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विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

स्वर्ण  पाठ:  प्रकाश 12: 10

"हाम्रा परमेश्वरको विवजय, शसि(, अवि) राज्य अवि) ख्रीष्टको अधि.कार अब आएको छ। विक)भ)े हाम्रो
भाइहरुलाई दोषलगाउ)े पयाँविकएको छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  यूहन्)ा 17: 1, 2, 20-23

1 यवित कुराहरू भवि)�के पधिछ येशूले स्वगा वितर हे)ु भयो र प्रार्थ )ा ग)ु भयो, विपता ठीक �मय आइपुग्यो। 
य�कारर्ण तपाईंको पुत्रलाई मविहमा प्रदा) ग)ु  हो�् ताविक पुत्रले तपाईंलाई मविहमा दिद) �को�्।

2 तपाईंले �बै मावि)�हरू भन्दा मासिर्थ पुत्रलाई शसि( दिद)ुभयो ताविक पुत्रले �बैलाई अ)न्त जीव) दिद) 
�को�् जु) तपाईंले वित)लाई दिद)ुभएकोछ।

20 म ती मावि)�हरूका लाविग प्रार्थ )ा गछु  अवि) म प्रत्येकको लाविग प्रार्थ )ा गरिररहेछु ज�ले मलाई 
उ)ीहरूको वच)को कारर्णले विवश्वा� गछ )्।

21 हे विपता, म प्रार्थ )ा गछु  विक ज�ले म मा विवश्वा� गछ )्, वित)ीहरू एक होऊ)्। ज�री तपाईं ममा 
हु)ुहुन्छु, म तपाईंमा। म प्रार्थ )ा गछु  ताविक वित)ीहरू हामीमा एक होऊ)्। �ं�ारले यो विवश्वा� ग) छ विक 
तपाईंले )ै मलाई पठाउ)ु भएको हो ।

22 तपाईंले दिद)ु भएको मविहमा मैले वित)ीहरूलाई दिदएकोछु। मैले त्यो मविहमा दिदए ँताविक वित)ीहरू एक 
होऊ), ज�री तपाईं र म एक हौ।

23 जस्तो म वित)ीहरूमा अवि) तपाईं ममा वित)ीहरू एकरूपले एक होऊ)् तव त्य�बाट �ं�ारले जान्)ेछ विक
मलाई तपाईंले पठाउ)ु भएको हो अवि) �ं�ारले जान्)े छ तपाईंले वित)ीहरूलाई प्रेम ग)ु हुन्छ जस्तो 
तपाईंले मलाई प्रेम ग)ु हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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पाठ �ेम )

बाइबलबाट

1. यूहन्)ा 3: 16, 17

16 हो, परमेश्वरले �ं�ारलाई यवित �ाह्रो प्रेम ग)ु भयो, विक उहाँले आफ्)ा एकमात्र पुत्रलाई दिद)ु भयो। 
परमेश्वरले आफ्)ा पुत्रलाई दिद)ु भयो त्य� द्वारा उहाँमासिर्थ विवश्वा� ग) ̂कोहीपवि) )ाश हु)े छै), तर 
अ)न्त जीव) प्राप्त ग)छ̂।

17 परमेश्वरले आफ्)ा पुत्रलाई �ं�ारको न्याय ग) लाई पठाउ)ु भएको होइ)। तर परमेश्वरले आफ्)ा 
पुत्रलाई उहाँबाट �ं�ार बाँचो�् भ)ेर पठाउ)ु भएको हो।

2. मत्ती 12: 22-28

22 त्य�पधिछ केही मावि)�हरूले एकज)ा मावि)�लाई येशू कहाँ ल्याए। उ अन्.ो सिर्थयो अवि) बोल्) पवि) 
�क्दै)थ्यो विक)विक उ�लाई भूत लागेको सिर्थयो। उहाँले त्य�लाई वि)को पा)ु भयो अवि) त्य� मावि)�ले 
बोल्) अवि) देख्) र्थाल्यो।

23 �बै मावि)�हरू चविकत भए। वित)ीहरूले भ)े, वि)�य)ै यी मावि)� )ै दाऊदका पुत्र हु)् ज�लाई 
परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउ)े प्रवितज्ञा ग)ु  भएको सिर्थयो?

24 जब Nरिर�ीहरूले मावि)�हरूको मुखबाट यस्तो कुरा �ु)े तब वित)ीहरूले भ)े, येशूले मावि)�रूबाट भूत 
भगाउ)का वि)म्तिम्त बालजिजबुल शसि(को प्रयोग गद छ)्। बालजिजबुल भूतहरूको शा�क हो।

25 येशूले Nरिर�ीहरूले �ोचेका कुरा र्थाहा पाउ)ुभयो। अवि) उहाँले वित)ीहरूलाई भन्)ुभयो, आप�मा 
झगडा ग) ̂कु)ै पवि) राज्य ध्वं� हु)ेछ त्य�ै गरी आNैमा विवभाज) भएको )गर दिटक्)े छै)। त्य�री)ै 
विवभाज) भएको कु)ै परिरवार �Nल हुँदै)।

26 यदिद शैता)ले शैता)लाई वि)काल्दछ भ)े, त्यो आफ्)ै विवरुद्ध विवभाजिजत हुन्छ। तब क�री उ�को राज्य 
दिटक्) वा चल्) �क्छ?

27 वितमीहरूले भन्दैछौ विक मैले शैता)को शसि(द्वारा भूतहरू भगाउँदैछु। यदिद यो �त्य हो भ)े, वितम्रा 
मावि)�हरूले भुत भगाउ) कु) शसि(को प्रयोग गदeछ)्? य�कारर्ण वितमीहरूका आफ्)ै मावि)�हरूले 
वितमीहरूको भूल कोट्याउ)ेछ)्।

28 तर म परमेश्वरका आत्माको शसि(द्वारा भुतहरू भगाउँछु। य�बाट यो र्थाहा हुन्छ विक परमेश्वरको राज्य 
अधिg )ै वितमीहरूमा आइ�केको छ।

3. यूहन्)ा 10: 22-30

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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22 यरूशलेममा विहउँदको बेला सिर्थयो �ार्थै �मप र्णको चाडपवि) आयो।
23 येशू मजिन्दरको प्राङ्गार्ण अन्तग त �ुलेमा)को दला)मा टहसिलरह)ुभएको सिर्थयो।
24 यहूदीहरूले येशूलाई वरिरपरिर gेरे। वित)ीहरूले भ)े, कविहले �म्म वितम्रो विवषयमा हामीलाई रहस्यमा 

राख्छौ? यदिद वितमी ख्रीष्ट )ै हौ भ)े, हामीलाई स्पष्ट पार।
25 येशूले उत्तर दिद)ुभयो, मैले वितमीहरूलाई पविहल्यै भवि)�केको छु, तर वितमीहरूले विवश्वा� गरे)ौ। म 

चमत्कारहरू गछु , मेरो विपताको )ाममा। ती चमत्कारहरूले मेरो बारेमा प्रमार्ण दिदन्छ।
26 वितमीहरू तर विवश्वा� गदe)ौ। विक)? विक)भ)े वितमीहरू मेरा भेडाहरू होइ)ौ।
27 मेरो भेडाहरू मेरो आवाज �ुन्दछ)्। म वित)ीहरूलाई जान्दछु र वित)ीहरूले मलाई पछ्याउँदछ)्।
28 म मेरा भेडाहरूलाई अ)न्त जीव) दिदंदछु। वित)ीहरू कविहल्यै म) ̂छै))्। अवि) क�ैले पवि) वित)ीहरूलाई 

मेरो हातबाट खो�ेर ला) �(ै)।
29 मेरा विपताले मेरो भेडा मलाई दिद)ु भयो। उहाँ �बैभन्दा महा) हु)ुहुन्छ। क�ैले पवि) मेरो विपताको 

हातबाट भेडा खो�ेर ला) �(ै)।
30 विपता र म एकै हौं।

4. यूहन्)ा 12: 42-50

42 तर .ेरै मावि)�हरूले येशूमा विवश्वा� गरे। कवितपय यहूदी अगुवाहहरू �म्मले येशूमा विवश्वा� गरे। तर 
वित)ीहरू Nरिर�ीहरू देखिख डराउँर्थे। य�ैले वित)ीहरूले येशूमा विवश्वा� गरे भ)ेर खुल्लम खुल्ला भ)े))्। 
वित)ीहरूलाई �भा-gरबाट वि)काली देला विक भन्)े डर सिर्थयो।

43 ती मावि)�हरू परमेश्वरबाट .ेरै प्रशं�ा गरिर)ु भन्दा मावि)�हरूबाटै प्रशं�ा गरिरएको म) पराउँरे्थ।
44 तब येशूले जोडले काराएर भन्)ुभयो, ज�ले मलाई विवश्वा� गद छ उ�ले मलाई मात्र विवश्वा� गदe) ज�ले

मलाई पठाउ)ु भयो उहाँलाई पवि) विवश्वा� गछ ।
45 ज�ले मलाई देख्दछ उ�ले उहाँलाई देख्दछ ज�ले मलाई पठाउ)ु भयो।
46 म ज्योवित हुँ र य� �ं�ारमा आए ँर ज�ले मलाई विवश्वा� गद छ उ�ले अन्.कारमा बस्) पदe)।
47 म मावि)�हरूलाई न्याय ग)  य� �ं�ारमा आएको होइ)। म �ं�ारमा मावि)�हरूलाई बचाउ) आए।ँ म 

एक होइ) ज�ले मावि)�हरूलाई न्याय गछ । ज�ले मेरो वच) �ुन्दछ तर पाल) गदe)।
48 ज�ले मलाई अस्वीकार गछ  र मैले भ)ेका कुराहरू मान्दै) उ�को लाविग न्यायकत्ता  छँदैछ। मैले जु) 

�ंदेश भ)े त्य�ैले अम्तिन्तम दिद)मा त्य� मावि)�को वि)म्तिम्त न्याय ग)छ̂।
49 विक)? विक)भ)े जु) कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्)ै सिर्थए)। विपता ज�ले मलाई Nठाउ)ु भयो र के 

भन्)ु र के सिशक्षा दिद)ु भन्)ु भयो त्यही गरें।
50 र म जान्दछु विक अ)न्त जीव) उहाँकै आज्ञाबाट आउ)ेछ। य�कारर्ण म जे बोलदछु विपताले भन्)ुभए 

अ)ु�ार बोल्दछु।

5. यूहन्)ा 14: 6 (म)

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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6 म )ै बाटो हुँ, �त्य र जीव) म )ै हुँ। विपताकोमा जा)े माध्यम हुँ।

6. रोमी 5: 1, 10, 11

1 हाम्रो विवश्वा�को कारर्णले गदा  हामी परमेश्वर�ँग .मp ब)ेकाछौं। य�र्थ  हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा सिर्थयो 
हामी परमेश्वरबाट शाम्तिन्त पाउँछौं।

10 मेरो मतलब के हो भ)े जब हामी परमेश्वरका शत्रु सिर्थयौं उहाँले आफ्)ो पुत्रको मृत्युद्वारा हामीलाई 
आफ्)ो धिमत्र ब)ाउ)ु भयो। य�ैले जब हामी अविहले परमेश्वरका धिमत्र छौं, हामी वि)�य छौं आफ्)ो पुत्रको
जीव) द्वारा उहाँले हामीलाई रक्षा ग)ु  हु)ेछ।

11 य� बाहेक, हामी हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वर�ँग खुशी छौं, येशूको कारर्णले गदा  अविहले 
हामी परमेश्वरका धिमत्र ब)ेका छौं।

7. 1 यूहन्)ा 3: 5-8

5 वितमीले जान्दछौ विक ख्रीष्ट मावि)�हरुको पापहरु हटाउ) आउ)ु भएको हो। ख्रीष्टमा पाप छै)।
6 य�र्थ  जो मावि)� ख्रीष्टको विवश्वा�मा बस्छ उ�ले पाप गरिररहँदै)। यदिद कु)ै व्यसि(ले पाप गरिररहन्छ भ)े 

उ�ले कविहल्यै पवि) वास्तविवक रुपले ख्रीष्टलाई देखेको हुँदै) अवि) कविहले पवि) ख्रीष्टलाई जा)ेको छै)।
7 प्यारा बालकहरु, कु)ै व्यसि(लाई पवि) वितमीहरुलाई छल्) )पाओ�। ख्रीष्ट . धिमक हु)ुहुन्छ ख्रीष्ट जस्तो 

बन्)का वि)म्तिम्त एक व्यसि(ले जो �ही छ त्यो अ)ु�रर्ण ग)ु पछ ।
8 शुरुदेखिख )ै शैता)ले पाप गरिररहेछ। त्यो ज�ले पाप गरिररहन्छ त्यो शैता)को मावि)� हो। परमेश्वरका पुत्र

आउ)को कारर्ण शैता)को कामहरु )ष्ट ग)ु  हो।

8. विहबू्र 10: 19-22

19 य�र्थ , दाज्यू-भाइ, दिददी-बविह)ीहरू, परम पविवत्र स्र्था)मा पस्) हामी पूर्ण  स्वतंत्र छौं। येशूको रगतको 
कारर्णले हामी विब)ा कु)ै डर जा)�क्छौ।

20 अवि) येशूले हाम्रो वि)म्तिम्त खोसिलदिद)ु भएको एउटा )याँ र जिजउँदो बाटोबाट हामी प्रवेश पाउ) �क्छौं। य�
)याँ बाटोले पदा वितर डोरयाउँछ, जु) ख्रीष्टको शरीर हो।

21 जो हाम्रा महाप्र.ा) पूजाहारी हु)ुहुन्छ ज�ले परमेश्वरका gर चलाउ)ु हुन्छ।
22 शुद्ध जलले हाम्रा शरीर .ोइएका छ)्, हामी शुद्ध पारिरएका छौं र अपरा.बाट मु( ब)ाइएका छौं। 

य�कारर्ण हामी चोखो ह्रदय सिलएर आफ्)ा विवश्वा�ले ढुक्क भएर परमेश्वरको )जिजक आउँछौ।

9. 2 कोरिरन्र्थी 5: 17-20

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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17 यदिद कोही ख्रीष्टमा छ भ)े त्यो )याँ मावि)� बवि)एको छ। पुरा)ा कुराहरू विबतेर गए, हरेक कुरो )याँ छ।
18 यी �ब परमेश्वरबाटै हु)्। ख्रीष्टद्वारा, परमेश्वरले हामी र उहाँको माझमा शाम्तिन्त ब)ाउ)ु भयो। परमेश्वरले 

हामीलाई मावि)�हरू बीच र उहाँसि�त शाम्तिन्त ल्याउ)े काम दिद)ु भयो।
19 मेरो भन्)ुको तात्पय  �ं�ार र आNू माझा शाम्तिन्त ब)ाउँदै परमेश्वर ख्रीष्टमा हु)ुहुन्थ्यो। ख्रीष्टमा परमेश्वरले

मावि)�हरूलाई वित)ीहरूको पापहरूक वि)म्तिम्त दोषी ठहराऊ)ु भए)। अवि) उहाँले मावि)�हरूलाई भन्)ु 
हामीलाई यो शाम्तिन्त �माचार दिद)ु भयो।

20 य�र्थ  हामी ख्रीष्टको पक्षमा बोल्) पठाइएका छौं। यो मावि)�हरूलाई परमेश्वरले हामी माN त बोलाउ)ु 
भएको जस्तै हो। हामी ख्रीष्टको वि)म्तिम्त बोल्छौं अवि) परमेश्वरसि�त शाम्तिन्त कायम ग)  वितमीहरूलाई विवन्ती 
गछt।

10. 1 यूहन्)ा 3: 2, 3

2 विप्रय धिमत्रहरु, अब हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको छै) विक भविवष्यमा 
हामी के हु)ेछौं। हामी जान्दछौ विक जवित बेला ख्रीष्ट आउँ)ु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हु)ेछौं विक)भ)े हामी 
उहाँको वास्तविवक रुप देख्)ेछौं।

3 ख्रीष्ट पविवत्र हु)ुहुन्छ। अवि) हरेक व्यसि(, ज�को ख्रीष्टमा आशा छ, स्वयंलाई ख्रीष्ट जस्तै पविवत्र 
राख्)ेछ)्।

विवज्ञा) र स्वास्थ्य

1. 336: 25 (भगवा))-26, 28-31

ईश्वर, मावि)�को ईश्वरीय सि�द्धान्त, र ईश्वरको प्रवितरूपमा मावि)� अविवभाज्य, �ामंजस्यपूर्ण  र अ)न्त छ)्। 
… भगवा) र मावि)� एउटै होइ))्, तर ईश्वरीय विवज्ञा)को Qममा, भगवा) र मावि)� एक�ार्थ रहन्छ)् र 
अ)न्त छ)्। भगवा) अश्चिभभावक म) हु)ुहुन्छ, र मावि)� भगवा)को आध्यात्मित्मक �न्ता) हो।

2. 497: 13 (हामी)-15 (लाई ;)

हामी ईश्वरीय, प्रभावकारी प्रेमको प्रमार्णको रूपमा येशूको प्रायश्चि�तलाई स्वीकार गछt, ख्रीष्ट येशू माग -वषा  
माN त परमेश्वर�ँग मावि)�को एकता प्रकट गद छ;

3. 18 : 13-14 (लाई,)

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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ख्रीष्टको प्रायश्चि�तले मावि)�लाई परमेश्वर�ँग धिमलाउँछ, परमेश्वरलाई मावि)��ँग होइ); विक)विक ख्रीष्टको 
ईश्वरीय सि�द्धान्त परमेश्वर हु)ुहुन्छ,

4. 19 : 6-11

येशूले मावि)�लाई प्रेमको �त्य भाव)ा, येशूका सिशक्षाहरूको ईश्वरीय सि�द्धान्त दिदएर मावि)�हरूलाई 
परमेश्वर�ँग धिमलाउ) मद्दत ग)ु भयो, र प्रेमको यो �च्चा भाव)ाले मावि)�लाई आत्माको व्यवस्र्थाद्वारा पदार्थ , 
पाप र मृत्युको व्यवस्र्थाबाट छुटकारा दिदन्छ, — ईश्वरीय प्रेमको वि)यम।

5. 26 : 10-18

ख्रीष्ट आत्मा हु)ुहुन्थ्यो ज�लाई येशूले आफ्)ै कर्थ)हरूमा �ंकेत ग)ु भयो: "बाटो, �त्य र जीव) म )ै हुँ।" "म 
र मेरो बुबा एक हौं।" यो ख्रीष्ट, वा मावि)� येशूको दिदव्यता, उहाँको ईश्वरीय स्वभाव सिर्थयो, ईश्वरीयता ज�ले 
उहाँलाई एवि)मेटेड ब)ायो। ईश्वरीय �त्य, जीव) र प्रेमले येशूलाई पाप, रोग र मृत्युमासिर्थ अधि.कार दिद)ुभयो। 
उहाँको धिमश) आकाशीय अत्मिस्तत्वको विवज्ञा) प्रकट ग)ु  सिर्थयो, परमेश्वर के हु)ुहुन्छ र उहाँले मावि)�को लाविग के
ग)ु हुन्छ भ)ेर प्रमाश्चिर्णत ग)ु  सिर्थयो।

6. 6 : 23-28

येशूले पापलाई फ्याँविक)ु अधिg )ै त्य�लाई पदा Nा� र हप्काउ)ुभयो। एक विबरामी मविहलाको बारेमा उहाँले 
शैता)ले उ�लाई बाँ.ेको कुरा भन्)ुभयो, र पतु्र�लाई उहाँले भन्)ुभयो, "वितमी मेरो लाविग अपरा. हौ।" उहाँ 
मावि)�हरूलाई पाप, रोग र मृत्युलाई क�री )ष्ट ग)^ भ)ेर सि�काउ) र देखाउ) आउ)ुभयो। उहाँले Nलही) 
रूखको बारेमा भन्)ुभयो, "[यो] ढासिलएको छ।"

7. 7:1-7

गल्तीको लाविग उ�को एउटै सि�श्चिभल वाक्य सिर्थयो, "मेरो पधिछ लाग, शैता)।" येशूको हप्काइ औंल्याएको र वितखो 
सिर्थयो भन्)े अझै बसिलयो प्रमार्ण उहाँका आफ्)ै शब्दहरूमा पाइन्छ, - जब उहाँले शैता)हरू भगाउ)ुभयो र 
विबरामी र पापीहरूलाई वि)को पा)ु भयो, त्यस्ता जबरजस्ती उच्चारर्णको आवश्यकता देखाउँदै। त्रुदिटको त्यागले 
य�को झूटा दावीहरूको भौवितक भाव)ालाई वञ्चि}चत गद छ।

8. 25 : 22-31

पाप र रोगमासिर्थ आफ्)ो वि)यन्त्रर्णको प्रदश ) गरे तापवि), महा)् सिशक्षकले अरूलाई वित)ीहरूको आफ्)ै 
.ार्मिमंकताको आवश्यक प्रमार्णहरू दिद)बाट मु( ग)ु भए)। उहाँले वित)ीहरूको माग दश )को लाविग काम 
ग)ु भयो, ताविक वित)ीहरूले यो शसि(लाई उहाँले जस्तै प्रदश ) ग)  �को�् र य�को ईश्वरीय सि�द्धान्त बुझ्) 
�कू)्। सिशक्षकमासिर्थको वि)विहत विवश्वा� र हामीले उहाँलाई दिद) �क्)े �बै भाव)ात्मक पे्रमले हामीलाई उहाँको 

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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अ)ुकरर्ण ग) ̂एक्लै कविहल्यै ब)ाउँदै)। हामीले गएर त्य�ै ग)e पछ , )त्र हाम्रा गुरुले हामीलाई दिद)ुहु)े ठूलो 
आशीवा दलाई �ु.ार गदe)ौं।

9. 242 : 9-14

स्वग मा जा)े एउटा मात्र बाटो छ, �द्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञा)मा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउ)ुहुन्छ। राम्रो, 
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्दा जीव)को अक� कु)ै चेत)ा )हु)ु, र तर्थाकसिर्थत पीडा र इजिन्�यहरूको आ)न्द 
भन्दा उच्च हु)ु हो।

10.    201 : 20-5

अपविवत्रतामा पविवत्रता लेख्)ु, पापलाई )त्याग्दा क्षमा हुन्छ भ)ी ठान्)ु, भु�ुलाई ता)ेर ऊँट वि)ल्)े जस्तै मूख ता 
हो।

ईश्वर र मावि)�को बीचमा रहेको वैज्ञावि)क एकतालाई जीव) व्यवहारमा परिरमाज ) ग)ु पद छ, र ईश्वरको इच्छा 
विवश्वव्यापी रूपमा हु)ुपद छ।

11.    22 : 23-30

त्रुदिटबाट अम्तिन्तम छुटकारा, ज�द्वारा हामी अमरता, अ�ीम स्वतन्त्रता, र पापरविहत भाव)ामा रमाउँछौं, 
Nूलहरूको बाटोबाट वा अक�को विवकृत प्रया�मा काम )गरी आफ्)ो विवश्वा�लाई विप) गरेर पुग्दै)। ज�ले 
Qो.लाई .मp मान्दछ वा मा)वीय पीडाले दिदव्यतालाई �न्तुष्ट तुल्याउँछ भन्)े विवश्वा� गद छ, उ�ले ईश्वरलाई 
बुझ्दै)।

न्यायले पापीको �ु.ार चाविहन्छ।

12.    23 : 1-11

बुजिद्ध र प्रेमले हामीलाई पापबाट बचाउ) .ेरै आत्म त्यागहरू चाविहन्छ। एउटा बसिलदा), जवित�ुकै ठूलो, पापको 
ऋर्ण वित)  अपया प्त छ। प्रायश्चि�तको लाविग पापीको पक्षमा वि)रन्तर आत्म-दाह चाविहन्छ। परमेश्वरको Qो. 
उहाँको प्यारो पुत्रमा वि)स्क)ु पछ , त्यो ईश्वरीय अप्राकृवितक हो। यस्तो सि�द्धान्त मा)व वि)र्मिमतं छ। प्रायश्चि�त 
.म शास्त्रमा एक कदिठ) �मस्या हो, तर य�को वैज्ञावि)क व्याख्या यो हो, विक दुख पापी भाव)ाको त्रुदिट हो जु) 
�त्यले )ष्ट गद छ, र अन्ततः पाप र पीडा दुबै अ)न्त प्रेमको पाउमा खस्)ेछ।

13.    30 : 26-1

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।



पृष्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 16, 2022
विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

यदिद हामीले आत्मालाई वि)यन्त्रर्णमा राख्) अ)ुमवित दिद) भौवितक भाव)ाको तु्रदिटहरूमासिर्थ पया प्त रूपमा विवजय 
हासि�ल गरेका छौं भ)े, हामी पापलाई gृर्णा ग)छ̂ौं र य�लाई प्रत्येक मुखौटामुवि) हप्काउँ)ेछौं। केवल य� 
तरिरकाले हामी हाम्रा शत्रुहरूलाई आशीवा द दिद) �क्छौं, यद्यविप वित)ीहरूले हाम्रा शब्दहरूलाई त्य�री बुझ्दै))्। 
हामी आफ्)ो लाविग छ)ौट ग)  �क्दै)ौं तर येशूले सि�काउ)ुभएको तरिरकामा हाम्रो मुसि(को काम ग)ु पछ । )म्रता 
र शसि(मा, उहाँले गरिरबहरूलाई �ु�माचार प्रचार गरेको भेदिटयो।

14.    21 : 9-14

यदिद चेला आध्यात्मित्मक रूपमा अगाधिड बदिढरहेको छ भ)े, उ�ले श्चिभत्र पस्)े प्रया� गरिररहेको छ। ऊ वि)रन्तर 
भौवितक भाव)ाबाट टाढा रहन्छ, र आत्माको अविव)ाशी चीजहरू वितर हेछ । यदिद इमान्दार छ भ)े, ऊ �ुरुदेखिख )ै
उत्�ुक हु)ेछ, र �ही दिदशामा हरेक दिद) र्थोरै कमाउ)ेछ, अन्तमा उ�ले आफ्)ो पाठ्यQम खु�ी�ार्थ �माप्त 
ग) �म्म।

15.    45 : 6-21

हाम्रो गुरुले मृत्यु र धिचहा)मासिर्थ आफ्)ो विवजयमा पूर्ण  र अन्तमा ईश्वरीय विवज्ञा) प्रदश ) ग)ु भयो। येशूको काय  
मावि)�हरूको ज्ञा)को लाविग र पाप, रोग र मृत्युबाट �म्पूर्ण  �ं�ारको मुसि(को लाविग सिर्थयो। पावलले लेखे: "यदिद,
जब हामी शत्रु सिर्थयौं, उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा हामी परमेश्वर�ँग मेलधिमलापमा परेका सिर्थयौं, अझ .ेरै, 
मेलधिमलापमा, हामी उहाँको जीव)द्वारा बच्)ेछौं।" आफ्)ो शव गाधिडएको ती) दिद) पधिछ उहाँले आफ्)ा 
चेलाहरू�ँग कुरा ग)ु भयो। �ताउ)ेहरूले अमर �त्य र प्रेमलाई धिचहा)मा लुकाउ) अ�Nल भएका सिर्थए।

परमेश्वरको मविहमा हो�्, र �ंgष रत हृदयहरूलाई शाम्तिन्त! ख्रीष्टले मा)व आशा र विवश्वा�को ढोकाबाट ढुङ्गा 
हटाएर परमेश्वरमा जीव)को प्रकटीकरर्ण र प्रदश )को माध्यमबाट मावि)�हरूको आध्यात्मित्मक विवचार र उहाँको 
ईश्वरीय सि�द्धान्त, प्रेमको �ार्थ �म्भाविवत एकतामा उचाल्)ु भएको छ।

दैवि)क कत व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि)क प्रार्थ )ा

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।
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विवषय- प्रायश्चि�तको सि�द्धान्त

प्रत्येक दिद) प्रार्थ )ा ग)ु  य� चच का प्रत्येक �दस्यको कत व्य हु)ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
�त्य,  जीव),  र  प्रेमको  शा�) ममा  स्र्थाविपत  हो�्,  र  मबाट  �ब ै पाप  हटाउ);  र  तपाईंको  वच)ल े �बै
मावि)�जावितको स्)ेह �मृजिद्ध, र वित)ीहरूलाई शा�) ग)  �क्छ!

चच  म्या)ुअल, अ)ुच्छेद 8  �ेक्�)।4 ।

प्रेरर्णा र काय हरूको लाविग वि)यम

) त दुश्म)ी वा  ) केवल व्यसि(गत अ)ुलग्)कले मदर चच का �दस्यहरूको म)�ाय वा  काय लाई
प्रोत्�ाविहत ग)ु पद छ। विवज्ञा)मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि)�लाई चलाउँछ; र एक इ�ाई वैज्ञावि)कले प्रेमको धिमठो
�ुविव.ाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ )्,  पापलाई  हप्काउँदा,  �ाँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। य�  चच का
�दस्यहरूले दिद)हुँ हे)ु पद छ र �बै खराबीबाट छुटकारा पाउ) प्रार्थ )ा ग)ु पद छ,  भविवष्यवार्णी ग) ,  न्याय ग)^,
वि)न्दा ग),̂ �ल्लाह दिद)े, प्रभाव पा) ̂वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु)बाट।

चच  म्या)ुअल, अ)ुच्छेद 8  �ेक्�)।1 ।

डू्यटी ग)  �तक ता

यो  चच का  प्रत्येक �दस्यको  कत व्य हु)ेछ विक उ�ल े आQामक मा)सि�क �ल्लाहको  विवरुद्ध दिद)
प्रवितदिद) स्वयंलाई बचाउ) ु पछ ,  र परमेश्वर,  आफ्)ा )ेता र मावि)�जावितप्रवित आफ्)ो दावियत्वलाई विब� ) ु वा
बेवास्ता ग)ु  हुँदै)। उ�को कामले उ�लाई न्याय गरिर)ेछ, र न्याय गरिर)ेछ वा दोषी हु)ेछ।

चच  म्या)ुअल, अ)ुच्छेद 8  �ेक्�)।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले)विNल्ड विQश्चि�य) �ाइन्� चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्� बाइबलबाट सिलइएको .म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चि�य) �ाइं� पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा) र स्वास्थ्य �विहत की .म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या�ेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब)ेको छ।


