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प्रिवषय- �ायश्चि�तको सि�द्धान्त

स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 10 : 30

"प्रिपता र म एकै हौं।" - ख्रीष्ट येशू

उत्तरदायी पढाइ: यूहन्ना 17: 1, 2, 19-23

1 यप्रित कुराहरू भप्रिन�के पछि3 येशूले स्वर्गाा�प्रितर हेनु�भयो र �ार्थ�ना र्गानु�भयो, प्रिपता ठीक �मय आइपुग्यो। 
य�कारर्ण तपाईंको पतु्रलाई मप्रिहमा �दान र्गानु� हो�् ताप्रिक पुत्रले तपाईंलाई मप्रिहमा दिदन �को�्।

2 तपाईंले �बै माप्रिन�हरू भन्दा मासिर्थ पुत्रलाई शसि= दिदनुभयो ताप्रिक पुत्रले �बैलाई अनन्त जीवन दिदन 
�को�् जुन तपाईंले प्रितनलाई दिदनुभएको3।

19 अब म स्वयंलाई �ेवा र्गान� तयार पारिररह3ुे। यो म प्रितनीहरूकै लाप्रिर्गा र्गा3ु�  ताप्रिक �ाँचो रूपमा प्रितनीहरू 
तपाईंको �ेवा र्गान� तयार होउन्।

20 म ती माप्रिन�हरूका लाप्रिर्गा �ार्थ�ना र्गा3ु�  अप्रिन म �त्येकको लाप्रिर्गा �ार्थ�ना र्गारिररह3ुे ज�ले मलाई 
उनीहरूको वचनको कारर्णले प्रिवश्वा� र्गा3�न्।

21 हे प्रिपता, म �ार्थ�ना र्गा3ु�  प्रिक ज�ले म मा प्रिवश्वा� र्गा3�न्, प्रितनीहरू एक होऊन्। ज�री तपाईं ममा 
हुनुहुन्3ु, म तपाईंमा। म �ार्थ�ना र्गा3ु�  ताप्रिक प्रितनीहरू हामीमा एक होऊन्। �ं�ारले यो प्रिवश्वा� र्गान�3 प्रिक 
तपाईंले नै मलाई पठाउनु भएको हो ।

22 तपाईंले दिदनु भएको मप्रिहमा मैले प्रितनीहरूलाई दिदएको3ु। मैले त्यो मप्रिहमा दिदए ँताप्रिक प्रितनीहरू एक 
होऊन, ज�री तपाईं र म एक हौ।

23 जस्तो म प्रितनीहरूमा अप्रिन तपाईं ममा प्रितनीहरू एकरूपले एक होऊन् तव त्य�बाट �ं�ारले जान्ने3 प्रिक
मलाई तपाईंले पठाउनु भएको हो अप्रिन �ं�ारले जान्ने 3 तपाईंले प्रितनीहरूलाई �ेम र्गानु�हुन्3 जस्तो 
तपाईंले मलाई �मे र्गानु�हुन्3।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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पाठ �ेम�न

बाइबलबाट

1. मत्ती 4: 17

17 य�ै बेलादेखि[ येशूले �चार र्गान� र्थाल्नुभयो। उहाँले भन्नलाग्नुभयो, प्रितमीहरू प�त्ताप र्गार अप्रिन आफ्नो 
रहन-�हन परिरवत्त�न र्गार, प्रिकनभने, स्वर्गा�को राज्य नजिजक आइपुरे्गाको 3।

2. यूहन्ना 13: 31

31 यहूदा जब र्गाइ�केको सिर्थयो, तब येशूले भन्नु भयो, अब माप्रिन�को पुत्रले मप्रिहमा �ाप्त र्गा3�  अप्रिन 
परमेश्वरले माप्रिन�को पुत्रबाट मप्रिहमा �ाप्त र्गानु�हुन्3।

3. यूहन्ना 14: 2, 8-12

2 त्यहाँ मेरा प्रिपताको घरमा धेरै कोठाहरू 3न्। यदिद यो �त्य नभएको भए म प्रितमीहरुलाई भन्ने सिर्थईनँ। म 
त्यहाँ प्रितमीहरूको व्यवस्र्था छिमलाउन र्गाइरहे3ु।

8 प्रिJसिलपले येशूलाई भने, �भु, हामीलाई प्रिपता दे[ाइदिदनुहव�्। त्यही हामीलाई पया�प्त हुने3।
9 येशूले जवाJ दिदनु भयो, प्रिJसिलप धेरै �मयदेखि[ म प्रितमीहरू�ंरै्गा 3ु र पप्रिन मलाई छिचजिन्दनौ भन्3ौ? ज�ले

मलाई दे[ेको3 उ�ले मेरो प्रिपतालाई पप्रिन दे[ेको3। य�र्थ� प्रितमी क�री भन्3ौ, हामीलाई प्रिपता दे[ाउनु
हो�्?

10 के प्रितमीहरू प्रिवश्वा� र्गा3c प्रिक म प्रिपताश्चिभत्र 3ु र प्रिपता मश्चिभत्र हुनुहुन्3 भनेर? जुन कुराहरू मैले भने त्यो 
मबाट आएको होइन। प्रिपता मश्चिभत्र बाँच्नु हुन्3 अप्रिन उहाँले आफ्नो काम आJै र्गानु�हुन्3।

11 मैले पप्रिहल्यै भप्रिन �कें  प्रिक प्रिवश्वा� र्गार, ममा प्रिपता र प्रिपतामा म हुन्3ु। अर्थवा मैले र्गारेको कामहरूको 
कारर्णले र्गादा� पप्रिन प्रिवश्वा� र्गार।

12 म प्रितमीहरूलाई �त्य भन्3ु। ज�ले ममा प्रिवश्वा� र्गा3� उ�ले पप्रिन त्यस्तै काम र्गानf3 जो म र्गा3ु�। उ�ले 
वास्तवमा त्यो भन्दा पप्रिन महान काम र्गानf3। प्रिकनभने म प्रिपताकहाँ र्गाइरहे3ु।

4. यूहन्ना 19: 1-3, 16, 18 (�े 1st.) 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।



पषृ्ठ 3बाइबली पाठ आइतवार, अप्रि�ल 17, 2022
प्रिवषय- �ायश्चि�तको सि�द्धान्त

1 तब प्रिपलात�ले येशूलाई लैजाने र कोरा� लर्गााउने आदेश दिदए।
2 सि�पाहीहरूले काँडादार हाँर्गााहरूका एउटा मुकुट रँु्गारे्थ अप्रिन येशूको टाउकोमा लर्गााई दिदए। त्य�पछि3 

प्रितनीहरूले बैजनी रंर्गाको वस्त्र उनको शरीरमा पप्रिहराइ दिदए
3 सि�पाहीहरूले धेरै पल्ट येशूको 3ैउमा आउँदै भने, �र्णाम, हे यहूदीहरूका राजा! भन्दै उहाँको अनुहारमा

र्थप्पड लर्गााए।
16 तब येशूलाई Mू�मा झुर्णड्याएर मानु� भनेर प्रिपलात�ले प्रितनीहरूलाई �ुम्पे।सि�पाहीहरूले येशूलाई लरे्गा।
18 त्यहाँ प्रितनीहरूले उहाँलाई Mू�मा टाँरे्गा।

5. यूहन्ना 20: 1, 11 (मेरी)-28

1 हप्ताको पप्रिहलो दिदन प्रिबहानै मरिरयम मग्दसिलनी येशूको छिचहानमा र्गाई। प्रितनले देखि[न प्रिक त्यो ठूलो चट्टान 
जो छिचहानको द्वारमा राखि[एको सिर्थयो त्यो ढंुर्गाा हाटाइएको सिर्थयो।

11 तर मरिरयम छिचहानकै बाप्रिहर उश्चिभएर रोइरही। जब रोई रहेकी सिर्थइन् छिचनहान श्चिभत्र हेनु� प्रितनी प्रिनहुरिरन्।
12 मरिरयमले �ेतो वस्त्रमा दुई स्वर्गा�दूतहरू दे[ी । प्रितनीहरू जहाँ येशूको टाउँकोपट्टी र अकl स्वर्गा�दूत 

येशूको [ुट्टापट्टी बसि�रहेका सिर्थए।
13 स्वर्गा�दूतहरूले मरिरयमलाई �ोधे, ह!े नारी! प्रिकन रोईरहेकी 3ौ? मरिरयमले जवाJ दिदइन, क�ैले मेरा 

�भुको शरीर लरे्गार र्गाए3। प्रितनीहरूले कहाँ रा[ेका 3न् मलाई र्थाहा 3ैन।
14 मरिरयमले यप्रित भप्रिन�केर जब J� प्रिकन उनले उहाँलाई त्यहाँ उश्चिभरहनु भएको देखि[न्। तर प्रितनले येशू 

भनेर छिचप्रिननन्।
15 येशूले उनलाई �ोध्नुभयो, नारी, प्रितमी प्रिकन रोइरहे3ौ? प्रितमी क�लाई [ोजिजरह3ेौ? मरिरयमले उहाँलाई 

त्यहाँ बर्गाैंचाको माली �म्झी। तब मरिरयमले उहाँलाई �ोधी, के प्रितमीले येशूलाई लग्यौ, महोदय? भन 
उहाँलाई कहाँ रा[ेका3ौ। म त्यही जाने3ु र उहाँलाई लाने3ु।

16 येशूले उ�लाई भन्नुभयो, हे मरिरयम।”मरिरयम येशू तJ�  Jकo र यहूदी भाषामा उ�लाई भनी, रब्बोनी।
17 येशूले उ�लाई भन्नुभयो, मलाई न3ोऊ। म अझ् �म्म प्रिपताकोमा र्गाई �केको 3ुइँन। तर मेरा दाज्यु-

भाइहरू भएकोमा जाऊ, र प्रितनीहरूलाई य�ो भनः म मेरो प्रिपता र प्रितमीहरूका प्रिपताकहाँ Jकo जादैँ3ु।
म मेरो परमेश्वर र प्रितमीहरूको परमेश्वरकहाँ Jकo जाँदै3ु।

18 मरिरयम मग्दसिलनी चेलाहरूकहाँ र्गाईन् अप्रिन उनीहरूलाई भप्रिनन, मैले �भुलाई भेटें। अप्रिन येशूले जे भन्नु 
भएको सिर्थयो ती �ब भप्रिनदिदइन्।

19 हप्ताको पप्रिहलो दिदन सिर्थयो। चेलाहरू त्यो बलुकी भेला भएका सिर्थए। यहूदीहरूको डरले दैलोहरू बन्द 
सिर्थयो। तब येशू आउनु भयो र प्रितनीहरूका �ामुने उश्चिभनु भयो। येशूले भन्नुभयो शान्तिन्त प्रितमीहरू�ँर्गा 
रहो�्।

20 येशूले यप्रित भने पछि3 उहाँले आफ्ना हात र को[ा दे[ाउनु भयो। तब चेलाहरूले �भुलाई दे[ेर अप्रित 
[ुशी भए।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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21 त्य�पछि3 येशूले Jेरिर भन्नुभयो, शान्तिन्त प्रितमीहरू�ंर्गा रहो�्। प्रिपताले मलाई पठानु भयो। त्यस्तै �कारले 
अब म प्रितमीहरूलाई पठाइरहे3ु।

22 यती भप्रिन�के पछि3, येशूले चेलाहरूमासिर्थ श्वा� Jुकेर भन्नुभयो, पप्रिवत्र आत्मा लेओ।
23 यदिद प्रितमीहरूले माप्रिन�हरूका पाप क्षमा र्गारिरदिदयौ भने प्रितनीहरूका पापहरू क्षमा हुने3। यदिद त्य�ो 

र्गारेनौ भने प्रितनीहरूका पापहरू क्षमा हुने3ैन्।
24 र्थोमा ज�लाई दिददुम� भप्रिनन्3, येशू चेलाहरूकहाँ आउनु हुदँा सिर्थएनन्। बाह्रजना मध्ये र्थोमा एकजना 

सिर्थए।
25 अरू चेलाहरूले र्थोमालाई भने, हामीले �भुलाई देख्यौं। र्थोमाले भने, म त्यप्रित बेला �म्म प्रिवश्वा� र्गा�दिदन 

जब�म्म काँटीले 3ेछिडएका दार्गाहरू उहाँको हातमा देख्दिख्दन अप्रिन औलाँ त्यो काटँीको दार्गाहरूमा 
राख्दिख्दन र उहाँको को[ामा मेरो हात राख्दिख्दन।

26 एक हप्तापछि3 �बैजना चेलाहरू घरमा जम्मा भएका सिर्थए। र्थोमा प्रितनीहरू�ंर्गा सिर्थए। दैलो बन्द सिर्थयो, 
तर येशू आउनु भयो र प्रितनीहरू �मक्ष उश्चिभनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, शान्तिन्त प्रितमीहरूमा रहो�्।

27 त्य�पछि3 येशूले र्थोमालाई भन्नुभयो, आऊ प्रितम्रो औंला यहाँ छि3राऊ। मेरा हातहरू हेर, प्रितम्रो हात मेरा 
को[मा प�ाऊ। शंका र्गान� 3ोड अप्रिन प्रिवश्वा� र्गान� र्थाल।

28 र्थोमाले येशूलाई भने, मेरा �भु र मेरा परमेश्वर!

6. रोमी 5: 8-11

8 यद्यप्रिप हामीहरू अझै पापी जीवन जिजउँदा-जिजउँदै पप्रिन ख्रीष्ट हाम्रो प्रिनन्तिम्त मनु� भयो। य� �कारले 
परमेश्वरले आफ्नो �ेम हामीलाई दे[ाउनु भयो।

9 हामी ख्रीष्टको रर्गातद्वारा परमेश्वर�ँर्गा धम| बप्रिनयौं। य�ैले, प्रिनः�न्देह हामी ख्रीष्टद्वारा नै परमेश्वरको 
Mोधबाट जोप्रिर्गाने 3ौं।

10 मेरो मतलब के हो भने जब हामी परमेश्वरका शत्रु सिर्थयौं उहाँले आफ्नो पुत्रको मृत्युद्वारा हामीलाई 
आफ्नो छिमत्र बनाउनु भयो। य�ैले जब हामी अप्रिहले परमेश्वरका छिमत्र 3ौं, हामी प्रिन�य 3ौं आफ्नो पुत्रको
जीवन द्वारा उहाँले हामीलाई रक्षा र्गानु� हुन3े।

11 य� बाहेक, हामी हाम्रा �भु ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वर�ँर्गा [ुशी 3ौं, येशूको कारर्णले र्गादा� अप्रिहले 
हामी परमेश्वरका छिमत्र बनेका 3ौं।

7. रोमी 6: 1, 2, 4 (जस्तै), 9-11

1 हामीले के भन्ने? परमेश्वरको धेरै भन्दा धेरै अनुग्रह �ाप्त र्गान�लाई हामीले अझै धेरै पाप र्गारिररहनु पनf?
2 होइन! हामी हाम्रा पापले मय~। य�कारर्ण हामी क�री लर्गाातार पापमा बसि�रहन?ु
4 … यस्तै �कारले, प्रिपताको अचम्मको शसि=ले ख्रीष्ट मृत्युबाट जीप्रिवत हुनुभयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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9 ख्रीष्ट मृत्युबाट जाग्नु भयो। अप्रिन हामी जान्द3ौ प्रिक उहाँ Jेरिर कप्रिहल्यै मनु� हुने3ैन। उहाँमासिर्थ मृत्युको 
कुनै �भाव 3ैन।

10 हो, जब ख्रीष्ट मनु� भयो, उहाँ पापको शसि=लाई जिजत्न एकैपल्ट मनु� भयो। अब उहाँ�ँर्गा नयाँ जीवन 3 
अप्रिन त्यो नयाँ जीवन परमेश्वर�ँर्गा 3।

11 त्यस्तै �काले प्रितमीहरूले पप्रिन पापको कारर्णले मरेको �म्झ। अप्रिन ख्रीष्ट येशुमा परमेश्वरको प्रिनन्तिम्त 
जीप्रिवत भएको ठान।

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 332 : 32 (ख्रीष्ट)-2

ख्रीष्टले उहाँको स्वरूपमा परमेश्वर र माप्रिन�बीचको �ंयोर्गा वा आत्मित्मक �म्झौतालाई छिचत्रर्ण र्गानु�हुन्3।

2. 333 : 19-31

प्रिMख्दिस्चयन युर्गाको अछिघ र पछि3 दुवै पसु्तामा, ख्रीष्ट, आध्यात्मित्मक प्रिवचारको रूपमा, - ईश्वरको �प्रितप्रिबम्ब, - ख्रीष्ट,
�त्यलाई �ाप्त र्गान� तयार भएका �बैलाई शसि= र अनुग्रहको �ार्थ आउनुभएको 3। अब्राहाम, याकूब, मोशा र 
अर्गामव=ाहरूले म�ीह, वा ख्रीष्टको मप्रिहछिमत झलकहरू �मातेका सिर्थए, ज�ले यी द्रष्टाहरूलाई ईश्वरीय 
�कृप्रित, �मेको �ारमा बन्तिप्तस्मा दिदए। ईश्वरीय 3प्रिव, प्रिवचार, वा ख्रीष्ट ईश्वरीय सि�द्धान्त, ईश्वरबाट अप्रिवभाज्य 
हुनुहुन्थ्यो, 3 र �धैं हुने3। येशूले आफ्नो आध्यात्मित्मक पप्रिहचानको यो एकतालाई य�री उल्ले[ र्गानु�भयो: 
"अब्राहाम हुनुभन्दा पप्रिहले, म हुँ;" "म र मेरो बुबा एक हौं।" "मेरो बुबा म भन्दा महान हुनुहुन्3।" एक आत्माले 
�बै पप्रिहचानहरू �मावेश र्गाद�3।

3. 18 : 3-9, 13-2

ना�रतका येशूले प्रिपता�ँर्गा माप्रिन�को एकतालाई सि�काउनुभयो र �दश�न र्गानु�भयो, र य�का लाप्रिर्गा हामी 
उहाँलाई अनन्त श्रद्धाञ्जली दिदन्3ौं। उनको लक्ष्य व्यसि=र्गात र �ामूप्रिहक दुवै सिर्थयो। उ�ले जीवनको काम 
आJैलाई न्यायमा मात्र नभई नश्वरहरूका लाप्रिर्गा दयामा पप्रिन र्गायl - उनीहरूलाई क�री र्गानf भनेर दे[ाउन, 
तर उनीहरूका लाप्रिर्गा यो नर्गानf वा उनीहरूलाई एउटै जिजम्मेवारीबाट म=ु र्गान�।

ख्रीष्टको �ायश्चि�तले माप्रिन�लाई परमेश्वर�ँर्गा छिमलाउँ3, परमेश्वरलाई माप्रिन��ँर्गा होइन; प्रिकनप्रिक ख्रीष्टको 
ईश्वरीय सि�द्धान्त ईश्वर हो, र परमेश्वरले क�री आJूलाई क्षमा र्गान� �क्नुहुन्3? ख्रीष्ट �त्य हुनुहुन्3, जो 
आJैं  भन्दा मासिर्थ पुग्दैन। झरना य�को स्रोत भन्दा मासिर्थ उठ्न �क्दैन। ख्रीष्ट, �त्य, अनन्त �ेमबाट 
व्युत्पन्न, आफ्नो भन्दा मासिर्थ कुनै �कृप्रितलाई छिमलाउन �क्दैन। य�ैले ख्रीष्टको उदे्दश्य माप्रिन�लाई 
परमेश्वर�ँर्गा मेलछिमलाप र्गाराउनु सिर्थयो, परमेश्वरलाई माप्रिन��ँर्गा होइन।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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4. 19 : 6-11

येशूले माप्रिन�लाई �ेमको �ाँचो अनुभूप्रित, येशूका सिशक्षाहरूको ईश्वरीय सि�द्धान्त दिदएर माप्रिन�हरूलाई 
परमेश्वर�ँर्गा छिमलाउन मद्दत र्गानु�भयो, र �मेको यो �च्चा भावनाले माप्रिन�लाई आत्माको व्यवस्र्थाद्वारा पदार्थ�, 
पाप र मृत्युको प्रिनयमबाट 3ुटकारा दिदन्3, — ईश्वरीय �मेको प्रिनयम।

5. 11 : 18-20

येशूले हाम्रा पापहरूको लाप्रिर्गा दुः[ भोग्नु भयो, एक व्यसि=को पापको लाप्रिर्गा ईश्वरीय वाक्यलाई रद्द र्गान� 
होइन, तर प्रिकनभने पापले अपरिरहाय� पीडा ल्याउँ3।

6. 38 : 21-32

येशूले भौप्रितक इजिन्द्रयका आनन्दहरू मध्ये र्थोरै मात्र अनुभव र्गानु�भयो, तर उहाँको दुः[ अरू माप्रिन�हरूको 
पापको Jल सिर्थयो, उहाँको आफ्नै होइन। अनन्त ख्रीष्ट, उहाँको आत्मित्मक स्वार्थ�, कप्रिहल्यै दु[ भोग्नु परेन। 
येशूले अरूको लाप्रिर्गा बाटो नक्�ा बनाउनुभयो। उहाँले ख्रीष्टको अनावरर्ण र्गानु�भयो, ईश्वरीय �मेको आध्यात्मित्मक
प्रिवचार। पाप र आत्मको प्रिवश्वा�मा र्गााछिडएका, केवल आनन्द वा इजिन्द्रयहरूको �न्तपु्रिष्टको लाप्रिर्गा 
जिजउनेहरूलाई, उहाँले पदार्थ�मा भन्नुभयो: आँ[ा भएकाले देख्दैनन्, र कान नभएर �ुन्दैनन्; नत्रता 
प्रितमीहरूले बुझेर परिरवत�न हुने3ौ, र म प्रितमीहरूलाई प्रिनको पान� �कँू। उहाँले सि�काउनुभयो प्रिक भौप्रितक 
इजिन्द्रयहरूले �त्य र य�को उपचार शसि=लाई बन्द र्गाद�3।

7. 24 : 27-2

Mू�ीप्रिJक्�नको �भावकारिरताले माप्रिन�जाप्रितको लाप्रिर्गा दे[ाएको व्यावहारिरक स्नेह र भलाइमा प्रिनप्रिहत 
सिर्थयो। �त्य माप्रिन�हरू माझ ब�ेको सिर्थयो; तर जब�म्म उनीहरूले दे[ेनन् प्रिक य�ले उनीहरूका रु्गारुलाई 
छिचहानमासिर्थ प्रिवजय �ाप्त र्गान� �क्षम बनायो, उहाँका आफ्नै चेलाहरूले त्यस्तो घटना �म्भव भएको स्वीकार
र्गान� �केनन्। पुनरुत्र्थान पछि3, अप्रिवश्वा�ी र्थोम� पप्रिन �त्य र �ेमको महान् �मार्ण कसित्तको पूर्ण� सिर्थयो भनेर
स्वीकार र्गान� बाध्य भए।

8. 19 : 17-24

प�ात्ताप र पीडाको हरेक पीडा, �ुधारको लाप्रिर्गा हरेक �या�, हरेक अ�ल प्रिवचार र काय�ले हामीलाई पापको
लाप्रिर्गा येशूको �ायश्चि�त बुझ्न र य�को �भावकारिरतामा मद्दत र्गानf3; तर यदिद पापीले �ार्थ�ना र्गारिररहन्3 र 
प�ात्ताप र्गारिररहन्3, पाप र्गा3� र प3ुताउँ3 भने, उ�को �ायश्चि�तमा र्थोरै भार्गा हुन्3, - परमेश्वर�ँर्गाको 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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एकान्तमा, - प्रिकनप्रिक उ�मा व्यावहारिरक प�ात्तापको कमी 3, ज�ले हृदयलाई �ुधा3� र माप्रिन�लाई �क्षम 
बनाउँ3। बुजिद्धको इच्3ा र्गार।

9. 542 : 1-13

वस्तमुा जीवनको प्रिवश्वा�ले हरेक पाइलामा पाप र्गा3�। य�ले ईश्वरीय अ�न्तपु्रिष्ट प्रिनम्त्याउँ3, र य�ले येशूलाई 
मानf3 प्रिक य�ले कष्ट�द �त्यबाट 3ुटकारा पाउन �क्3। भौप्रितक प्रिवश्वा�हरूले आध्यात्मित्मक प्रिवचारलाई 
जप्रिहले पप्रिन र जहाँ पप्रिन दे[ा पनf3। र्गाल्ती झुटको प3ाडी लुकेर दोषलाई बहाना बनाए पप्रिन र्गाल्ती �दाका 
लाप्रिर्गा लुकाउन �प्रिकँदैन। �त्य, उनको अनन्त प्रिनयमहरू माJ� त, त्रदुिटलाई पदा�Jा� र्गाद�3। �त्यले पापलाई 
आJैलाई धोका दिदन्3, र तु्रदिटमा जनावरको छिचन्ह �ेट र्गाद�3। अपराध माJ र्गानf वा लुकाउने स्वभावलाई पप्रिन 
दख्दि�डत र्गारिरन्3। न्यायको त्यार्गा र �त्यको इन्कारले पापलाई प्रिनरन्तरता दिदन्3, अपराधलाई प्रिनम्तो दिदन्3, आत्म-
प्रिनयन्त्रर्णलाई [तरामा पा3� र ईश्वरीय कृपाको खि[ल्ली उडाउँ3।

10.   23 : 4-11

�ायश्चि�तको लाप्रिर्गा पापीको पक्षमा प्रिनरन्तर आत्म-दाह चाप्रिहन्3। परमेश्वरको Mोध उहाँको प्यारो पुत्रमा प्रिनस्कनु
प3�,  ईश्वरीय रूपमा अ�ाकृप्रितक हो। यस्तो सि�द्धान्त मानव प्रिनर्मिमंत 3। �ायश्चि�त धम�शास्त्रमा एक कदिठन
�मस्या हो, तर य�को वैज्ञाप्रिनक व्याख्या यो हो, प्रिक दु[ पापी भावनाको त्रुदिट हो जुन �त्यले नष्ट र्गाद�3, र
अन्ततः पाप र पीडा दुबै अनन्त �ेमको [ुट्टामा [स्ने3।

11.   91 : 16-21

भौप्रितक स्वार्थ�मा अवशोप्रिषत भएर हामी जीवन वा दिदमार्गाको पदार्थ�लाई छिचन्ने र �प्रितप्रिबम्बिम्बत र्गा3~। भौप्रितक 
स्वार्थ�को इन्कारले माप्रिन�को आध्यात्मित्मक र शाश्वत व्यसि=त्वको प्रिववेकलाई मद्दत र्गाद�3, र पदार्थ�बाट �ाप्त 
भएको र्गालत ज्ञानलाई नष्ट र्गाद�3 वा ज�लाई भौप्रितक इजिन्द्रयहरू भप्रिनन्3।

12.   205 : 32-3

जब हामी ईश्वर�ँर्गाको हाम्रो �म्बन्धलाई परू्ण� रूपमा बुझ्3ौं, हामी�ँर्गा उहाँको बाहेक अरू कुनै दिदमार्गा हुन 
�क्दैन, - अरू कुनै �ेम, बुजिद्ध, वा �त्य, जीवनको अन्य कुनै भावना, र वस्तु वा त्रदुिटको अत्मिस्तत्वको चेतना 
हुदैँन।

13.   151 : 26-30

वास्तवमा अवख्दिस्र्थत �बै ईश्वरीय मन र य�को प्रिवचार हो, र य� मनमा �म्पूर्ण� अत्मिस्तत्व �ामंजस्यपूर्ण� र 
शाश्वत पाइन्3। �ीधा र �ाँघुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेनु� र स्वीकार र्गानु� हो, यो शसि=को उपज हो�्, र 
�त्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहो�्।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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14.   45 : 6-21

हाम्रो रु्गारुले मतृ्यु र छिचहानमासिर्थ आफ्नो प्रिवजयमा पूर्ण� र अन्तमा ईश्वरीय प्रिवज्ञान �दश�न र्गानु�भयो। येशूको काय� 
माप्रिन�हरूको ज्ञानको लाप्रिर्गा र पाप, रोर्गा र मृत्युबाट �म्पूर्ण� �ं�ारको मुसि=को लाप्रिर्गा सिर्थयो। पावलले ले[े: 
"यदिद, जब हामी शत्रु सिर्थयौं, उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा हामी परमेश्वर�ँर्गा मेलछिमलापमा परेका सिर्थयौं, अझ धेरै, 
मेलछिमलापमा, हामी उहाँको जीवनद्वारा बच्ने3ौं।" आफ्नो शव र्गााछिडएको तीन दिदन पछि3 उहाँले आफ्ना 
चेलाहरू�ँर्गा कुरा र्गानु�भयो। �ताउनेहरूले अमर �त्य र �मेलाई छिचहानमा लुकाउन अ�Jल भएका सिर्थए।

परमेश्वरको मप्रिहमा हो�्, र �ंघष�रत हृदयहरूलाई शान्तिन्त! ख्रीष्टले मानव आशा र प्रिवश्वा�को ढोकाबाट ढुङ्र्गाा 
हटाएर परमेश्वरमा जीवनको �कटीकरर्ण र �दश�नद्वारा प्रितनीहरूलाई माप्रिन�को आध्यात्मित्मक प्रिवचार र उहाँको 
ईश्वरीय सि�द्धान्त, �मेको �ार्थ �म्भाप्रिवत एकतामा मासिर्थ उठाउनुभएको 3।

दैप्रिनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैप्रिनक �ार्थ�ना

�त्येक दिदन �ार्थ�ना र्गानु� य� चच�का �त्येक �दस्यको कत�व्य हुने3: "तपाईंको राज्य आउँ3;" ईश्वरीय
�त्य,  जीवन,  र  �ेमको  शा�न ममा  स्र्थाप्रिपत  हो�्,  र  मबाट  �बै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  �बै
माप्रिन�जाप्रितको स्नेह �मजृिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शा�न र्गान� �क्3!

चच� म्यानुअल, अनुच्3ेद 8  �ेक्�न।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाप्रिर्गा प्रिनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसि=र्गात अनुलग्नकले मदर चच�का  �दस्यहरूको मन�ाय वा  काय�लाई
�ोत्�ाप्रिहत र्गानु�पद�3। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �मेले मात्र माप्रिन�लाई चलाउँ3; र एक इ�ाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको छिमठो
�ुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबम्बिम्बत  र्गा3�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  �ाँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। य�  चच�का
�दस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�3 र �बै [राबीबाट 3ुटकारा पाउन �ार्थ�ना र्गानु�पद�3,  भप्रिवष्यवार्णी र्गान�,  न्याय र्गानf,
प्रिनन्दा र्गानf, �ल्लाह दिदन,े �भाव पानf वा र्गाल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।
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चच� म्यानुअल, अनुच्3ेद 8  �ेक्�न।1 ।

डू्यटी र्गान� �तक� ता

यो  चच�का  �त्येक �दस्यको  कत�व्य हुने3  प्रिक उ�ले  आMामक मानसि�क �ल्लाहको  प्रिवरुद्ध दिदन
�प्रितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  प3� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिन�जाप्रित�प्रित आफ्नो दाप्रियत्वलाई प्रिब��नु  वा
बेवास्ता र्गानु� हुँदैन। उ�को कामले उ�लाई न्याय र्गारिरन3े, र न्याय र्गारिरन3े वा दोषी हुने3।

चच� म्यानुअल, अनुच्3ेद 8  �ेक्�न।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिJल्ड प्रिMश्चि�यन �ाइन्� चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गारिरएको सिर्थयो। यो किकंर्गा जेम्� बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिMश्चि�यन �ाइं� पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य �प्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिर्गा क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको 3।


