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विवाषय- सा�मा�ग्री�

स्वार्ण� पृ�ठ: वि�त�पृदे�श 28: 6

"इमा�न्दे�र भई गर�बा हुनु$ र�म्रो� ��, धनु� भई दुष्ट हुनु$ र�म्रो� ��इनु।"

उत्तरदे�य� पृढा�इ: भजनुसा.ग्री� 112 : 1-5, 9

1 पृरमाप्रभ$को� प्रश.सा� गर! को$ नु1 मा�विनुसाली� पृरमा�श्वरको� डर र आदेर र�ख्देछ। उ सा$खी� हुनु�छ। त्यसा मा�विनुसाली� 
पृरमा�श्वरको� आज्ञा��रू मानु पृर�उ:देछ।

2 उनुको� सान्त�नु�रू पृ�थ्वा�मा� मा��नु< हुनु�छ। असाली मा�विनुसाको� सान्त�नु�रूली�ई सा�:र्च� रूपृमा� आश�वा��दे 
दिदेइनु�छ।

3 त्यसा मा�विनुसाको� पृरिरवा�र�रू अवित साम्पृन्नु हुनु�छ अविनु उसाको� भद्रत� सादे� सावा�दे� र�नु� छ।
4 सा�झा� मा�विनुसा�रूको� ली�विग, पृरमा�श्वर अन्धको�रमा� र्चम्किम्कोर�नु� ज्य�वितको� स्वारूपृ हुनु$हुन्छ। पृरमा�श्वर धमाE, 

देय�ली$ र कोरूर्ण�माय हुनु$हुन्छ।
5 मा�विनुसाको� ली�विग देय�ली$ र उदे�र हुनु$ उत्तमा ��। एको मा�विनुसाको� ली�विग आफ्नु� व्या�पृ�रमा� स्पृष्ट हुनु$ असाली 

��।
9 त्यस्त� मा�विनुसा जसाली� आफ्नु� इच्छ� अनु$सा�र गर�बा मा�विनुसा�रूली�ई र्च�जबा�ज�रू दिंदेKदेछ। अविनु उसाको� 

उपृको�र सावा�दे� र�� र�नु� छ।

पृ�ठ सा�मा�नु

बा�इबालीबा�ट

1. भजनुसा.ग्री� 49: 1-4, 6-11, 16-18

य� बा�इबाली पृ�ठ प्ली�नुविNल्ड विPश्चिRयनु सा�इन्सा र्चर्च�, स्वातन्त्र द्वा�र� त1य�र गरिरएको� थिVय�। य� किंकोKग ज�म्सा बा�इबालीबा�ट थिलीइएको� धमा�श�स्त्र�य 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयनु सा�इ.सा पृ�ठ्यपृ$स्तको, विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य सावि�त कोZ धमा�श�स्त्रको� ली�विग क्य�र�, बा�इबालीको� को�र�ली�ट\भ प्य�सा�ज, मा�र� बा�कोर
एड्डी�ली� बानु�को� छ।
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1 वितमा��रू साबा1 ज�वित-ज�वित�रू यसाली�ई ध्य�नु दिदेएर सा$नु। पृ�थ्वा�मा� भएको� साबा1 मा�विनुसा�रू यसाली�ई 
ध्य�नु दिदेएर सा$नु।

2 प्रत्य�को मा�विनुसा, धनु�-गर�बा साबा1ली� बार�बार ध्य�नु दिदेएर सा$न्नु$ नु1 पृछ�।
3 मा वितमा��रूली�ई ज्ञा�नु र बा$द्धिद्धको� को$ र��रू भन्नु� छ$ । मा�र� विवार्च�रली� वितमा��रुली�ई बा$झ्नु सा��यत� गनुbछ।
4 मा1ली� स्वाय.ली� त� कोV��रू सा$नुc अविनु अबा मा�र� वा�र्ण�सा:ग ग�उनु� छ$  अविनु त्य� सा.दे�श तपृ�ईंली�ई प्रकोट 

गनुb छ$ ।
6 कोवितपृय मा�विनुसा�रू सा�च्छनु< विको वितनु��रूको� बाली र धनुली� वितनु��रूली�ई रक्षा� गनुbछ। तर त� 

मा�विनुसा�रू माfखी��रू हुनु<।
7 को$ नु1 वितम्रो� मा�नुवा मिमात्रली� वितमा�ली�ई बार्च�उनु साक्तै1 नु, अविनु वितमा�ली� पृरमा�श्वरली�ई घूfसादिदेनु साक्तै1 नुj।
8 को$ नु1 मा�विनुसासा:ग त्यस्त� प्रशस्त धनु हुनु�छ1नु जसाद्वा�र� उसाली� आफ्नु� ज�वानु विकोन्नु साको�सा<।
9 को$ नु1 मा�विनुसा:ग त्यस्त� प्रशस्त धनु हुनु�छ1नु जसाद्वा�र� उसाली� अनुन्त बा�:च्नु� अमिधको�र विकोन्नु साको�सा<, 

अविनु आफ्नु� ज�वानु मिर्च��नुमा� साड<नु दे�खिखी बार्च�उनु साको�सा<।
10 ��र, ज्ञा�नु� पृ$रूष�रू पृविनु त्यसार� नु1 माछ�नु< जसार� माfखी��रू र अट्टे�र�माछ�नु<। वितनु��रू माछ�नु< र आफ्नु� 

धनु-साम्पृथित्त�रू अरू�रूली�ई छ�ड�र ज�न्छनु<।
11 मिर्च��नुनु1 वितनु��रूको� विनुम्किम्त सादे�-सावा�दे� आफ्नु� घूर हुनु�छ। वितनु��रू जथित्तनु1 जग्ग�-जमा�नुको� 

मा�थिलीको हुनु< त्यसाली� को$ नु1 Nरको पृदेnनु!
16 वितनु��रू धनु� छनु< भनु�र मा�विनुसा�रूथिसात नुडर�ऊ। वितनु��रूको� सा$न्देर घूर�रू छनु< भनु� नुडर�ऊ।
17 त� मा�विनुसा�रू मार�र गएपृमिछ आNf सा.ग को� �� पृविनु ली�:दे1नुनु<। वितनु��रूली� त� को$ नु1 पृविनु सा$न्देर र्च�ज�रू 

लीग�र ज�नु� ��इनुनु<।
18 एकोजनु� धनु� मा�विनुसाली� आफ्नु� ज�वानुमा� कोवित र�म्रो� को�मा गरc भनु�र आNf ली�ई नु1 बाध�इ दिदेनु साक्छ।

अविनु ��, अरू मा�विनुसा�रूली� पृविनु उसाली� र�म्रो� को�मा गयp भनु�र उसाको� प्रश.सा� गनु� साक्छनु<।

2. लीfको� 7: 6 (य�शf) (ली�ई .)

6 य�शf त� मा�विनुसा�रूसा.ग ज�नु$ भय�।

3. लीfको� 12: 13-21

13 भ�डबा�ट एकोजनु� मा�नुथिसाली� य�शfली�ई भनु�, �� ग$रु, ��म्रो� विपृत� मानु$� भय�। आफ्नु� विपृत�को� धनु-साम्पृथित्तको�
मासा.ग अ.श-बाण्ड� गनु�ली�ई मा�र� दे�ज्य$ली�ई भविनुदिदेनु$ ��सा<।

14 तर य�शfली� त्यली�ई भन्नु$भय�, मा1ली� वितमा��रूको� बा�बा$को� साम्पृथित्त वितमा��रू दुइजनु� मा�झा विवातरर्ण गनु$� पृछ� 
भनु�र माली�ई कोसाली� न्य�यकोत�� बानु�य�?

य� बा�इबाली पृ�ठ प्ली�नुविNल्ड विPश्चिRयनु सा�इन्सा र्चर्च�, स्वातन्त्र द्वा�र� त1य�र गरिरएको� थिVय�। य� किंकोKग ज�म्सा बा�इबालीबा�ट थिलीइएको� धमा�श�स्त्र�य 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयनु सा�इ.सा पृ�ठ्यपृ$स्तको, विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य सावि�त कोZ धमा�श�स्त्रको� ली�विग क्य�र�, बा�इबालीको� को�र�ली�ट\भ प्य�सा�ज, मा�र� बा�कोर
एड्डी�ली� बानु�को� छ।



पृ�ष्ठ 3बा�इबाली� पृ�ठ आइतवा�र, मा�र्च� 19, 2023
विवाषय — सा�मा�ग्री�

15 N� रिर य�शली� वित�रूली�ई भन्नु$भय�, ��थिशय�र ��ऊ अविनु साबा1 प्रको�रको� स्वा�VEपृनुबा�ट आNf ली�ई ज�ग�ऊ। 
कोसा1को�मा� र्च�वि�एको� साम्पृथित्त भन्दे� वा�श� हुनु$ साक्छ , तर त्यली� उसाली�ई ज�वानु दिदेनु साक्तै1 नु।

16 अविनु उ��:ली� यस्त� एउट� दृष्ट�न्त भन्नु$भय�s को$ नु1 सामायमा� एको जनु� धनु� मा�विनुसा थिVय�। त्यसाको� जमा�नुमा�
असाली अविनु प्रशस्त अन्नु�बा�ली� उब्जन्थ्य�।

17 त्य� मा�विनुसा आN1  सा�च्देथ्य�, मा1ली� को�  गनुb माथिसात भएको� यवित प्रशस्त अन्नु र�ख्नु� ठ�उ: नु1 छ1नु।
18 तबा त्यसा धनु� मा�नुसाली� भन्य�, मा ज�न्देछ$  मा1ली� को�  गनु$� पृनुb ��। मा मा�र� भको�र��रू भत्को�उ:छ$ र त्यसाली�ई 

अझा ठfली� पृ�छ$ � । त� नुय�: भको�र��रूमा� मा साबा1 अन्नु�रू र अरू मा�र� र�म्रो� र्च�ज�रू र�ख्नु�छ$ ।
19 तबा मा आN1 ली�ई भन्नु�छ$ , मा�र�मा� प्रशस्त र�म्रो� र�म्रो� सामा�नु�रू छनु<। आउनु� ध�र1 वा�षको� ली�ग� मा1ली� 

V$पृ�र�को� छ$ । आर�माथिसात बासा, खी�उ, पृ�उ अविनु ज�वानुमा� आनुन्दे मानु�ऊ।
20 तर पृरमा�श्वरली� त्यसा मा�विनुसाली�ई भन्नु$भय�, वितमा� माfखी� �j, आज र�त�नु1 वितमा� मानुbछj। अविनु वितमा�ली� आफ्नु1

ली�विग तय�र पृ�र�को� र्च�ज�रू कोसाको� हुनु�छ?
21 यसाV� जसाली� आफ्नु� विनुम्किम्त मा�त्र धनु साम्पृत्त� V$पृ�छ� त्यसाली� त्य� मा�विनुसाली�ई को�  हुन्छ र पृरमा�श्वरको� अमिघू 

यस्त� मा�विनुसा�रु धविनु ��इनुनु<।

4. प्र�विषत�.र्चu को� त्यc 20: 1 (पृ�वाली), 32-35

1 पृ�वालीली� य�शfको� र्च�ली��रूली�ई उनुली�ई भ�ट<नु भनु� बा�ली�ए। उनुली� वितनु��रूली�ई उत्सा�� दिदेए र विवादे� थिलीए।
पृ�वाली वितनु��रूसा.ग विवादे� थिलीएर म्य�थिसाड�विनुय� गए।

32 अबा मा वितमा��रूली�ई पृरमा�श्वरको� द्धिजम्मा�मा� अविनु उ��:को� अनु$ग्री�को� सा.दे�शमा� छ�ड�र ज�:दे�छ$  जसाली� 
वितमा��रूली�ई बाथिलीय� बानु�उनु�छ। त्य� सान्दे�शली� वितमा��रूली�ई आश�वा��दे दिदेनु�छ ज$नु पृरमा�श्वरली� उ��:को� 
साबा1 पृविवात्र मा�विनुसा�रूली�ई दिदेनु$हुन्छ।

33 मा1ली� कोवि�ल्य1 पृविनु आफ्नु� ली�विग कोसा1को� पृ1सा� र ली$ग��रू र्च�वि�नु:।
34 वितमा��रू ज�न्देछj मा1ली� आफ्नु� र ज� मासा.ग थिVए वितमा��रूको� खी�:र्च� पृfर्तितK आNw  गरc।
35 मा1ली� वितमा��रूली�ई साधw मा जस्त1 खीट भनु�र दे�खी�ए: अविनु ज� दुबा�ली छनु< वितनु��रूली�ई माद्दत गर भनुc। मा1ली� 

प्रभ$ य�शfको� वार्चनु य�दे गनु� थिसाको�:ए। य�शfली� भन्नु$भय�, ‘थिलीनु$ भन्दे� पृविनु दिदेनु$मा� नु1 ध�र1 आनुन्दे छ।

5. 1 वितमा�V� 6: 17-19

17 य� आदे�श वितनु��रूली�ई दे�ऊ ज� य� पृ�थ्वा�को� र्च�ज�रूद्वा�र� धनु� भएको�छनु<। वितनु��रूली�ई घूमाण्ड� नुहुनु$
भनु। वितनु��रूली�ई आफ्नु� आश�ली�ई साम्पृथित्तमा�थिV नुर�ख्नु$ भनु, विकोनुभनु� साम्पृथित्त अविनुश्चिRत बास्देछ। 
त्यसाको� सा�ट� वितनु��रूली� आफ्नु� आश� पृरमा�श्वरमा�थिV र�ख्नु$ पृछ� जसाली� ��मा�ली�ई �र�को को$ र� पृय��प्त 
प्रदे�नु गनु$� हुन्छ।

18 धनु��रूली�ई र�म्रो� को�मा गनु$� अविनु र�म्रो� को�मा गर�र धनु� हुनु$ भन्नु$। अविनु दिदेनु$मा� र बा�:डनु$मा� खी$श� हुनु$ 
भन्नु$।

य� बा�इबाली पृ�ठ प्ली�नुविNल्ड विPश्चिRयनु सा�इन्सा र्चर्च�, स्वातन्त्र द्वा�र� त1य�र गरिरएको� थिVय�। य� किंकोKग ज�म्सा बा�इबालीबा�ट थिलीइएको� धमा�श�स्त्र�य 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयनु सा�इ.सा पृ�ठ्यपृ$स्तको, विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य सावि�त कोZ धमा�श�स्त्रको� ली�विग क्य�र�, बा�इबालीको� को�र�ली�ट\भ प्य�सा�ज, मा�र� बा�कोर
एड्डी�ली� बानु�को� छ।
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19 त्यसा� गर�र वितनु��रूली� आफ्नु� ली�विग स्वाग�मा� साम्पृथित्त साञ्र्चय गनुbछनु<। त्य� साम्पृथित्त नु1 एउट� गवितली� घूड�र�
बान्नु�छ-जसामा�थिV वितनु��रूली� आफ्नु� भविवाष्यको� ज�वानु विनुमा��र्ण गनु� साक्नु�छनु<। तबा वितनु��रूली� सात्य 
ज�वानु पृ�उनु�छनु<।

6. प्र�विषत�.र्चu को� त्यc 5: 1 (एको आदेमा�)-11

1 ... �नुविनुय� नु�:उ भएको� एको मा�विनुसा थिVए। उनुकोZ स्वा�स्नु�को� नु�उ: साNZर� थिVय�। �नुविनुय�ली� को� �� 
साम्किम्पृवित बा�र्च�।

2 तर उनुली� बा�र्च�र पृ�एको� पृ1सा�को� को� �� अ.श मा�त्र प्र�रिरत�रली�ई दिदेए। उनुली� बार्च�को� पृ1सा�को� को� �� अ.श 
आफ्नु� ली�विग र�खी�। उनुकोZ स्वा�स्नु�ली�ई त्य� को$ र� V��� थिVय� तर उ पृविनु सा�मात थिVई।

3 पृत्र$साली� भनु�, �नुविनुय�, वितमा�ली� विकोनु आफ्नु� हृदेय श1त�नुली�ई विनुयन्त्रर्ण गनु� दिदेयj? वितमा�ली� पृविवात्र 
आत्मा�ली�ई ध�को� दिदेनु� प्रय�सा गय|। वितमा�ली� वितम्रो� जमा�नु बा�च्यj, तर आफ्नु1 ली�विग वितमा�ली� विकोनु बा�र्च�को� 
पृ1सा�बा�ट को� �� अ.श र�ख्यj?

4 जमा�नु बा�च्नु अग�ड�, त्य� वितम्रो� थिVय�। अविनु त्य� बा�र्च� सा�कोपृमिछ पृविनु, वितमा� त्य� पृ1सा� वितमा�ली� र्च���को� 
को$ र�मा� र्चली�उनु साक्थ्यj। यस्त� नुर�म्रो� को�मा गनुb विवार्च�र वितम्रो� मानुमा� विकोनु आय�? वितमा�ली� पृरमा�श्वरली�ई 
ढा�:ट्यौj ��मा� मा�विनुसाली�ई ��इनु।

5 जबा �नुविनुय�ली� त्यस्त� सा$नु�, उनु� लीड� र मारिर��ली�। 
6 को� �� य$वा��रू आए अविनु उनुको� शर�र ढा�विकोदिदेए। त्यसापृमिछ उनुको� ली�श बा�वि�र विनुको�ली�र ग�मिडदिदेए! अविनु

प्रत्य�को मा�विनुसाली� त्यस्त� घूटनु�को� विवाषयमा� सा$नु�पृमिछ भयभ�त बानु�।
7 प्र�यs त�नु घूण्ट� पृमिछ वितनुकोZ स्वा�स्नु� साNZर� श्चिभत्र आई। उसाली�ई आफ्नु� ली�गनु� प्रवित त्यस्त� घूटनु� 

घूटनु गएको� गएको� V��� थिVएनु।
8 पृत्र$साली� उसाली�ई भन्य�, “जमा�नु बा�र्च�र वितमा�ली� कोवित पृ1सा� पृ�यj, माली�ई भनु। यवित पृ1सा�मा1 वितमा�ली� जमा�नु 

बा�च्यj? साNZर�ली� उत्तर दिदेइ, ��, ��मा�ली� जमा�नु बा�र्च�र पृ�एको� पृ1सा� त्यवित नु1 ��।
9 पृत्र$साली� भन्य�, विकोनु वितमा� र वितम्रो� ली�ग्नु� प्रभ$को� आत्मा� ज�:च्नु सा�मात भयj? सा$नु! वितमा�ली� त� पृदेर्च�पृ�रू

सा$न्यj? य� त� मा�विनुसा�रूको� हुनु ज� भखी�र वितम्रो� ली�ग्नु�ली�ई देNनु गर�र दे1ली�मा� आइपृ$ग�को� छनु<! 
वितनु��रूली� वितमा�ली�ई पृविनु त्यसा1 गर� बा�को� र बा�वि�र ली�नु�छनु<।

10 त्यवित नु1 बा�ली� साNZर� उसाको� खी$ट्टे�मा� लीड� र प्र�र्ण त्य�विग। त� य$वा��रू आए अविनु उसाली�ई मारिरसाको� को� 
भ�ट्टे�ए। वितनु��रूली� उसाली�ई त्यसार� नु1 बा�वि�र लीग� अविनु उसाली�ई उसाको� ली�ग्नु�को1  छ�उमा� ग�मिडदिदेए।

11 जम्मा1 विवाश्व�सा��रू र अन्य मा�विनुसा�रूली� त� घूटनु��रू सा$नु1पृमिछ साबा1 भयग्रीस्त भए।

7. 1 यf�न्नु� 2: 15-17

य� बा�इबाली पृ�ठ प्ली�नुविNल्ड विPश्चिRयनु सा�इन्सा र्चर्च�, स्वातन्त्र द्वा�र� त1य�र गरिरएको� थिVय�। य� किंकोKग ज�म्सा बा�इबालीबा�ट थिलीइएको� धमा�श�स्त्र�य 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयनु सा�इ.सा पृ�ठ्यपृ$स्तको, विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य सावि�त कोZ धमा�श�स्त्रको� ली�विग क्य�र�, बा�इबालीको� को�र�ली�ट\भ प्य�सा�ज, मा�र� बा�कोर
एड्डी�ली� बानु�को� छ।
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15 सा.सा�रली�ई अVवा� सा.सा�रमा� भएको� को$ र��रुली�ई प्र�मा नुगर। यदिदे को$ नु1 व्याथिक्तैली� सा.सा�रप्रवित प्र�मा गछ� भनु�, 
विपृत�को� प्र�मा त्यसा व्याथिक्तैमा�थिV हु:दे1नु।

16 सा.सा�रमा� भएको� नुर�म्रो� को$ र��रु य� हुन्��म्रो� पृ�पृपृfर्ण� श�र�रिरको अश्चिभली�ष� खी$श� त$ल्य�उनु� को$ र��रुको� 
र्च���नु� गनु$�, ��मा�ली� दे�खी�को� पृ�पृपृfर्ण� वास्त$�रुको� र्च���नु� गनु$�, ��मा�थिसात भएको� को$ र��रुप्रवित घूमाण्ड 
गनु$�।तर त� को$ र��रु विपृत�बा�ट आएको� ��इनुनु<। त� साबा1 को$ र��रु सा.सा�रबा�ट आएको� हुनु<।

17 मा�विनुसा�रुको� इच्छ� अनु$सा�रको� र्च�ज�रु थिलीएर सा.सा�र अमिघू बादिढार��को�छ। तर त्य� मा�विनुसा ज� पृरमा�श्वरली� 
र्च���को� गछ� त्य� साधwको� विनुम्किम्त र�न्छ।ख्री�ष्टको� शत्र$�रुली�ई नुपृछ्या�ऊ।

विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य

1. 275 : 1 (सा�मा�ग्री�)-9

वास्त$मा� ग$मा�उनुको� ली�विग को$ नु1 ज�वानु छ1नु, र आत्मा� कोवि�ल्य1 मादेnनु। पृदे�V�सा:ग मानुको� सा�झा�दे�र�ली� सावा�व्या�पृ� र 
सावा�शथिक्तैमा�नु मानुली�ई बा�वा�स्त� गनुbछ। यसाली� दे�खी�उ:छ विको पृदे�V� ईश्वर, आत्मा�मा� उत्पृथित्त भएको� छ1नु र अनुन्त 
छ1नु। तसाV� पृदे�V� नु सा�V�को छ, नु ज�वान्त छ, नु बा$द्धिद्धमा�नु<। ईश्वर�य विवाज्ञा�नुको� प्र�रम्भिम्भको विबान्दु य� �� विको ईश्वर, 
आत्मा�, सावा�व्या�पृ� हुनु$हुन्छ, र त्य��: को$ नु1 अन्य शथिक्तै वा� मानु छ1नु, - विको ईश्वर प्र�मा हुनु$हुन्छ, र त्यसा1ली� उ��: ईश्वर�य
थिसाद्ध�न्त हुनु$हुन्छ।

2. 458 : 32-8

विPम्भिस्र्चयनु धमा�ली� मा�विनुसा�रूली�ई प्र�को� वितको रूपृमा� पृदे�V�बा�ट आत्मा�मा� बादेल्नु प्र�रिरत गछ� , जसार� Nf ली 
अ:ध्य�र�बा�ट उज्य�ली�मा� पृरिरर्णत हुन्छ। तबा मा�विनुसाली� "आ:खी�ली� नुदे�खी�को� नु को�नुली� सा$नु�को�" को$ र�ली�ई सामा�ट<छ। 
जसार� मारर्णश�ली मा�विनुसाली� बाथिलीदे�नु बा���को को$ नु1 सा�.सा�रिरको साम्मा�नु प्र�प्त गदेnनु, त्यसा1को�रर्ण उसाली� साबा1 
सा�.सा�रिरकोत� त्य�ग�र स्वागEय धनु प्र�प्त गनु$�पृदे�छ भन्नु� पृली र ज�नुली�ई स्पृष्ट आश.को� थिVय�। त्यसा�भए उसाको� 
सा.सा�रको� स्नु��, मानुसा�य र उद्द�श्यसा:ग को� �� मिमाल्दे1नु।

3. 241 : 31-8

पृ�पृपृfर्ण� विवाश्व�सा�रूको� ली�विग स्वाग�को� र�ज्य, अनुन्त साद्भा�वामा� प्रवा�श गनु� भन्दे� "थिसाय�को� आ:खी�बा�ट ऊ: टली�ई 
ज�नु साद्धिजली� छ"। पृR�त्त�पृ, आध्य�त्मित्माको बाम्किप्तस्मा�, र पृ$नुज�न्मा मा�N� त, नुश्वर�रूली� आफ्नु� भjवितको विवाश्व�सा र 
झाfट� व्याथिक्तैत्वा त्य�ग्छनु<। य� को� वाली सामायको� प्रश्न �� जबा "वितनु��रू साबा1ली� माली�ई [पृरमा�श्वरली�ई] मिर्चन्नु�छनु<, 
वितनु��रूमाध्य� सा�नु�दे�खिखी ठfली�साम्मा।" पृदे�V�को� दे�वा�ली�ई अस्वा�को�र गनु$� भनु�को� आत्मा�को� आनुन्दे, मा�नुवा 
स्वातन्त्रत� र शर�रमा�थिVको� अम्किन्तमा विवाजयतN� को� ठfली� कोदेमा ��।

4. 273 : 1-9

य� बा�इबाली पृ�ठ प्ली�नुविNल्ड विPश्चिRयनु सा�इन्सा र्चर्च�, स्वातन्त्र द्वा�र� त1य�र गरिरएको� थिVय�। य� किंकोKग ज�म्सा बा�इबालीबा�ट थिलीइएको� धमा�श�स्त्र�य 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयनु सा�इ.सा पृ�ठ्यपृ$स्तको, विवाज्ञा�नु र स्वा�स्थ्य सावि�त कोZ धमा�श�स्त्रको� ली�विग क्य�र�, बा�इबालीको� को�र�ली�ट\भ प्य�सा�ज, मा�र� बा�कोर
एड्डी�ली� बानु�को� छ।
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पृदे�V� र यसाको� पृ�पृ, र�ग र मा�त्य$को� दे�वा��रू पृरमा�श्वरको� विवापृर�त छनु<, र उ��:बा�ट उत्पृन्नु हुनु साक्दे1नु। त्य��: 
को$ नु1 भjवितको सात्य छ1नु। भjवितको इद्धिन्द्रय�रूली� ईश्वर र आध्य�त्मित्माको सात्यको� को$ नु1 ज्ञा�नु थिलीनु साक्दे1नुनु<। मा�नुवा 
विवाश्व�साली� ध�र1 आविवाष्को�र�रू खी�ज�को� छ, तर त� माध्य� को$ नु1 पृविनु ईश्वर�य विवाज्ञा�नुको� ईश्वर�य थिसाद्ध�न्त विबानु�को� 
सामास्य� सामा�ध�नु गनु� साक्दे1नु। भjवितको पृरिरकोल्पृनु��रूबा�ट कोटjत��रू वा1ज्ञा�विनुको छ1नुनु<। वितनु��रू वा�स्तविवाको 
विवाज्ञा�नुबा�ट श्चिभन्नु छनु< विकोनुभनु� वितनु��रू ईश्वर�य को�नुfनुमा� आध�रिरत छ1नुनु<।

5. 120 : 7-14

विवाज्ञा�नुली� भjवितको इद्धिन्द्रय�रूको� झाfट� गवा���ली�ई उल्ट�उ:छ, र यसा उल्ट� नुश्वर�रू अत्मिस्तत्वाको� आध�रभfत 
तथ्य�रूमा� पृ$ग्छनु<। त्यसा�भए प्रश्न अविनुवा�य� रूपृमा� उठ<छ: यदिदे भjवितको इद्धिन्द्रय�रूली� उसाको� स्वा�स्थ्य र�म्रो� छ 
भनु� सा.को� त गछ� भनु� को�  मा�विनुसा विबार�मा� हुन्छ? ��इनु! विकोनुभनु� वास्त$ली� मा�विनुसाको� ली�विग को$ नु1 शत� बानु�उनु 
साक्दे1नु। र यदिदे इद्धिन्द्रयली� ऊ विबार�मा� छ भन्य� भनु� ऊ ठ�को छ? ��, उ��: विवाज्ञा�नुमा� र�म्रो� हुनु$हुन्छ जसामा� स्वा�स्थ्य 
सा�मा�न्य छ र र�ग असा�मा�न्य छ।

6. 124 : 25-31

आत्मा� साबा1 र्च�ज�रूको� ज�वानु, पृदे�V� र विनुरन्तरत� ��। ��मा� बाली�रूमा� वि�ड<छ�। वितनु��रूली�ई विNत�� थिलीनु$��सा<,
र सा�विष्ट पृतनु हुनु$पृछ�। मा�नुवा ज्ञा�नुली� वितनु��रूली�ई पृदे�V�को� शथिक्तै भन्छ; तर ईश्वर�य विवाज्ञा�नुली� घू�षर्ण� गदे�छ विको 
वितनु��रू पृfर्ण�तय� दिदेव्या मानुको� हुनु<, य� दिदेमा�गमा� अन्तर्तिनुKवि�त छनु<, र त्यसा1ली� वितनु��रूली�ई उनु��रूको� सा�� घूर 
र वागEकोरर्णमा� पृ$नुस्V��विपृत गदे�छ।

7. 301 : 17-29

जसार� पृरमा�त्मा� पृदे�V� �� र मा�विनुसा ईश्वर�य स्वारूपृ र प्रवितरूपृ ��, मा�विनुसाली� र्च��नु$ पृछ�, र वा�स्तवामा�, को� वाली 
र�म्रो�को� पृदे�V�, आत्मा�को� पृदे�V�, को$ नु1 Nरको छ1नु। मा�विनुसामा� को$ नु1 अन्य पृदे�V�, वा� दिदेमा�ग छ भन्नु� विवाश्व�सा 
आध्य�त्मित्माको ��इनु र पृवि�ली� आज्ञा�ली�ई त�ड<छ, तपृ�ईंसा:ग एउट1 ईश्वर, एको दिदेमा�ग हुनु$पृछ�। मारर्णश�ली मा�विनुसा 
आNf ली�ई भjवितको पृदे�V� जस्त� दे�खिखीन्छ, जबाविको मा�विनुसा "छविवा" (विवार्च�र) ��। भ्रमा, पृ�पृ, र�ग, र मा�त्य$ भjवितको 
भ�वानु�को� झाfट� गवा���बा�ट उत्पृन्नु हुन्छ, ज$नु असा�मा आत्मा�को� को� द्धिन्द्रय दूर� बा�वि�र एको अनु$मा�विनुत 
दृविष्टको�र्णबा�ट, मानु र पृदे�V�को� उल्ट� छविवा प्रस्त$त गदे�छ र साबा1 को$ र� उल्ट� हुन्छ।

8. 199 : 32-7

जबा ��मारली� ग्री�थिसायनु दे�वात��रू ग�ए, ओलीम्पृसा अ:ध्य�र� थिVय�, तर उनुको� पृदे मा�N� त दे�वात��रू र�ष्ट्रको� 
विवाश्व�सामा� ज�विवात भए। माfर्तितKपृfजको उपृ�सानु� मा�.सापृ�श�को� सा�V सा$रु भय�, तर थिसानु�ईको� व्यावास्V�ली� दे�ऊदेको� 
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पृ�ष्ठ 7बा�इबाली� पृ�ठ आइतवा�र, मा�र्च� 19, 2023
विवाषय — सा�मा�ग्री�

ग�तमा� विवार्च�रली�ई उठ�य�। मा�श�ली� एको र�ष्ट्रली�ई पृदे�V�को� साट्टे� आत्मा�मा� पृरमा�श्वरको� आर�धनु� गनु� अग�मिड 
बाढा�ए, र अमार मानुद्वा�र� प्रदे�नु गरिरएको� मा��नु मा�नुवा क्षामात��रू मिर्चत्रर्ण गर�।

9. 262 : 17-26

अय्यfबाली� भनु�: "मा1ली� को�नुली� तपृ�ईंको� बा�र�मा� सा$नु�को� छ$ , तर अबा मा�र� आ:खी�ली� तपृ�ईंली�ई दे�ख्छ।" मा�नुवा�रूली� 
अय्यfबाको� विवार्च�रली�ई प्रवितध्वाविनु गनुbछनु<, जबा कोथिVत पृ�ड� र र्च�जको� आनुन्देली� प्रबाली हुनु छ�ड<छ। तबा 
वितनु��रूली� ज�वानु र खी$श�, आनुन्दे र दु: खीको� गलीत अनु$मा�नु छ�ड<नु�छनु<, र विनुsस्वा�V� प्र�मा गनुb, ध1य�त�पृfवा�को को�मा
गनुb, र ईश्वरको� विवापृर�त साबा1ली�ई द्धिजत्नु� आनुन्दे प्र�प्त गनुbछनु<। उच्र्च दृविष्टको�र्णबा�ट सा$रु गर�र, एको व्याथिक्तै सा�ज 
रूपृमा� उठ<छ, प्रको�शली� विबानु� प्रय�सा विबानु� प्रको�श उत्साज�नु गदे�छ; विकोनुविको "ज��: वितम्रो� खीज�नु� छ, त्य��: वितम्रो� 
हृदेय पृविनु हुनु�छ।"

10.    61 : 4-11

मा�नुवा स्नु��मा� असालीली� खीर�बा�मा�थिV र आत्मित्माकोली�ई पृश$मा�थिV र्चढा�उनु$पृछ�, नुत्रत� खी$श�ली� कोवि�ल्य1 द्धिजत्नु 
साक्दे1नु। यसा दिदेव्या अवास्V�को� प्र�म्किप्तली� ��म्रो� सान्त�नुमा� सा$ध�र ल्य�उनु�, अपृर�ध घूट�उनु� र मा�त्वा�को�.क्षा�ली�ई 
उच्र्च लीक्ष्य दिदेनु�छ। पृ�पृको� �र�को उपृत्यको� उच्र्च हुनु$पृछ�, र स्वा�V�को� �र�को पृ��डली�ई तली ल्य�इन्छ, त�विको ��म्रो� 
भगवा�नुको� र�जमा�ग� विवाज्ञा�नुमा� तय�र हुनु साक्छ।

11.    205 : 7-13, 32-3

पृदे�V�मा� ज�वानु छ र पृ�पृ, र�ग र मा�त्य$ ईश्वरको� सा�विष्ट हुनु< भनु� विवाश्व�सा गनुb त्र$दिट कोवि�ली� खी$ल्छ? को$ र�मा� नु बा$द्धिद्ध, 
ज�वानु, नु सा.वा�देनु� हुन्छ र विवापृरिरत विवाश्व�सा नु1 साबा1 दुsखीको� माfली स्रो�त �� भन्नु� को$ र� कोवि�ली� बा$झ्नु� ? पृरमा�श्वरली� 
साबा1ली�ई दिदेमा�गद्वा�र� सा�विष्ट गनु$�भय�, र साबा1ली�ई थिसाद्ध र अनुन्त बानु�उनु$भय�।

जबा ��मा� ईश्वरसा:गको� ��म्रो� साम्बान्धली�ई पृfर्ण� रूपृमा� बा$झ्छ�, ��मा�सा:ग उ��: बा���को अरू को$ नु1 दिदेमा�ग हुनु साक्दे1नु, -
अरू को$ नु1 प्र�मा, बा$द्धिद्ध, वा� सात्य, ज�वानुको� अन्य को$ नु1 भ�वानु�, र को$ नु1 पृदे�V� वा� त्र$दिटको� अत्मिस्तत्वाको� र्च�तनु� हु:दे1नु।

दे1विनुको कोत�व्या�रू

मा�र� बा�कोर एड्डी� द्वा�र�

दे1विनुको प्र�V�नु�
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प्रत्य�को दिदेनु प्र�V�नु� गनु$� यसा र्चर्च�को� प्रत्य�को सादेस्यको� कोत�व्या हुनु�छ: "तपृ�ईंको� र�ज्य आउ:छ;" ईश्वर�य
सात्य,  ज�वानु,  र  प्र�माको�  श�सानु मामा�  स्V�विपृत  ��सा<,  र  माबा�ट  साबा1  पृ�पृ  �ट�उनु;  र  तपृ�ईंको�  वार्चनुली�  साबा1
मा�विनुसाज�वितको� स्नु�� सामा�द्धिद्ध, र वितनु��रूली�ई श�सानु गनु� साक्छ!

र्चर्च� म्य�नु$अली, अनु$च्छ�दे 8  सा�क्सानु।4 ।

प्र�रर्ण� र को�य��रूको� ली�विग विनुयमा

नु त दुश्मानु� वा�  नु को� वाली व्याथिक्तैगत अनु$लीग्नुकोली�  मादेर र्चर्च�को� सादेस्य�रूको� मानुसा�य वा�  को�य�ली�ई
प्र�त्सा�वि�त गनु$�पृदे�छ। विवाज्ञा�नुमा�, ईश्वर�य प्र�माली� मा�त्र मा�विनुसाली�ई र्चली�उ:छ; र एको इसा�ई वा1ज्ञा�विनुकोली� प्र�माको� मिमाठ�
सा$विवाध��रू  प्रवितविबाम्बिम्बात  गछ�नु<,  पृ�पृली�ई  �प्को�उ:दे�,  सा�:र्च�  भ्र�त�त्वा,  पृर�पृको�र  र  क्षामा�  मा�। यसा  र्चर्च�को�
सादेस्य�रूली� दिदेनुहु: ��नु$�पृदे�छ र साबा1 खीर�बा�बा�ट छ$ टको�र� पृ�उनु प्र�V�नु� गनु$�पृदे�छ,  भविवाष्यवा�र्ण� गनु�,  न्य�य गनुb,
विनुन्दे� गनुb, साल्ली�� दिदेनु�, प्रभ�वा पृ�नुb वा� गल्त�बा�ट प्रभ�विवात हुनुबा�ट।

र्चर्च� म्य�नु$अली, अनु$च्छ�दे 8  सा�क्सानु।1 ।

ड्यूfट\ गनु� सातको� त�

य�  र्चर्च�को�  प्रत्य�को  सादेस्यको�  कोत�व्या हुनु�छ  विको उसाली�  आP�माको मा�नुथिसाको साल्ली��को�  विवारुद्ध दिदेनु
प्रवितदिदेनु स्वाय.ली�ई बार्च�उनु$  पृछ� ,  र पृरमा�श्वर,  आफ्नु� नु�त�  र मा�विनुसाज�वितप्रवित आफ्नु� दे�वियत्वाली�ई विबासा�नु$  वा�
बा�वा�स्त� गनु$� हु:दे1नु। उसाको� को�माली� उसाली�ई न्य�य गरिरनु�छ, र न्य�य गरिरनु�छ वा� दे�ष� हुनु�छ।

र्चर्च� म्य�नु$अली, अनु$च्छ�दे 8  सा�क्सानु।6 ।

_____________________
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