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प्रिवषय- �ायश्चि�तको ध्यान दि�नुहोस्

स्वर्ण" पाठ:  भजनसंग्रह 34: 22

"जुन माप्रिनसहरू उहाँमाथि, आश्चि-त छन ्परम�भुले आफ्ना �ासहरूको �ार्णको रक्षा गनु" हुन्छ। उहाँले
प्रितनीहरूलाई ध्वंश हुन दि�न ुहुनेछैन।"

उत्तर�ायी पढाइ:   भजनसंग्रह 19 : 9-14

9 परम�भुको उपासना एउटा ज्योप्रित जस्तै हो जसले अनन्त चम्कि@कलो उज्यालो पाछ"। परम�भुको न्यायहरू 
उचिचत र प्रिनष्कपट छन्। प्रितनीहरू स@पूर्ण" ठीक छन्।

10 परम�भुको थिशक्षाहरू अकबरी सुनभन्�ा पप्रिन मूल्यवान छन्। प्रितनीहरू सोझै घरबाट प्रिनकालेको उत्तम 
महभन्�ा पप्रिन मीठा छन्।

11 परम�भुका थिशक्षाहरूले आफ्ना �ासहरूलाई होथिशयार पाछ"। यदि� प्रितनीहरूलाई पालन गयH भने असल 
चिचजहरू आउँछन्।

12 ह ेपरम�भु, कसैले पप्रिन आफ्ना सबै भूलहरू �ेख्न सकै्तनन्। यसैले मलाई गुप्ती पापहरू गन" नलगाउन ु
होस्।

13 मैले चाहेका पापहरू गन" नलगाउन ुहोस्। ती पापले ममाथि, राज नगरोस्। यदि� तपाईंले मलाई सहयोग 
गनु"भयो भन ेम आफ्ना पापहरूबाट मुक्त हुन्छु।

14 आशा गछु", मेरा वचनहरू र प्रिवचारहरूले तपाईंको चिचत्त बुझ्यो होला। परम�भु, तपाईं मेरो चट्टान 
हुनुहुन्छ, तपाईंले मात्र मलाई बचाउनु हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 2
बाइबली पाठ आइतवार, अप्रि�ल 18,2021
प्रिवषय- �ायश्चि�तको ध्यान दि�नुहोस्

पाठ सेम"न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 51 : 1-3, 9, 10, 15

1 हेपरमेश्वर, मतP"  कृपालु हुनुहोस्, प्रिकनभने तपाईंको �ायालु कृपादृप्रिbले, तपाईंको महान् अनुग्रहले मेरा 
सारा पापहरू मेटाई दि�नुहोस्।

2 परमेश्वर मेरो �ोष धोएर मटेाई दि�नुहोस्। मेरा पापहरू धोइ-पखाली दि�नुहोस्, मलाई Pेरिर एकपल्ट शुद्ध 
पारिरदि�नुहोस्!

3 म जान्�छु मैले पाप गरें। म सधैं ती पापहरू �ेख्�छु।
9 मेरो पापहरू तपाईं नहेनु" होस्! ती सबै मेटी दि�नुहोस्!
10 हे परमेश्वर, शुद्ध हृ�य मश्चिभत्र सृजना गरिरदि�नु होस्! मेरो आत्मा Pेरिर एकपल्ट बथिलयो पारी दि�नुहोस्।
15 हे मेरो स्वामी, म मेरो मुख खोल्नेछु र तपाईंको �शंसा-गीत गाउने छु!

2. मत्ती 8 : 18

18 येशूले �ेख्नुभयो आPूलाई धेरै माप्रिनसहरूले घेरेका थि,ए। अप्रिन आफ्ना चेलाहरूलाई झीलको अकh प्रितर 
जान लगाउनु भयो।

3. मत्ती 9 : 1-13

1 येशू एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो र झील पारी जानुभयो अप्रिन उहाँ आफ्नो शहरमा पुग्नुभयो।
2 केही माप्रिनसहरू एकजना पक्षवाती रोगीलाई आPूहरू थिसत थिलएर येशू भएकहाँ आए। त्यो माप्रिनस 

ओछ्यानमै लडीरहेको थि,यो। येशूले प्रितनीहरूमा औधी प्रिवश्वास भएको �ेख्नुभयो। अप्रिन उहाँले त्यो 
पक्षवातीको रोगीलाई भन्नुभयो, सुखी होऊ, जवान माप्रिनस! प्रितम्रो पापहरू क्षमा गरिरएका छन्।

3 केही शास्त्रीहरूले यी कुराहरू सुने। प्रितनीहरूले आPू माझ त्यस कुराको वहस गरे, यो माप्रिनस परमेश्वरले 
जस्तै कूरा गछ" उसले परमेश्वरकै प्रिनन्�ाको कुरा गरे जस्तो छ।

4 प्रितनीहरूले के सोंचिचरहेका छन् भनेर येशूले जान्नू भयो अप्रिन उहाँले भन्नुभयो, “प्रिकन प्रितनीहरू यस्ता दुb 
प्रिवचारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ?

5 यो पक्षावती रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ ‘प्रितम्रा पापहरू क्षमा गरिरए अ,वा उठ र किहंड भन्नु।
6 म प्रितनीहरूलाई यो �ेखाउनेछु प्रिक यस पृथ्वीमा माप्रिनसको पुत्रलाई पापको क्षमा गनs शथिक्त �ाप्त छ। तब 

येशूले पक्षवातको रोगीलाई भन्नुभयो, उठ प्रितम्रो प्रिबछ्यौना बोक र घर जाऊ।
7 अप्रिन त्यो माप्रिनस उठयो र घरप्रितर लाग्यो।
8 माप्रिनसहरू यो �ेखी छक्क परे। माप्रिनसहरूलाई यस्तो शथिक्त ��ान गरेकोमा प्रितनीहरूले परमेश्वरको �शंसा 

गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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9 जब येशू गइरहनु भएको थि,यो, उहाँले एकजना मत्ती नाम गरेको माप्रिनसलाई भेटनु भयो। मत्ती महसूल 
उठाउने अड्डामा बथिसहहेका थि,ए। येशूले भन्नुभयो, मथिसत आऊ। त्यसपचिछ मत्ती जुरूक्क उठे र येशूको 
पचिछ लागे।

10 येशू बेलुकीको भोजन मत्तीकै घरमा खान बस्नु भएको बेला त्यहाँ धेरै कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएका 
थि,ए अप्रिन प्रितनीहरूले येशू र उहाँका चेलाहरू सँगै भोजन खा�ै थि,ए।

11 येशूले ती माप्रिनसहरूसँग खाना खाइ रहनु भएको Pरिरसीहरूले �ेखे। Pरिरसीहरूले येशूका चेलाहरूलाई 
सोधे, प्रिकन प्रितमीहरूका गुरूले कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खाना खान्छन्?

12 Pरिरसीहरूले भन्�ै गरेको कुरा येशूको सुन्नुभयो। अप्रिन उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्, माप्रिनसहरूलाई वैद्यको 
आवश्यकता प�vन। जो रोगी छ उसैलाई वैद्यको आवश्यकता प�"छ।

13 म प्रितमीहरूलाई एउटा कुरो भन्नेछु। जाऊ अप्रिन यसको अ," के हो थिसक ‘म पशुको बथिल�ान चाहन्न। म 
माप्रिनसहरूमा �या चाहन्छु।म यहाँ धार्मिमंक माप्रिनसहरूलाई भेट्न आएको होइन, ती पापीहरूलाई भेट्न 
आएको हुँ।

4. मत्ती 26 : 17-20, 26, 27

17 अखचिमरी रोटीको पप्रिहले दि�न, चेलाहरू येशूकहाँ आए। चेलाहरूले भने, प्रिनस्तार-चाडको भोजन गन" हामी
तपाईंलाई तयार पारिरदि�न्छौ। हामीले कहाँ खान तयार गरेका तपाईं चाहनु हुन्छ?

18 येशूले भन्नुभयो, शहरप्रितर जाऊ। मैले चिचनेको माप्रिनसको घरमा जाऊ। उसलाई गुरूले यसो भन्नु भएको 
छ भनेर भन, मेरो तोप्रिकएको समय अप्रित नजिजक आएको छ। म प्रिनस्तार चाडको भोजन मेरो सबै 
चेलाहरूथिसत प्रितम्रो घरमा खानेछु।

19 चेलाहरूले येशूको आज्ञा अनुसार सबैकाम गरिर�ए। प्रितनीहरूले प्रिनस्तार-चाडको भोज तयार पारे।
20 जब साँझ भयो, येशू आफ्ना चेलाहरूसा, खानामा बस्नु भएको थि,यो।
26 खाँ�ै ग�ा" येशूले रोटी थिलनुभयो। येशूले रोटीको प्रिनम्कि@त परमेश्वरलाई धन्यवा� दि�नुभयो र त्यसलाई टुRा 

पानु"भयो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई रोटी दि�नुभयो। र भन्नुभयो, यो रोटीहरू लेओ र खाओ। यो रोटी नै 
मेरो शरीर हो।

27 त्यसपचिछ येशूले एक प्याला �ाखरस थिलनुभयो। येशूले त्यसको लाप्रिग परमेश्वरलाई धन्यवा� दि�नुभयो अप्रिन 
त्यो चेलाहरूलाई दि�नुभयो। येशूले भन्नुभयो, प्रितमीहरू �त्येकले यसबाट प्रिपओ।

5. यूहन्ना 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1 यप्रित कुराहरू भप्रिनसके पचिछ येशूले स्वगा"प्रितर हेनु"भयो र �ा,"ना गनु"भयो, प्रिपता ठीक समय आइपुग्यो। 
यसकारर्ण तपाईंको पुत्रलाई मप्रिहमा ��ान गनु" होस् ताप्रिक पुत्रले तपाईंलाई मप्रिहमा दि�न सकोस्।

2 तपाईंले सबै माप्रिनसहरू भन्�ा माथि, पतु्रलाई शथिक्त दि�नुभयो ताप्रिक पुत्रले सबैलाई अनन्त जीवन दि�न 
सकोस् जुन तपाईंले प्रितनलाई दि�नुभएकोछ।

4 जुन काम तपाईंले मलाई सुम्कि@पनु भएको थि,यो त्यो मैले पूर्ण" गरें। पथृ्वीमा तपाईंको मप्रिहमा ल्याए।ँ
5 अप्रिन अब प्रिपता, मलाई मप्रिहमा ��ान गुन"होस् तपाईंसंग। मलाई त्यो मप्रिहमा दि�नु हवस् तपाईंको जो मसंग 

संसार बप्रिननु पप्रिहल्यै थि,यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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6 तपाईंले मलाई केही माप्रिनसहरू संसारबाट दि�नुभयो। मैले प्रितनीहरूलाई तपाईं को हुनुहुन्छ �ेखाई 
सकेकोछु। ती माप्रिनसहरू तपाईंकै हुन् र मलाई दि�नुभयो। प्रितनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरे।

7 अब प्रितनीहरूले बुझे प्रिक सबै ,ोक जुन मलाई दि�नु भयो ती तपाईंबाट आएका हुन।
8 मैले ती माप्रिनसहरूलाई तपाईंले मलाई दि�एकै वचनहरू दि�एकोछु। प्रितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकारे 

प्रितनीहरूले बुझे प्रिक म साँच्चिzच नै तपाईंबाट नै आएको हुँ अप्रिन प्रितनीहरूले प्रिवश्वास गरे प्रिक तपाईंले नै मलाई 
पठाउनु भएको हो।

9 प्रितनीहरूकै प्रिनम्कि@त अब म �ा,"ना ग�"छु। म प्रितनीहरूका प्रिनम्कि@त �ा,"ना गरिररहेको छैन जो संसारमा छन्। तर 
म प्रितनीहरूका प्रिनम्कि@त �ा,"ना गरिररहेकोछु जो तपाईंले मलाई दि�नुभयो। प्रिकनभने प्रितनीहरू तपाईंकै हुन्।

20 म ती माप्रिनसहरूका लाप्रिग �ा,"ना गछु"  अप्रिन म �त्येकको लाप्रिग �ा,"ना गरिररहेछु जसले मलाई उनीहरूको 
वचनको कारर्णले प्रिवश्वास गछ"न्।

21 हे प्रिपता, म �ा,"ना गछु"  प्रिक जसले म मा प्रिवश्वास गछ"न्, प्रितनीहरू एक होऊन्। जसरी तपाईं ममा हुनुहुन्छु,
म तपाईंमा। म �ा,"ना गछु"  ताप्रिक प्रितनीहरू हामीमा एक होऊन्। संसारले यो प्रिवश्वास गन"छ प्रिक तपाईंले नै 
मलाई पठाउनु भएको हो ।

22 तपाईंले दि�नु भएको मप्रिहमा मैले प्रितनीहरूलाई दि�एकोछु। मैले त्यो मप्रिहमा दि�ए ँताप्रिक प्रितनीहरू एक होऊन,
जसरी तपाईं र म एक हौ।

26 मैले प्रितनीहरूलाई तपाईं कस्तो हुनु हुन्छ �ेखाए।ँ अप्रिन अझ म प्रितनीहरूलाई तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ 
�ेखाउनेछु। तब प्रितनीहरूले मैले तपाईंबाट पाए जस्तै �ेम पाउन सक्छन्। अप्रिन म प्रितनीहरूमा बाँzनेछु।

6. 1 यूहन्ना 1 : 3, 5-9

3 अब हामी प्रितमीहरुलाई हामीले �ेखेका अप्रिन सुनेको कुराहरु भन्छौं। प्रिकनभने हामी चाहन्छौ प्रिक हामीथिसत 
प्रितमीहरुको सङ्गप्रित रहोस्। सङ्गप्रित जो हामी एक सा, सहभोग गछH त्यो प्रिपता परमेश्वर अप्रिन उनको पुत्र 
येशू ख्रीbथिसत हुन्छ।

5 हामीले परमेश्वरबाट साँचो सन्�ेश सुन्यौं। अब हामी यो प्रितमीहरुलाई भप्रिनरहेकाछौं प्रिक परमेश्वर ज्योप्रित 
हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा अन्धकार हुँ�ैन।

6 यस,", यदि� हामी परमेश्वरथिसत हाम्रो सङ्गप्रित भएको �ावी गछ~, तर हामी अन्धकारमा बस्छौं भने हामी 
झूटो हौ, हामी सत्यको अनुसरर्ण गरिररहेका छैनौ।

7 परमेश्वर ज्योप्रितमा रहनु हुन्छ। हामी पप्रिन ज्योप्रितमा बस्नुपछ"। यदि� हामी ज्योप्रितमा बस्यौं भने हामी एक 
अकhमा सङ्गप्रितको सहभागी हुन्छौ। अप्रिन जब हामी ज्योप्रितमा बस्छौं, येशूको रगतले हामीलाई स@पूर्ण" 
पापबाट धुन्छ।

8 यदि� हामी, हामीमा पाप छैन भन्छौ भने हामीले स्वयंलाई धोका दि�इरहेछौ, अप्रिन हामीमा सत्य छैन।
9 तर यदि� हामी हाम्रा पापहरु स्वीकार गछH तब परमेश्वर जो प्रिवश्वासयोग्य अप्रिन धम� हुनुहुन्छ हाम्रा पापहरु 

अप्रिन हामीले गरेको ज@मै गल्तीहरु क्षमा गनु"हुनेछ। परमेश्वरमा जे उचिचत छ त्यही गनु"हुन्छ।
7. रोमी 5 : 8 (भगवान), 10, 11

8 यद्यप्रिप हामीहरू अझै पापी जीवन जिजउँ�ा-जिजउँ�ै पप्रिन ख्रीb हाम्रो प्रिनम्कि@त मनु" भयो। यस �कारले परमेश्वरले 
आफ्नो �ेम हामीलाई �ेखाउनु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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प्रिवषय- �ायश्चि�तको ध्यान दि�नुहोस्

10 मेरो मतलब के हो भने जब हामी परमेश्वरका शत्रु थि,यौं उहाँले आफ्नो पतु्रको मृत्युद्वारा हामीलाई आफ्नो 
चिमत्र बनाउनु भयो। यसैले जब हामी अप्रिहले परमेश्वरका चिमत्र छौं, हामी प्रिन�य छौं आफ्नो पुत्रको जीवन 
द्वारा उहाँले हामीलाई रक्षा गनु" हुनेछ।

11 यस बाहेक, हामी हाम्रा �भु ख्रीbको माध्यमबाट परमेश्वरसँग खुशी छौं, येशूको कारर्णले ग�ा" अप्रिहले हामी 
परमेश्वरका चिमत्र बनेका छौं। 

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 18 : 1-12

�ायश्चि�त भनेको परमेश्वरसँगको मानव एकताको उ�ाहरर्ण हो, जसद्वारा माप्रिनस ईश्वरीय सत्य, जीवन र �ेम 
झल्काउँछ। नासरतका येशू प्रिपतासँग माप्रिनसको एकता थिसकाउनुहुन्थ्यो र ��श"न गनु"हुन्थ्यो, यसका लाप्रिग हामी 
उहाँ�प्रित असीचिमत -द्धाभाव राख्�छौं। उसको चिमशन व्यथिक्तगत र सामूप्रिहक दुबै थि,यो। उनले जीवनको काम 
केवल आPैं लाई न्यायमा मात्र गरेनन्, तर माप्रिनसहरुलाई �या �ेखाए - उनीहरुलाई कसरी गनs भन्ने �ेखाउन, तर 
यो काम प्रितनीहरुलाई नगनs वा एकल जिज@मेवारीबाट छुटकारा दि�न। येशूले इजिन्�यको चिमथ्या �मार्णहरूको प्रिवरुद्ध, 
Pरिरसी धम" र रीप्रितथि,प्रितको प्रिबरूद्ध साहसका सा, काम गनु"भयो, र आPैले प्रिनको पानs शथिक्तले सबै 
प्रिवरोधीहरुलाई खण्डन गनु"भयो।

2. 19 : 6-11, 17-28

माप्रिनसजाप्रितलाई �मेको सत्य अनुभूप्रित, येशूका थिशक्षाहरूको ईश्वरीय थिसद्धान्त दि�एर, र �मेको यो सत्य भावनाले 
माप्रिनसलाई परमेश्वरसँग मेलचिमलापमा येशूले सहायता गनु"भयो, आत्माको व्यवस्,ाले माप्रिनसलाई, प�ा," र 
मृत्युको व्यवस्,ाबाट छुटकारा दि�न्छ - दि�व्य �ेमको व्यवस्,ा।

हरेक प�ाताप र दु: ख, सुधारको लाप्रिग हर �यास, हरेक राम्रो सोच र कामले हामीलाई पापको प्रिनम्कि@त येशूको 
�ायश्चि�त गन" र यसको �भावकारिरतालाई सहयोग गन" मद्दत ग�"छ; तर यदि� पापीले प्रिनरन्तर �ा,"ना गयh र 
प�ात्ताप गयh, पाप गयh र माPी माग्छ भने, उसको �ायश्चि�तको ,ोरै अंश हुन्छ - भगवानसँग एकै मनको 
व्यवहारमा - प्रिकनप्रिक उसको व्यावहारिरक प�ातापको अभाव हुन्छ, जसले हृ�यलाई सुधार ग�"छ र माप्रिनसलाई 
सक्षम बनाउँछ बुजिद्धको इzछा गन" गर। जसले ��श"न गन" सक्�ैनन्, आंथिशक रूपमा मास्टरको थिशक्षा र 
अभ्यासको ईश्वरीय थिसद्धान्तको परमेश्वरमा कुनै अंश हुँ�ैन। यदि� उहाँ�प्रित अनाज्ञाकारी भइरहनु भएको छ भने 
हामीले कुनै सुरक्षा महसुस गनु" हु�ैँन, यद्यप्रिप परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ।

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

जीवन र �ेमको माग हो "तपाईको आफ्नै उद्धारको लाप्रिग काम गनु"होस्" प्रिकनप्रिक यस लक्ष्यमा परमेश्वर तपाई 
संग काम गनु"हुन्छ। "म नआएस@म कब्जा गनु"होस्!" तपाइँको इनाम को लागी �तीक्षा गनु"होस्, र "राम्रो काम
ग�ा" ,प्रिकत नहुनुहोस्।"

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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त्रुदिटबाट अम्किन्तम छुटकारा, जसद्वारा हामी अमरत्व, असीम स्वतन्त्रता र पापरप्रिहत भावमा रमाउँछौं, Pूलको 
माग"मा पुग्न सक्�ैन न त आफ्नो प्रिवश्वासलाई अका"को प्रिवकराल �यासको लाप्रिग काम गरेर। 

न्यायलाई पापीको सुधारको आवश्यकता प�"छ। �याले र्ण रद्द ग�"छ जब न्याय स्वीकृत हुन्छ।

4. 23 : 1-11

बुजिद्ध र �मेले हामीलाई पापबाट बचाउनको लाप्रिग धेरै त्यागहरू गनु"पनs हुन सक्छ। एउटा बथिल�ान, यद्यप्रिप 
महान, पापको र्ण प्रितन" अपया"प्त छ। �ायच्चिश् चतको लाप्रिग पापीको भागमा प्रिनरन्तर आत्म-अपोशनको 
आवश्यकता प�"छ। परमेश्वरको Rोध उहाँको प्रि�य पुत्रमाथि, ब�ला थिलनुप�"छ, यो ईश्वरीय अ�ाकृप्रितक हो। 
यस्तो थिसद्धान्त मानव प्रिनर्मिमंत छ। �ायश्चि�तको लाप्रिग ईश्वरशास्त्र मा एक गाह्रो समस्या हो, तर यसको वैज्ञाप्रिनक 
व्याख्या यो छ प्रिक दु: ख पापी भावना को एक त्रुदिट हो जुन सत्यले नb ग�"छ, र अन्ततः पाप र दुबै दुबै अनन्त 
�ेमको चरर्णमा खस्नेछन्।

5. 48 : 10-16

गेत्समनीको घाँसमा पप्रिवत्र बेंसीमा पनs कbको पसीनालाई या� ग�v, के ऊ नम्र वा शथिक्तशाली थिशष्य गनगनाउँछ
जब उसले उही कचौराबाट प्रिपउँछ, र सोz�छ, वा इzछा ग�"छ भने, नाश गनsलाई पापको ब�लाको उत्कृb 
परीक्षाबाट बzन सक्छ? सत्य र �ेमले एक जीवन-काय"को समाम्किप्त स@म केही पामहरू ��ान ग�"छ।

6. 29 : 1-6

इसाईहरूले �ेश र प्रिव�ेशमा त्रदुिट प्रिवरुद्ध हप्रितयार उठाउनु पछ"। प्रितनीहरू आPैं मा र अरूमा पापको सा, पकड 
हुनुपछ", र यो लडाई जारी राख्नुप�"छ जब स@म उनीहरू आफ्नो बाटो पूरा ग�vनन्। यदि� प्रितनीहरूले प्रिवश्वास गरे 
भने, प्रितनीहरूले रमाईको मुकुट पाउनेछन्।

7. 45 : 6-21

हाम्रो मास्टर पूर्ण" र अन्तमा मृत्यु र चिचहान माथि, उसको प्रिवजय मा ईश्वरीय प्रिवज्ञान ��श"न। येशूको काय" 
माप्रिनसका ज्ञान र पाप, प्रिबमारी र मृत्युबाट सारा संसारको उद्धारको लाप्रिग थि,यो। पावल लेख्छन्: "प्रिकनप्रिक 
जब हामी शत्रुहरू थि,यौं, तब उहाँको पतु्रको मृत्युले ग�ा" हामी परमेश्वरसँग चिमलापमा थि,यौं र अझ मेलचिमलाप 
भएमा हामी उसको जीवनबाट मुथिक्त पाउनेछौं।" तीन दि�न पचिछ उसको शरीर गाड्न पचिछ उहाँ आफ्ना 
चेलाहरूसँग कुरा गनु"भयो। सताउनेहरू अमर सत्य र �ेमलाई चिचहानमा लुकाउन असPल भए।

परमेश्वरको मप्रिहमा होस्, र झगडालु हृ�यहरूमा शाम्किन्त! मानव आशा र प्रिवश्वासको ढोकाबाट ख्रीbले ढु गा 
हटाउनुभएको छ, र परमेश्वरमा जीवनको ��श"न र ��श"नको माध्यमले माप्रिनस र उनको ईश्वरीय थिसद्धान्त, �ेमको
आध्यात्मित्मक प्रिवचारको सा, स@भव भएस@म उनीहरूलाई स@भव भएको छ।

8. 228 : 25-32

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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परमेश्वर बाहेक त्यहाँ कुनै शथिक्त छैन। सव"शथिक्तमानतामा सबै शथिक्त छ, र कुनै पप्रिन अरू शथिक्तलाई स्वीकार गनु" 
भनेको भगवानको अना�र गनु" हो। नम्र नासरीले पाप, प्रिबरामी र मृत्युको शथिक्त छ भन्ने धारर्णालाई खारेज ग
.््यो। उहाँले प्रितनीहरूलाई शथिक्तहीन �माश्चिर्णत गनु"भयो। यसले पुजारीहरूको गव"लाई नम्र तुल्याउनुप�"थ्यो, जब
उनीहरूले इसाईमतको ��श"नले उनीहरूको मरेका प्रिवश्वास र समारोहहरूको �भावलाई �ेखेका थि,ए।

9. 8 : 20-30

जुनसुकै भावुक अश्चिभव्यथिक्तको सा, प्रिवनम्रताको लाप्रिग �ा,"ना गनु" भनेको सँधै यसको लाप्रिग चाहनाको मतलब 
हु�ैँन। यदि� हामी गरिरबबाट टाढा Pक्य~ भने, हामी गरिरबलाई आथिशष् दि�नेको पुरस्कार पाउन तयार छैनौं। हामी 
असाध्यै दुb हृ�य भएको कुरा स्वीकाछ~ र यो हाम्रो अगाचिड खुला राखिखएको छ भनेर सोध्छौं, तर चिछमेकीलाई 
�ेख्न चाहेको भन्�ा के हामीले यस्तो हृ�यको कुरा पप्रिहले नै जान्�ैनौं र?

हामीले आPैं लाई जाँzनुप�"छ र हृ�यको स्नेह र उदे्दश्य के हो थिसक्नुप�"छ, प्रिकनप्रिक यस �कारले मात्र हामी 
इमान्�ारीताका सा, थिसक्न सक्�छौं।

10.   21 : 1-14

यदि� सत्य तपाईंको �ैप्रिनक किहड्ंने र कुराकानीमा त्रुदिट भेट्�ैछ भने, तपाईं अन्ततः भन्न सक्नुहुन्छ, "मैले राम्रो 
लडाई लडेको छु ... मैले प्रिवश्वास राखेको छु" प्रिकनप्रिक तपाईं एक असल माप्रिनस हुनुहुन्छ। यो सत्य र �ेमको 
सा, एक-मान्टेनमा हाम्रो भाग भइरहेको छ। इसाईहरूले अका"को भलाई, कb र प्रिवजयको आशामा परिर-म र
�ा,"ना गन" छोड्�ैनन् जुन उनीहरूको सद्भाव र इनाममा पुग्नेछन्।

यदि� ती चेला आध्यात्मित्मक तवरमा अचिघ बदिढरहेका छन् भने उनी श्चिभत्र पस्न कोथिशस ग�vछन। उनी प्रिनरन्तर 
भौप्रितक ज्ञानबाट Pक" न्छन् र आत्माको अप्रिवनाशी चीजप्रितर हे�"छन्। यदि� इमान�ार छ भने, ऊ शुरू�ेखिख नै व्यग्र 
रहनेछ, र �त्येक दि�न एक ,ोरै दि�नको दि�शातP"  बढ्नेछ, अन्त स@म उसले अन्त्यस@म उसले आफ्नो आनन्� 
आनन्�सा, पूरा ग�"छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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प्रिवषय- �ायश्चि�तको ध्यान दि�नुहोस्

�ैप्रिनक कत"व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

�ैप्रिनक �ा,"ना

�त्येक दि�न �ा,"ना गनु" यस चच"का �त्येक स�स्यको कत"व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्,ाप्रिपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समृजिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन" सक्छ!

चच" @यानुअल, अनzुछे� 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय"हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले म�र चच"का  स�स्यहरूको मनसाय वा  काय"लाई
�ोत्साप्रिहत गनु"प�"छ। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �ेमले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको चिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबम्बि@बत  गछ"न्,  पापलाई  हप्काउँ�ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच"का
स�स्यहरूले दि�नहुँ हेनु"प�"छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन �ा,"ना गनु"प�"छ, भप्रिवष्यवार्णी गन", न्याय गनs,
प्रिनन्�ा गनs, सल्लाह दि�न,े �भाव पानs वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच" @यानुअल, अनzुछे� 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन" सतक" ता

यो  चच"का  �त्येक स�स्यको  कत"व्य हुनेछ  प्रिक उसले  आRामक मानथिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध दि�न
�प्रितदि�न स्वयंलाई बचाउनु  पछ",  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो �ाप्रियत्वलाई प्रिबस"नु  वा
बेवास्ता गनु" हु�ैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा �ोषी हुनेछ।

चच" @यानुअल, अनzुछे� 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिPल्ड प्रिRश्चि�यन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि,यो। यो किकंग जे@स बाइबलबाट थिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिRश्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम"शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


