तलाउमा र्गयो र धोयो। अब उ देख्ने लायकको भयो।

8 कोही माविन�हरूले पविहले त्य� माविन�लाई भीख माविर्गरहेको देखेका सिथए। ती माविन�हरू र उनको 
चिछमेकीहरूले भने, हेर! यो त्यही मान्छे होइन जो �धैं ब�ेर श्चिभक माग्दथ्यो?

10 माविन�हरूले जान्न चाहन्थे, के भयो? वितमीले क�री दविष्ट प्राप्त र्गयf?
11 त्य� माविन�ले जवाM दिदए, त्यो माविन� ज�लाई येशू भन्दछौ उहाँले धुलोबाट विहलो बनाउनु भयो। 

उहाँले त्यो मेरो आँखामा राखिखदिदनु भयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, सि�लोआममा जाऊ र पखाल। 
तब म सि�लोआममा रँ्गए र पखालें। अविन तब मैले देख्ने थालें।

3. यूहन्ना 13 : 1, 3-17

1 योप्राय यहूदीहरूको विनस्तार चाड आइ�केको बेला सिथयो। येशूले जान्नु हुन्थ्यो विक अब उहाँ को �ं�ार 
छोडने �मय आइपुग्कोछ। अब आफ्ना विपता कहाँ Mकj जाने �मय आइपुरे्गकोछ। येशूले �धैं 
वितनीहरूलाई प्रेम र्गनु  भयो जो उहाँ�ंर्ग त्य� �ं�ारमा सिथए। अब येशूले वितनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण  प्रेम 
देखाउने �मय आएको सिथयो।

3 विपताले येशूलाई �बै कुरामासिथ शसिd दिदनुभएको सिथयो। येशूले यी कुराहरू जान्नु हुन्थ्यो। उहाँ यो पविन 
जान्नु हुन्थ्यो विक उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको हो। अविन परमश्वर तMk  M विकरहनु भएको सिथयो भन्ने 
पविन जान्नु हुन्थ्यो।

4 जब वितनीहरूले खाई रहेका सिथए, येशू उठनु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्�ाउनु भयो। उहाँले तौसिलया 
सिलएर आफ्नो कम्मरमा बेह्रनु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 तब येशूले भाँडामा पानी खन्याउनु भयो। उहाँले तब चेलाहरू खुट्टा धुन थाल्नु भयो। र आफ्ना कम्मरमा
बेहेरेको तौसिलयाले उनीहरूका खुट्टा पुचिछदिदनु भयो।

6 येशू सिशमोन पत्रु� कहाँ आउनु भयो। तर पत्रु�ले येशूलाई भने, प्रभु, मेरो खुट्टा धुनु पदkन।
7 येशूले जवाMमा भन्नुभयो, अविहले मैले के र्गरिररहेछु वितमी जान्दैनौ। तर पचिछ बुझने छौं।
8 पत्रु�ले भने, अहँ! तपाईंले मेरो खुट्टा कविहल्यै धुनुहुँदैन। येशूले भन्नुभयो, यदिद मैले वितम्रो खुट्टा धोइनँ 

भने, म�ँर्ग वितम्रो कुनै अंश रहने छैन।
9 सिशमोन पत्रु�ले भने, प्रभु, मेरो खुट्टामात्र होइन, मेरो हात र टाउँको पविन धोइदिदनु हव�्।
10 येशूले भन्नुभयो, नुहाइ�के पचिछ एक माविन� �म्पूर्ण  रूपले �Mा हुँदछ। उ�को खुट्टामात्र धुनु पद छ। 

वितमीहरू �बैजना शुद्ध छौ तर कोही कोही मात्र छैनौ।
11 यशूले उहाँको विवरुद्ध को जाने छ चिचन्नुहुन्थ्यो। त्य�ैकारर्णले येशूले भन्नुभयो, वितमीहरूमा �बै शुद्ध 

छैनौं।
12 येशूले वितनीहरूका खुट्टा धोइ�क्नु भयो। तब आफ्नो पोशाक लर्गाई टेबलतM  Mकj जानुभयो उहाँले 

भन्नुभयो, वितमीहरू जान्दछौ मैले वितमीहरूलाई के र्गरें?
13 वितमीहरूले मलाई रु्गरूज्यू र प्रभु भनेर बोलाउँछौ। अविन यो ठीक हो विकनभने म त्यही हुँ।
14 वितमीहरूका प्रभु र रु्गरू हुँ। विकनेभने मैले वितमीहरूका खुट्टा एक नोकरले जस्तो धोए।ँ य�ैले वितमीहरूले 

पविन एकअका को खुट्टा धुनु पछ ।
15 मैले वितमीहरूको अचिo उदाहरर्णको लाविर्ग यो र्गरें । र वितमीहरूले एकाअका मा त्य�ै र्गनु  पछ  जस्तो मैले 

र्गरें।
16 म �त्य भन्छु। एक नोकर उ�को मासिलक भन्दा ठूलो हुदैँन ज�लाई केही काय का विनम्तिम्त पठाइएको छ 

ऊ ती पठाउने भन्दा ठूलो होइन।
17 यदिद वितमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ, र्गर् यौ भने �ुखी हुनेछौ।

4. यूहन्ना 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1 तब विपलात�ले येशूलाई लैजाने र कोरा  लर्गाउने आदेश दिदए।
2 सि�पाहीहरूले काडँादार हाँर्गाहरूका एउटा मुकुट रँु्गथे अविन येशूको टाउकोमा लर्गाई दिदए। त्य�पचिछ 

वितनीहरूले बैजनी रंर्गको वस्त्र उनको शरीरमा पविहराइ दिदए
6 जब मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदीका द्वारपालहरूले येशूलाई देखे वितनीहरू चिचच्याए, Nू�मा य�लाई 

टाँग्नुहो�्, Nू�मा य�लाई टाँग्नुहो�्। तर विपलात�ले भने, वितमीहरू वियनलाई लैजाऊ र Nू�मा टाँर्ग । 
मैले उनीमासिथ आरोप लर्गाउने कुनै कारर्ण नै पाईनँ।

7 यहूदीहरूले उ�लाई उत्तर दिदए, हाम्रो व्यवस्था बमोजिजम ऊ मनk पछ , विकनभने उ�ले दावी र्गरेको छ विक
ऊ परमेश्वरको पुत्र हो।

8 जब विपलात�ले यो �ुने, उनी �ाहै्र डराए।
9 विपलात� महलश्चिभत्र Mेरिर प�े। उनले येशूलाई �ोधे, वितमी कहाँबाट आएका हौ? तर येशूले उ�लाई 

जवाM दिदनुभएन।
10 विपलात�ले भने, के वितमी म�ँर्ग बोल्दैनौ? याद र्गर, वितमीलाई मdु पानs अचिधकार मसि�त छ। अविन 

वितमीलाई Nू�मा टाँग्ने अचिधकार पविन मसि�त छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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11 येशूले जवाM दिदनुभयो, तपाईंलाई मासिथबाट नदिदइएको भए ममासिथ तपाईंको केही अचिधकार हुने सिथएन।
त्य�ैले ती माविन� ज�ले मलाई तपाईंलाई �ुम्तिम्पयो उ तपाईं भन्दा महापापको दोषी हो।

14 यो प्रायः विनस्तार चाडको तयारी र्गनs दिदनको मध्या भएको सिथयो। विपलात�ले यहूदीहरूलाई भने, 
वितमीहरूका राजा यहाँ छ!

15 यहूदीहरू चिचच्याए, त्य�लाई उतै लानु हो�्, लानु हो�्! त्य�लाई Nू�मा मानू  हो�्। विपलात�ले 
यहूदीहरूलाई �ोधे, के मलाई वितमीहरूको राजालाई Nू�मा टाँग्न लर्गाऊँछौ? मुख्य पूजाहारीहरूले 
भने, सि�जर मात्र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ।

16 तब येशूलाई Nू�मा झुर्णड्याएर मानु  भनेर विपलात�ले वितनीहरूलाई �ुम्पे।सि�पाहीहरूले येशूलाई लरे्ग।
17 येशूले आफ्नो Nू� बोक्नु भयो अविन उहाँ खोपडी ठाऊँ तM  जानु भयो विहबू्र भाषामा र्गलर्गथा भविनन्छ।
18 र्गलर्गथामा येशूलाई Nू�मा टाँरे्ग। वितनीहरूले दुइजना माविन�हरू उहाँको दुई पदिट्ट अविन यशूलाई बीचमा 

राखे।
19 विपलात�ले �ंकेत पटमा लेखे अविन Nू�मा टाँसि�दिदए। त्यो �ंकेतपटमा लेखिखएको सिथयो। ना�रतको 

येशू, यहूदीहरूका राजा।

5. रोमी 5 : 8 (भर्गवान), 10, 11

8 यद्यविप हामीहरू अझै पापी जीवन जिजउँदा-जिजउँदै पविन ख्रीष्ट हाम्रो विनम्तिम्त मनु  भयो। य� प्रकारले 
परमेश्वरले आफ्नो प्रमे हामीलाई देखाउनु भयो।

10 मेरो मतलब के हो भने जब हामी परमेश्वरका शत्रु सिथयौं उहाँले आफ्नो पतु्रको मृत्युद्वारा हामीलाई 
आफ्नो चिमत्र बनाउनु भयो। य�ैले जब हामी अविहले परमेश्वरका चिमत्र छौं, हामी विन�य छौं आफ्नो पुत्रको
जीवन द्वारा उहाँले हामीलाई रक्षा र्गनु  हुनेछ।

11 य� बाहेक, हामी हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वर�ँर्ग खुशी छौं, येशूको कारर्णले र्गदा  अविहले 
हामी परमेश्वरका चिमत्र बनेका छौं।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 18 : 1-12

प्रायश्चि�त भनेको परमेश्वर�ँर्गको मानव एकताको उदाहरर्ण हो, ज�द्वारा माविन� ईश्वरीय �त्य, जीवन र प्रेम 
झल्काउँछ। ना�रतका येशू विपता�ँर्ग माविन�को एकता सि�काउनुहुन्थ्यो र प्रदश न र्गनु हुन्थ्यो, य�का लाविर्ग हामी
उहाँप्रवित अ�ीचिमत श्रद्धाभाव राख्दछौं। उ�को चिमशन व्यसिdर्गत र �ामूविहक दुबै सिथयो। उनले जीवनको काम 
केवल आMैं लाई न्यायमा मात्र र्गरेनन,् तर माविन�हरुलाई दया देखाए - उनीहरुलाई क�री र्गनs भन्ने देखाउन, 
तर यो काम वितनीहरुलाई नर्गनs वा एकल जिजम्मेवारीबाट छुटकारा दिदन। येशूले इजिन्{यको चिमथ्या प्रमार्णहरूको 
विवरुद्ध, Mरिर�ी धम  र रीवितसिथवितको विबरूद्ध �ाह�का �ाथ काम र्गनु भयो, र आMैले विनको पानs शसिdले �बै 
विवरोधीहरुलाई खण्डन र्गनु भयो।

2. 19 : 6-11, 17-28

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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माविन�जावितलाई प्रमेको �त्य अनुभूवित, येशूका सिशक्षाहरूको ईश्वरीय सि�द्धान्त दिदएर, र प्रमेको यो �त्य 
भावनाले माविन�लाई परमेश्वर�ँर्ग मेलचिमलापमा येशूले �हायता र्गनु भयो, आत्माको व्यवस्थाले माविन�लाई, 
पदाथ  र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिदन्छ - दिदव्य प्रेमको व्यवस्था।

हरेक प�ाताप र दु: ख, �ुधारको लाविर्ग हर प्रया�, हरेक राम्रो �ोच र कामले हामीलाई पापको विनम्तिम्त 
येशूको प्रायश्चि�त र्गन  र य�को प्रभावकारिरतालाई �हयोर्ग र्गन  मद्दत र्गद छ; तर यदिद पापीले विनरन्तर प्राथ ना 
र्गय~ र प�ात्ताप र्गय~, पाप र्गय~ र माMी माग्छ भने, उ�को प्रायश्चि�तको थोरै अंश हुन्छ - भर्गवान�ँर्ग एकै 
मनको व्यवहारमा - विकनविक उ�को व्यावहारिरक प�ातापको अभाव हुन्छ, ज�ले हृदयलाई �ुधार र्गद छ र 
माविन�लाई �क्षम बनाउँछ बुजिद्धको इच्छा र्गन  र्गर। ज�ले प्रदश न र्गन  �क्दैनन्, आंसिशक रूपमा मास्टरको 
सिशक्षा र अभ्या�को ईश्वरीय सि�द्धान्तको परमेश्वरमा कुनै अंश हुदैँन। यदिद उहाँप्रवित अनाज्ञाकारी भइरहनु 
भएको छ भने हामीले कुनै �ुरक्षा मह�ु� र्गनु  हुँदैन, यद्यविप परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ।

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

जीवन र पे्रमको मार्ग हो "तपाईको आफ्नै उद्धारको लाविर्ग काम र्गनु हो�्" विकनविक य� लक्ष्यमा परमेश्वर 
तपाई �ंर्ग काम र्गनु हुन्छ। "म नआए�म्म कब्जा र्गनु हो�्!" तपाइँको इनाम को लार्गी प्रतीक्षा र्गनु हो�्, र 
"राम्रो काम र्गदा  थविकत नहुनुहो�्।"

त्रुदिटबाट अम्तिन्तम छुटकारा, ज�द्वारा हामी अमरत्व, अ�ीम स्वतन्त्रता र पापरविहत भावमा रमाउँछौं, Mूलको 
मार्ग मा पुग्न �क्दैन न त आफ्नो विवश्वा�लाई अका को विवकराल प्रया�को लाविर्ग काम र्गरेर। 

न्यायलाई पापीको �ुधारको आवश्यकता पद छ। दयाले र्ण रद्द र्गद छ जब न्याय स्वीकृत हुन्छ।

4. 23 : 1-11

बुजिद्ध र प्रमेले हामीलाई पापबाट बचाउनको लाविर्ग धेरै त्यार्गहरू र्गनु पनs हुन �क्छ। एउटा बसिलदान, यद्यविप 
महान, पापको र्ण वितन  अपया प्त छ। प्रायश्चिश् चतको लाविर्ग पापीको भार्गमा विनरन्तर आत्म-अपोशनको 
आवश्यकता पद छ। परमेश्वरको Nोध उहाँको विप्रय पुत्रमासिथ बदला सिलनुपद छ, यो ईश्वरीय अप्राकृवितक हो। 
यस्तो सि�द्धान्त मानव विनर्मिम@त छ। प्रायश्चि�तको लाविर्ग ईश्वरशास्त्र मा एक र्गाह्रो �मस्या हो, तर य�को 
वैज्ञाविनक व्याख्या यो छ विक दु: ख पापी भावना को एक त्रुदिट हो जुन �त्यले नष्ट र्गद छ, र अन्ततः पाप र 
दुबै दुबै अनन्त पे्रमको चरर्णमा खस्नेछन्।

5. 48 : 10-16

रे्गत्�मनीको oाँ�मा पविवत्र बें�ीमा पनs कष्टको प�ीनालाई याद र्गदk, के ऊ नम्र वा शसिdशाली सिशष्य 
र्गनर्गनाउँछ जब उ�ले उही कचौराबाट विपउँछ, र �ोच्दछ, वा इच्छा र्गद छ भने, नाश र्गनsलाई पापको 
बदलाको उत्कृष्ट परीक्षाबाट बच्न �क्छ? �त्य र पे्रमले एक जीवन-काय को �माम्तिप्त �म्म केही पामहरू 
प्रदान र्गद छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 6बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 17, 2021
विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

6. 29 : 1-6

इ�ाईहरूले देश र विवदेशमा त्रदुिट विवरुद्ध हवितयार उठाउनु पछ । वितनीहरू आMैं मा र अरूमा पापको �ाथ पकड 
हुनुपछ , र यो लडाई जारी राख्नुपद छ जब �म्म उनीहरू आफ्नो बाटो पूरा र्गदkनन्। यदिद वितनीहरूले विवश्वा� 
र्गरे भने, वितनीहरूले रमाईको मुकुट पाउनेछन्।

7. 45 : 6-21

हाम्रो मास्टर पूर्ण  र अन्तमा मृत्यु र चिचहान मासिथ उ�को विवजय मा ईश्वरीय विवज्ञान प्रदश न। येशूको काय  
माविन�का ज्ञान र पाप, विबमारी र मृत्युबाट �ारा �ं�ारको उद्धारको लाविर्ग सिथयो। पावल लेख्छन्: "विकनविक
जब हामी शत्रुहरू सिथयौं, तब उहाँको पतु्रको मृत्युले र्गदा  हामी परमेश्वर�ँर्ग चिमलापमा सिथयौं र अझ 
मेलचिमलाप भएमा हामी उ�को जीवनबाट मुसिd पाउनेछौं।" तीन दिदन पचिछ उ�को शरीर र्गाड्न पचिछ उहाँ 
आफ्ना चेलाहरू�ँर्ग कुरा र्गनु भयो। �ताउनेहरू अमर �त्य र प्रेमलाई चिचहानमा लुकाउन अ�Mल भए।

परमेश्वरको मविहमा हो�्, र झर्गडालु हृदयहरूमा शाम्तिन्त! मानव आशा र विवश्वा�को ढोकाबाट ख्रीष्टले ढु र्गा 
हटाउनुभएको छ, र परमेश्वरमा जीवनको प्रदश न र प्रदश नको माध्यमले माविन� र उनको ईश्वरीय सि�द्धान्त, 
प्रेमको आध्यात्मित्मक विवचारको �ाथ �म्भव भए�म्म उनीहरूलाई �म्भव भएको छ।

8. 228 : 25-32

परमेश्वर बाहेक त्यहाँ कुनै शसिd छैन। �व शसिdमानतामा �बै शसिd छ, र कुनै पविन अरू शसिdलाई स्वीकार 
र्गनु  भनेको भर्गवानको अनादर र्गनु  हो। नम्र ना�रीले पाप, विबरामी र मृत्युको शसिd छ भन्ने धारर्णालाई 
खारेज र्ग .््यो। उहाँले वितनीहरूलाई शसिdहीन प्रमाश्चिर्णत र्गनु भयो। य�ले पुजारीहरूको र्गव लाई नम्र 
तुल्याउनुपद थ्यो, जब उनीहरूले इ�ाईमतको प्रदश नले उनीहरूको मरेका विवश्वा� र �मारोहहरूको 
प्रभावलाई देखेका सिथए।

9. 8 : 20-30

जुन�ुकै भावुक अश्चिभव्यसिdको �ाथ विवनम्रताको लाविर्ग प्राथ ना र्गनु  भनेको �ँधै य�को लाविर्ग चाहनाको मतलब 
हुँदैन। यदिद हामी र्गरिरबबाट टाढा Mक्य� भने, हामी र्गरिरबलाई आसिशष् दिदनेको पुरस्कार पाउन तयार छैनौं। हामी 
अ�ाध्यै दुष्ट हृदय भएको कुरा स्वीकाछ� र यो हाम्रो अर्गाचिड खुला राखिखएको छ भनेर �ोध्छौं, तर चिछमेकीलाई 
देख्न चाहेको भन्दा के हामीले यस्तो हृदयको कुरा पविहले नै जान्दैनौं र?

हामीले आMैं लाई जाँच्नुपद छ र हृदयको स्नेह र उदे्दश्य के हो सि�क्नुपद छ, विकनविक य� प्रकारले मात्र हामी 
इमान्दारीताका �ाथ सि�क्न �क्दछौं।

10.   21 : 1-14

यदिद �त्य तपाईंको दैविनक किह@ड्ने र कुराकानीमा त्रुदिट भेट्दैछ भने, तपाईं अन्ततः भन्न �क्नुहुन्छ, "मैले 
राम्रो लडाई लडेको छु ... मैले विवश्वा� राखेको छु" विकनविक तपाईं एक अ�ल माविन� हुनुहुन्छ। यो �त्य र 

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रेमको �ाथ एक-मान्टेनमा हाम्रो भार्ग भइरहेको छ। इ�ाईहरूले अका को भलाई, कष्ट र विवजयको आशामा
परिरश्रम र प्राथ ना र्गन  छोड्दैनन् जुन उनीहरूको �द्भाव र इनाममा पुग्नेछन्।

यदिद ती चेला आध्यात्मित्मक तवरमा अचिo बदिढरहेका छन् भने उनी श्चिभत्र पस्न कोसिश� र्गदkछन। उनी विनरन्तर 
भौवितक ज्ञानबाट Mक न्छन् र आत्माको अविवनाशी चीजवितर हेद छन्। यदिद इमानदार छ भने, ऊ शुरूदेखिख नै 
व्यग्र रहनेछ, र प्रत्येक दिदन एक थोरै दिदनको दिदशातM  बढ्नेछ, अन्त �म्म उ�ले अन्त्य�म्म उ�ले आफ्नो 
आनन्द आनन्द�ाथ पूरा र्गद छ।

दैविनक कत व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ ना

प्रत्येक दिदन प्राथ ना र्गनु  य� चच का प्रत्येक �दस्यको कत व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
�त्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शा�न ममा  स्थाविपत हो�्,  र मबाट �बै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  �बै
माविन�जावितको स्नेह �मृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शा�न र्गन  �क्छ!

चच  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  �ेक्�न।4 ।

प्रेरर्णा र काय हरूको लाविर्ग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यसिdर्गत अनुलग्नकले मदर चच का  �दस्यहरूको मन�ाय वा  काय लाई
प्रोत्�ाविहत र्गनु पद छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविन�लाई चलाउँछ; र एक इ�ाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
�ुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  र्गछ न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  �ाँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। य�  चच का
�दस्यहरूले दिदनहुँ हेनु पद छ र �बै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ ना र्गनु पद छ, भविवष्यवार्णी र्गन , न्याय र्गनs,
विनन्दा र्गनs, �ल्लाह दिदन,े प्रभाव पानs वा र्गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  �ेक्�न।1 ।

डू्यटी र्गन  �तक ता

यो  चच का  प्रत्येक �दस्यको  कत व्य हुनेछ  विक उ�ले  आNामक मानसि�क �ल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविन�जावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विब� नु  वा
बेवास्ता र्गनु  हुँदैन। उ�को कामले उ�लाई न्याय र्गरिरनेछ, र न्याय र्गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  �ेक्�न।6 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विNश्चि�यन �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको सिथयो। यो किक@र्ग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य �विहत की धम शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


