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1= k/d]Zj/ sf] x'g'x'G5 < 

उदे्दश्य M o; cWoogsf] d'Vo उदे्दश्य eg]sf] afOandf pNn]lvt k/d]Zj/sf] af/]df hfGg' xf] M 

pxfF hLljt k/d]Zj/ x'g'x'G5 . 

 

1. k|]l/t/Acts 17:24-30 

“परमेश्वर, जसले संसार र त्यसमा भएका याित् थोक बनाउनुभयो, उहााँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु भएका 

हुनाले हातले बनाएको मन्दिरमा िास र्नुगहुन्न, उहााँलाई कुनै थोकको खााँचो परेजस्तो र्री मान्छेको 

हातबाट उहााँको सेिा हुनुपछग  भनी नसोच्नुहोस्। वकनभने उहााँले नै सबैलाई जीिन, सास र सबै चीज 

विनुहुन्छ। उहााँले एक जनाबाट समस्त पृथ्वीमा िास र्नग मावनसको प्रते्यक जावत बनाउनुभयो। 

वतनीहरूका वनिासका अिवि र सीमा पवन तोवकविनुभयो, वतनीहरूले परमेश्वरलाई खोजून्, शायि 

वतनीहरूले छामछुम र्रेर उहााँलाई भेट्टाउलान् वक भने्न आशामा यसो र्ररयो। तर पवन उहााँ हामी 

हरेकबाट टाढा हुनुहुन्न। वकनभने “हामी उहााँमा वजउाँछ ,ं र उहााँमा चहलपहल र्छौं र उहााँमा हाम्रो 

अन्दस्तत्व छ।” तपाईहंरूका आफ्नै कविहरूले पवन भनेका छन्, ‘हामी वनश्चय उहााँकै सन्तान ह ।ं’ 

“तब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका हुनाले, परमेश्वर सुन, चााँिी िा पत्थरजसै्त हो भनी हामीले 

ठानु्नहुाँिैन— वयनीहरूचावहाँ मान्छेका कला र कल्पनाका प्रवतरूप मात्र हुन्। यस्तो अज्ञानताका 

समयलाई परमेश्वरले ध्यान विनुभएन, तर अब प्रते्यक ठाउाँमा सब मावनसहरूलाई पश्चात्ताप र्ने आज्ञा 

विनुहुन्छ। 

jrg/verse 24 

cg';f/ k/d]Zj/ sf] x'g'x'G5 < k/d]Zj/ ;[li6stf{ x'g'x'G5 . -afOansf] cg';f/ k/d]ZJf/ sxfF 

a:g'x'Gg < k/d]Zj/ dflg;sf] xftn] /r]sf dlGb/ jf ejgdf jf; ug'{x'GGg _  

jrg/verse 25 

cg';f/, s] k/d]Zj/n] xfdLaf6 s]xL ck]Iff ug'{x'G5 < ug'{x'GGg . lsg < lsgls pxfFn] g} xfdLnfO{ 

;a} yf]s lbg'x'G5 .  

jrg/verse 26 

-k/d]Zj/n] xfdLnfO{ agfpg'eof] / xfd|f] lglDt jf;:yfgx? Tff]lslbg'eof]– sf7df08f}, kf]v/f, 

lj/f6gu/ O{Toflb===== tkfO{ clxn]oxfF lsg x'g'x'G5 < of] k/d]Zj/sf] of]hgf xf] . lsg xf]nf < 

lsgls xfdL ;a}n] pxfFnfO{ vf]hL u/]sf] / e]§fPsf] pxfF rfxg'x'G5 . k/d]Zj/ xfdL;Fu ;DaGw 

ufF:g rfxg'x'G5 . s] dflg;x?n] eg]h:t} pxfF 6f9f -kxf8sf] 6'Kkf]df jf ;d'Gb| kfl/ jf nfdf] 

ofqfdf hfg'kg]{_ x'g'x'G5 < x'g'x'Gg . afOann] atfpF5 ls pxfF xfd|} glhs x'g'x'G5. olb xfdLn] 

pxfFnfO{ vf]Hof}F eg] e]§fpg ;Sg]5f}F .  



jrg/verse 28 

-xfdL pxfFsf] ;Gtfg xf}F eGg'sf] dtnj s] xf] < xfdL k/d]Zj/sf afnaRrf xf}F . s] xfdL hLljt 

5f}F < olb xfdL k/d]Zj/sf ;Gtfg hLljt 5f}F eg] k/d]Zj/ hLljt x'g'x'G5 jf lglh{j x'g'x'G5 < 

xfd|f] k/d]Zj/ hLljt x'g'x'G5 .  

jrg/verse 29 

-of] jrgsf] dtna s] xf] < o;sf] dtna k/d]Zj/ dflg;sf] snf / sNkgfn] algPsf] d'lt{ h:tf] 

x'g'x'Gg . xfdLnfO{ s;n] agfpg'eof] < k/d]Zj/ . s] xfdL k/d]Zj/nfO{ agfpg ;S5f}F < ;Sb}gf}F . 

oxL s'/f cfh ;F;f/df eO/x]sf] 5 , xfdL d'No lt/]/ ahf/df k/d]Zj/nfO{ lsGg ;S5f}F . olb 

df6f]n] algPsf] xf] eg] xfdL bz ?k}Fofdf lsGg ;S5f}F , olb /ª nufPsf] 5 eg] ;o ?k}Fofdf, olb 

;"gsf] xf] eg] nfvf}F ?k}ofF / olb lx/f jf df]ltsf] xf] eg] s/f]8 ?k}ofFdf dflg;x? lsgj]r ub{5g\. 

s] wft' jf d'lt{sf] ;'Gb/tfn] k/d]Zj/ aGGf ;S5 / < s'g} klg xfntdf x'g ;Sb}g . dflg;x?n] 

cfh ;[li6stf{nfO{ eGbf klg ;[li6 ul/Psf yf]sx? h:t} M d'lt{x?, tl:j/x?, lrqx?, ;"o{, rGb|df, 

;k{x?, k'lh/x]sf 5g\._  

jrg/verse 30 

-ha xfdLn] hLljt k/d]ZJf/sf] af/]df hfGb5f}F, pxfFn] xfdLaf6 s] ck]Iff ug'{x'G5 < pxfF xfdLn] 

kZrftfk u/]sf] rfxg'x'G5 . kZrftfksf] dtna xf] kms{g' . o;sf] dtna xfdL d'lt{k"hfnfO{ k'/} 

TofUg' xf] . o;sf] af/]df tkfOnfO{ s] nfU5 < _  

 

2. ehg;Fu|x/Psalm 135:15-17 

15जावत-जावतका मूवतगहरू सुन र चााँिी हुन्, ती सब मावनसहरूका हातले बवनएका हुन्छन्। 

16वतनीहरूका मुख छन्, तर बोल्न सकै्दनन्, आाँखा छन्, तर िेख्न सकै्दनन्।17वतनीहरूका कान 

छन्, तर सुन्न सकै्दनन्। वतनीहरूले सास फेनग सकै्दनन्। 

 

o; jrgn] atfpF5 ls d'lt{x? lglh{j x'G5g\. – d'lt{x? dflg;x?sf] xftn] algPsf x'G5g\. s] 

dflg;n] k/d]Zj/nfO{ agfpg ;S5 / < sbflk ;Sb}g . dflg;x? ;[li6stf{ nfO{ k"Hg 5f]8]/ ;[li6 

ul/Psf s'/fx?nfO{ k"Hb}5g\. – d'lt{x?sf ljleGg अङ्गx? x'G5g\ t/ ltgLx?n] k|of]u ug{ ;Sb}gg\. 

ltgLx?n] dflg;x?sf] k|fy{gfsf] k|ltlqmof lbg ;Sb}gg\. a? d'lt{x? eGbf dflg;x? g} c;n 5g\ 

lsgls dflg;x?n] t sd;]sd ;'Gg, b]Vg, a'em\g / cg'ej ug{ ;S5g\. t/ To;sf] dtna dflg; 

eg] slxNo} klg k/d]Zj/ x'g ;Sb}g . – d'lt{x?n] ;f; km]g{ ;Sb}gg\.  

 

 



3. old{of/Jeremiah 10:5 

खरबूजा बारीमा राखेका तसागउने पुतलाजसै्त उनीहरूका मूवतगहरू बोल्न सकै्दनन्। वतनीहरूलाई 

बोकु्न पछग , वकनवक वतनीहरू वहाँड्न सकै्दनन्। वतनीहरूिेन्दख नडराओ, वकनभने वतनीहरूले केही 

खराबी र्नग सकै्दनन्, न त वतनीहरूले केही असल र्नग सक्छन्।” 

• d'lt{x? af/Ldf /fv]sf t;f{pg] k'Tnfx? h:t} x'G5g\. k'Tnfx?n] s]xL t ug{ ;Sb}gg\ t/ klg 

sfux? ltgLx? b]lv tl;{G5g\. d'lt{x?n] dflg;nfO{ klg s]xL ug{ ;Sb}gg\ t/ klg cGwljZjf; 

/ ljleGg sxfgLx?sf] sf/0fn] dflg;x? ;lhn} o; dfyL ljZJff; ub{5g\. d'lt{x? zlQmlxg 

x'G5g\. To;sf/0f ltgLx?b]lv g8/fcf] . 

•  d'lt{x?nfO{ af]Sg'k5{ lsgls ltgLx? lxF8\g ;Sb}gg\. olb xfdLn] cfkm\gf] k/d]Zj/nfO{ lxF8\gsf] 

nflu मद्दत rflxG5 eg] xfdL h:tf] sdhf]/ dflg;sf] xfnt s] xf]nf< 

•  d'lt{x?b]lv g8/fcf] . ltgLx?n] s]xL v/fjL ug{ ;Sb}gg\. d'lt{x?sf] af/]df /x]sf] ;a} 

cGwljZjf;x?nfO{ Toflub]cf] . tkfO{ s:tf cGwljZJff;x?df ljZjf; ug'{x'G5 < s] tkfOnfO{ 

yfx 5 ls k/d]ZJf/n] bz cf1fx?df ljz]if s] eGg'x'G5 < n x]/f}F .  

 

4. िव्यस्था/Deuteronomy 5:8-9  

8“आफ्ना वनन्दि खोपेर कुनै वकवसमको मूवतग नबनाउनू, मावथ आकाश अथिा तल पृथ्वी िा तल 

पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रवतमूवतग नबनाउनू।  9वतनीहरूका सामु नवनहुरनू, 

वतनीहरूको पूजा नर्नूग, वकनवक म परमप्रभु वतमीहरूका परमेश्वर डाह र्ने परमेश्वर हुाँ। मेरो 

अिहेलना र्ने वपता-पुखागका अिमगको िण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र च थो 

पुस्तासम्म विनेछु,  

k/d]Zj/n] xfdLnfO{ s'g} klg k|lt?kdf d'lt{x? gagfpg '/ To;sf] ;fd' glgx'/g' egL cf1f lbg'x'G5. 

s] xfdL k/d]Zj/sf] cf1f भंग  ug{ ;S5f}F < To;sf/0f xfdLn] s'g} klg d'lt{x?, tl:j/x?, jf 

dflg;x?nfO{ gk"h]/ ;[li6stf{nfO{ dfq k'Hg'k5{ . gofF s/f/df klg o;sf] af/]df n]lvPsf] 5 .  

 

 

5= ! sf]l/GyL/1 Corinthians 10:14 

यसकारण मेरा वप्रय हो, मूवतगपूजाबाट अलर् बस।  

Df'lt{k"hfaf6 cnu a; . s] tkfO{ To;sf] nflu tof/ x'g'x'G5 < Hfa tkfO{ hFunL hgfj/ b]Vg'x'G5, 

tkfO{ s] ug'{x'G5 < tkfO{ efUg'x'G5, 6f9f hfg'x'G5 / To; 7fpFdf slxNo} klg hfg'x'Gg .  

 



6= k|sfz/Revelation 21:8 

तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, विनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यवभचारीहरू, जािूर्रहरू, 

मूवतगपूजकहरू र झटूा बोल्नेहरू सबैको वहस्सा आर्ो र र्न्धक िन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो िोस्रो मृतु्य 

हो।  

oxfF d'lt{k"hs x?nfO{ klg xTof/fx? / Jolerf/Lx? ;Fu uflePsf] 5 . ltgLx? ;a}sf] lx:;f eg]sf] 

g/s xf] .  

 

7= o"xGGff/John 4:24  

परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहााँका आरािकहरूले आत्मा र सत्यतामा आरािना र्नुगपछग ।” 

oxfF o]z" cfkm} eGg'x'G5 – k/d]Zj/ cfTdf x'g'x'G5 . o;sf] dtnj k/d]ZJf/sf] s'g} klg :j?k 5}g. 

xfdLn] pxfFNffO{ s'g} :j?kdf k"Hg'x'Gg lsgls pxfFsf] s'g}klg :j?k x'Fb}gg\.  

 

lgisif{ M tkfO{n] cfh s] l;Sg'eof] < tkfO{nfO{ cfhsf] cWoogsf] af/]df s:tf] nfUof] < s] 

tkfOnfO{ o; cWoogn] k/d]Zj/sf] af/]df ;Totf hfGg dbt u5{ < s] tkfO{ cem a9L l;Sg 

rfxg'x'G5 < k/d]Zj/nfO{ k|;Gg kfg{sf] nflu d'lt{k"hfnfO{ k'/} TofUg'k5{ . s] tkfO{ TofUg OR5's 

x'g'x'G5 <  

 

  



2= k/d]Zj/sf] vf]hL 

उदे्दश्य M o; cWoogn] k/d]Zj/;Fu s;/L ;DaGw ufF:g] eGg] af/]df dbt ub{5 .  

1= dQL/Matthew 7:7, 13-14 

“मार् त वतमीहरूलाई विइनेछ, खोज त वतमीहरूले भेट्टाउनेछ , ढकढक्याओ त वतमीहरूका वनन्दि 

उिाररनेछ। 

“सााँिुरो ढोकाबाट वभत्र पस, वकनभने विनाशमा पुयागउने ढोका फरावकलो र बाटो सवजलो हुन्छ, र 

यसबाट वभत्र पसे्नहरू िेरै हुन्छन्। वकनभने जीिनमा पुयागउने ढोका सााँिुरो हुन्छ र बाटो कवठन हुन्छ, 

जसले चावहाँ जीिनमा पुयागउाँछ, र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन्।  

afOandf Pp6f dxfg k|lt1f 5 – h;n] vf]H5, To;n] e]§fpF5 . To;sf] ;fy;fy} Pp6f r]tfjgL 

klg 5 – yf]/}n] dfq e]§fpF5 . olb yf]/}n] dfq pxfFnfO{ e]§fpF5 eg] sltn] pxfFnfO{ vf]H5g\ t <  

 

2= n'sf/Luke 13:22-30 

अब सहर–सहर र र्ाउाँ–र्ाउाँ भएर यात्रा र्िै वशक्षा विाँिै उहााँ यरूशलेमवतर जानुभयो। कुनै एक 

जनाले उहााँलाई सोध्यो, “प्रभु, के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्?” तर उहााँले वतनीहरूलाई भनु्नभयो, 

“सााँिुरो ढोकाबाट पसे्न प्रयत्न र्र, वकनवक, म वतमीहरूलाई भिछु, िेरै जना पस्न खोजे्नछन्, तर 

सके्नछैनन्। िरका मावलकले उठेर ढोका बि र्ररसकेपवछ, वतमीहरू बावहर उभेर यसो भिै ढोका 

ढकढक्याउनेछ , ‘प्रभु, हाम्रा वनन्दि ढोका खोवलविनुहोस्’, र उनले जिाफ विएर भने्नछन्, 

‘वतमीहरू कहााँबाट आएका ह  म वचन्दिनाँ।’ “तब वतमीहरू भन्न लागे्नछ , ‘हामीले तपाईकैं सामुने्नमा 

खाय  ं र वपय ,ं अवन हाम्रा र्ल्लीहरूमा तपाईलें वशक्षा विनुहुन्थ्यो।’ “उनले भने्नछन्, ‘म 

वतमीहरूलाई भिछु, वतमीहरू कहााँबाट आएका ह  म जान्दिनाँ। िुष्ट काम र्ने हो, मबाट िूर होओ। 

“जब वतमीहरूले अब्राहाम, इसहाक, याकूब र सबै अर्मिक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यवभत्र 

िेखे्नछ , अवन वतमीहरू आफैचावहाँ बावहर फावलएका हुन्छ , तब वतमीहरू विलाप र्नेछ  र िाह्रा 

वकट्नेछ । मावनसहरू पूिग, पवश्चम, उत्तर र िवक्षणबाट आएर परमेश्वरका राज्यको भोजमा बसे्नछन्। 

हेर, पवछल्लाहरूचावहाँ पवहला हुनेछन्, र पवहलाहरूचावहाँ पवछल्ला।” 

Yff]/} dflg;x? dfq aRg]5g\, To;}n] pxfFNffO{ vf]Hg k|oTg ug'{ h?/L 5 . t/ h;n] sf]l;; dfq 

u5{g\ ltgLx? k/d]Zj/sf] /fHoaf6 aflx/ x'g]5g\. tkfO{ k/d]Zj/nfO{ vf]Hg s;/L x/ k|oTg ug'{x'G5<  

 

 



3= dQL/Matthew 6:25-33 

“यसैकारण म वतमीहरूलाई भिछु, ‘के खाउाँला, के वपउाँला’ भनी आफ्नो प्राणको वनन्दि र ‘के 

लर्ाउाँला’ भनी आफ्नो शरीरको वनन्दि वफक्री नर्र।’ के जीिन खानेकुराभिा र शरीर 

लुर्ाफाटाभिा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर। वतनीहरूले न त बीउ छछग न्, न अन्न 

कटनी र्छग न्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर वतमीहरूका स्वर्गका वपताले वतनीहरूलाई खुिाउनुहुन्छ। 

के वतमीहरू वतनीहरूभिा बढी मूल्यिान् छैन  र? वतमीहरूमधे्य कुनचावहाँले वफक्री र्रेर आफ्नो 

आयुमा एक िडी पवन थप्न सक्छ? “अवन लुर्ाफाटाका वनन्दि वतमीहरू वकन वफक्री र्िगछ ? मैिानका 

वलली फूललाई हेर, ती कसरी बढ्िछन्। वतनले न पररश्रम र्िगछन्, न िार्ो कात्छन्। तर म 

वतमीहरूलाई भिछु, सोलोमन राजा पवन आफ्ना सारा िैभिमा वतनीहरूमधे्य एउटा जवत आभूवषत 

वथएनन्। आज हुने र भोवल अरे्नोमा फावलने िााँसलाई परमेश्वरले यसरी पवहराउनुहुन्छ भने, ए 

अल्पविश्वासी हो, के वतमीहरूलाई झन् बढी उहााँले पवहराउनुहुनेछैन र? यसकारण ‘के खाऔलंा?’ 

वक ‘के वपऔलंा?’ वक ‘के पवहर लंा?’ भनेर वफक्री नर्र। वकनवक अन्यजावतहरूले यी सब थोक 

खोज्दछन्, र वतमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने वपताले वतमीहरूलाई यी सबै थोकको खााँचो छ भनी 

जानु्नहुन्छ। तर पवहले उहााँको राज्य र उहााँका िावमगकताको खोजी र्र, र यी सबै थोक वतमीहरूका 

वनन्दि थवपनेछन्। 

tkfO{ k/d]Zj/nfO{ klxnf] :yfg lbP/ vf]Hgsf] lglDt tkfOsf] hLjgsf s] s:tf lkmqmLx? Jff 

cfjZostfx?n] afwf k'¥ofpg ;S5g\< tkfOn] k/d]Zj/sf] /fHo / wfld{stfnfO{ klxnf] 

k|fyldstfdf /fVgsf] nflu cfkm\gf] hLjgdf s] s'/fx?df kl/jt{g ug'{k5{ <  

 

4= वहबु्र /Hebrew | 11:6 

विश्वासविना परमेश्वरलाई प्रसन्न पानुग असम्भि छ। वकनवक जो परमेश्वरको नवजक आउाँछ, त्यसले 

परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहााँलाई खोजे्नहरूलाई उहााँले प्रवतफल विनुहुन्छ भने्न पक्का विश्वास र्नुगपछग ।  

k/d]Zj/nfO{ vf]Hg]x?nfO{ pxfFn] k|ltkmn lbg'x'G5 .  

 

5= dQL/Matthew 13:44-46 

“स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा र्ाडी रान्दखएको र्ाडिनजस्तो हो, जो एक जना मावनसले भेट्टाएर 

लुकाइराख्िछ, र आनन्दित भएर ऊ जान्छ र आफूवसत भएका सबै बेच्छ, र त्यो खेत वकन्छ। “फेरर 

स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोजे्न एउटा व्यापारीजस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेट्टाएपवछ 

र्एर आफूसाँर् भएका सबै बेचेर त्यो मोती वकन्यो।  



oxfF Pp6f JolQmsf] af/]df pbfx/0f lbOPsf] 5, h;n] ax'd'No uf8wg jf vhfgf kfpgsf] nflu 

cfkm";Fu ePsf] ;a} s'/f ToflulbG5 .  

 

6= k|]l/t/Acts 8:26-39 

त्यसपवछ प्रभुका एउटा िूतले वफवलपलाई भने, “उठेर िवक्षणवतर यरूशलेमबाट र्ाजातफग  जाने 

बाटोमा जाऊ। त्यहााँ मरुभूवमको बाटो छ।” अवन वफवलप उठेर र्ए, र एक जना इवथयोवपयाली 

नपंुसकलाई भेटे, जो इवथयोवपया िेशकी महारानी किाकीका ठूला पिाविकारी र समस्त सम्पवत्तका 

कोषाध्यक्ष वथए। उनी यरूशलेममा आरािना र्नग र्एका वथए। उनी फवकग रहेका वथए, र आफ्नो 

रथमा बसी यशैया अर्मिक्ताको पुस्तक पवढरहेका वथए। तब पवित्र आत्माले वफवलपलाई भनु्नभयो, 

“जाऊ र त्यस रथको साथ लार्।” वफवलप वतनीकहााँ ि डेर र्ए, र वतनलाई यशैया अर्मिक्ताको 

पुस्तक पवढरहेको सुनेर उनले सोिे, “तपाईलें पवढरहनुभएको कुरा बुझ्नुहुन्छ?” तब वतनले भने, 

“कसैले नबताईकन म कसरी बुझ्न सक्छु र?” अवन वतनले वफवलपलाई रथमा चढी वतनको साथमा 

बसे्न अनुरोि र्रे। अब वतनले पवढरहेका िमगशास्त्रको खण्ड यो वथयो, “जसरी भेडा कावटनलाई 

लवर्न्छ, िा थुमा ऊन कत्रनेको सामु चूप रहन्छ, त्यसरी नै उसले आफ्नो मुख खोलेन। उसको 

अपमावनत अिस्थामा उसलाई न्याय वमलेन। उसको पुस्ताको बयान कसले र्ने? वकनभने उसको 

जीिन पृथ्वीबाट हरण भयो।” तब ती नपंुसकले वफवलपलाई भने, “कृपा र्री मलाई भनु्नहोस्, 

अर्मिक्ताले यो कसको विषयमा भनेका हुन्, उनको आफ्नै विषयमा वक अरू कसैको विषयमा?” 

तब वफवलपले आफ्नो मुख खोलेर िमगशास्त्रको यसै खण्डबाट वतनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। 

अवन उनीहरू बाटोमा जााँिाजााँिै केही पानी भएको एउटा ठाउाँनेर आइपुरे्। ती नपंुसकले भने, 

“हेनुगहोस्, यहााँ पानी रहेछ, मलाई बन्दिस्मा हुनिेन्दख केले रोक्न सक्छ?” [ वफवलपले भने, “यवि सारा 

हृियले नै विश्वास र्नुगहुन्छ भने तपाईलें बन्दिस्मा वलन सकु्नहुन्छ।” वतनले जिाफ विए “येशू ख्रीष्ट 

नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास र्िगछु।”] वतनले रथ रोके्न आज्ञा विए, अवन वफवलप र ती 

नपंुसक िुिै पानीमा ओले, र उनले वतनलाई बन्दिस्मा विए। तर जब उनीहरू पानीबाट बावहर 

उन्दिआए, तब प्रभुका आत्माले वफवलपलाई पके्रर लैजानुभयो, र ती नपंुसकले उनलाई फेरर िेखेनन्, 

र ती रमाउाँिै आफ्नो बाटो लारे्। 

oxfF Pshgf k/d]ZJf/nfO{ vf]Hg] JolQmsf] pbfx/0f lbOPsf] 5, h;n] k/d]Zj/nfO{ gd| ;fy klxnf] 

k|fyldstf lbG5 / p;n] pxfFNffO{ e]§fpF5 / cfgGb k|fKt u5{ . o; Olyof]lkofnL gk'F;s व्यस्त 

dflg; lyof] / p;n] afOannfO{ k/d]Zj/nfO{ e]§fpg] ;fwgsf] ?kdf lnP klg p;nfO{ k/d]Zj/sf] 

vf]HfL ug{ dbt ug{sf] nflu sf]xL JolQmsf] cfjZostf k¥of] . 

  



3= o]z" k/d]Zj/ x'g'x'G5 

s] tkfOn] o]z"sf] af/]df ;'Gg'ePsf] 5 < tkfOnfO{ o]z"sf] af/]df s] yfx 5 < cfhsf] cWoogn] 

tkfOnfO{ o]z"sf] af/]df hfGg dbt ug]{5 .  

1= sn:;L/Colossians 2:9 

वकनवक ख्रीष्टमा ईश्वरत्वको सारा पररपूणगता शरीरमा िास र्िगछ।   

o; jrg अनुसार o]z" zf/Ll/s ?kdf k/d]Zj/ x'g'x'G5 . tkfO{ k/d]Zj/df h] b]Vg'x'G5, ;a} 

o]z"df klg b]Vg'x'G5 . o;sf] dtnj o]z" g} k/d]Zj/ x'g'x'G5 . o;sf] dtna :ju{df x'g'x'g] 

k/d]Zj/sf] ;a} u'0fx? o]z"df x'g'k5{ . lt u'0fx? xfdL tnsf cg'R5]bx?df x]g]{5f}F .  

 

2= ds'{;/Mark 4:35:41 

वतनीहरू साहै्र भयभीत भए र आपसमा भन्न लारे्, “वयनी को हुन्? बतास र समुद्रले पवन वयनको 

हुकुम मान्छन्।” 

o]z"df cfFwL / x'/Latf; nfO{ lgoGq0f ug]{ zlQm 5 . ;a} k|fs[lts s'/fx?nfO{ lgoGq0f ug]{ zlQm 

sf] ;Fu 5 < k/d]Zj/, To;sf] dtna o]z" g} k/d]Zj/ x'g'x'G5 . pxfF ;a{zlQmdfg x'g'x'G5 .  

 

3= ds'{;/Mark 1:40-42 

अवन एक जना कुष्ठरोर्ी उहााँकहााँ आएर िुाँडा टेकै्द यसो भनेर वबन्ती र्यो, “तपाईलें इच्छा र्नुगभयो 

भने मलाई वनको पानग सकु्नहुन्छ।” तब ियाले भररएर उहााँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो, 

र त्यसलाई भनु्नभयो, “म इच्छा र्िगछु, वतमी वनको भइजाऊ।” त्यवत नै बेला त्यसको कुष्ठरोर् 

त्यसबाट हट्यो, र त्यो वनको भइहाल्यो।  

o]z"n] s'g} klg /f]unfO{ lgsf] kfg{ ;Sg'x'G5 . pxfF;Fu s'g} klg dflg;nfO{ lgsf] kfg]{ zlQm 5 . o]z" 

k/d]Zj/ h:t} s?0ffn] el/k"0f{ x'g'x'"G5 . pxfFn] s'i7/f]uL nfO{ 5'g'eof] . pxfFn] u/Lax? k|lt bof 

b]vfpg'x'G5 .  

 

4= n"sf/Luke 7:36-39, 45-50 

फररसीहरूमधे्य एक जनाले उहााँलाई भोजन र्नग वनिो विए, र उहााँ त्यस फररसीको िरमा र्एर 

खान बसु्नभयो। त्यस सहरमा एउटी पापी :qL वथई। फररसीको िरमा येशू खान बसु्नभएको छ भने्न 



सुनेर, र एउटा वसङ्गमरमरको शीशीमा अत्तर वलएर त्यो त्यहााँ आई, र पवछन्दिरबाट उहााँका पाउनेर 

उवभएर, रुाँ िै उहााँका पाउ आाँसुले वभजाउन लार्ी, र आफ्नो वशरका कपालले पुछ्िै उहााँका पाउलाई 

चुम्बन र्री, र त्यो अत्तर िस्न लार्ी। उहााँलाई वनिो र्ने फररसीले यो िेखेर मनमनै यसो भन्न लारे्, 

“वयनी अर्मिक्ता हुाँिा हुन् ता वयनलाई छुने को र कस्ती स्त्री हो भनी वयनले जाने्नवथए, वकनवक यो 

त पापीनी हो।”  

वतमीले मलाई चुम्बन र्रेन , तर यसले त, यहााँ म आएिेन्दख, मेरा पाउ चुम्बन र्नग छोडेकी छैन। 

वतमीले मेरो वशरमा तेल िवसविएन , तर यसले त मेरा खुट्टामा अत्तर िसेकी छे। यसकारण म 

वतमीलाई भिछु, यसका पाप, जो िेरै छन्, क्षमा भएका छन्, वकनवक यस :qLले बढी पे्रम िेखाई। 

तर जसलाई थोरै क्षमा र्ररन्छ, त्यसले थोरै पे्रम र्िगछ।” अवन उहााँले त्यस :qLलाई भनु्नभयो, “वतम्रा 

पाप क्षमा भएका छन्।” खान बसे्नहरूले आपसमा भन्न लारे्, “पाप क्षमा र्ने वयनीचावहाँ को हुन्?” 

उहााँले त्यस :qLलाई भनु्नभयो, “वतम्रो विश्वासले वतमीलाई बचाएको छ, शान्दन्तसाथ जाऊ।” 

of] :qL w]/} kfkL lyO{ lsgls k'/} zx/nfO{ pgsf] kfksf] af/]df yfx lyof] . t/ klg o]z'n] oL 

:qLdfyL k|]d / bof b]vfpg'eof] . o]z" kfkLx?nfO{ k|]d ug'{x'G5 . s;n] dfq kfk Ifdf ug{ ;S5 < 

k/d]Zj/n] dfq ;Sg'x'G5 . o]z"n] o; :qLnfO{ k/d]Zj/n] h:t} Ifdf ug'{eof] . ta o]z" sf] x'g'x'G5 

< o]z" g} k/d]Zj/ x'g'x'G5 . pxfFn] To; :qLsf] kfk Ifdf ug'{eof] . pxfFn] tkfO{sf] kfk klg Ifdf 

ug{ ;Sg'x'G5 .  

 

5= ! o"xGGff/1 John 3:5  

पाप हरण र्नगलाई नै उहााँ प्रकट हुनुभएको हो भने्न कुरा वतमीहरू जािछ । र उहााँमा कुनै पाप छैन। 

o]z" tkfO{ / d]/f] kfk p7fpg cfpg'eof] . s] o]z"n] cfkm\gf] hLjgdf slxNo} kfk ug'{eof] < ug'{ePg 

. xfdL s;df s'Gf} klg kfk e]§fpFb}gf}F < k/d]Zj/df dfq . To;f] eP o]z" sf] x'g'x'G5 < d ljZjf; 

ub{5' ls pxfF k/d]Zj/ x'g'x'G5 . hf] kfk/lxt 5 To;n] dfq kfkdf ePsf] JolQmnfO{ arfpg ;S5 

. k/d]Zj/ x'gsf] lglDt Tof] JolQm kfk/lxt x'g'k5{ . olb sf]xL ;Fu Pp6f dfq klg kfk 5 eg] Tof] 

k/d]ZJf/ x'g ;Sb}g . c? b]jLb]jtfx? s:tf] xf]nf < s] ltgLx? Kffk/lxt 5g\< s] ltgLx? l;4 

5g\< olb ltgLx? l;4 5}gg\ eg] s] ltgLx? k/d]Zj/ x'g ;S5g\ / < ltgLx?n] ug]{ /fd|f sfdx?n] 

ubf{ k/d]Zj/ x'g ;Sb}gg\. ltgLx? Kffk/lxt gePsf] sf/0fn] ltgLx?nfO{ k/d]ZJf/ eGg ;Sb}gg\.  

 

 

 



6= Joa:yf/Deuteronomy 5:7  

म बाहेक अरू कुनै िेिी-िेिताहरू नमानू्न। 

k/d]Zj/n] c? b]jLb]jtfx? GfdfGg' egL cf1f ug'{ePsf] 5 lsgls afOan cg';f/ k/d]Zj/ Pp6} 

dfq x'g'x'G5 .  

 

7= k|]l/t/Acts 4:12 

अरू कसैमा मुन्दक्त छैन, वकनवक हामीले मुन्दक्त पाउनलाई स्वर्गमुवन मावनसहरूमा अको कुनै नाउाँ 

विइएको छैन।”  

o]z"sf] gfdaf6 dfq ;f/f ;F;f/ aRg ;S5 . k[YjLdf c? s'g} klg gfpF lbOPsf] 5}g . o]z"sf] 

gfpFdfkm{t dfq tkfO{ aRg ;Sg'x'G5 / :ju{ hfg'x'G5 .  

 

8= o"xGGff/John 14:6 

येशूले वतनलाई भनु्नभयो, “बाटो, सत्य र जीिन म नै हुाँ। मद्वारा बाहेक कोही पवन वपताकहााँ आउन 

सकै्दन।” 

o]z" eGg'x'G5 – pxfF dfq} af6f] x'g'x'G5 . o;sf] dtna :ju{ hfg] pxFfafx]s c? s'g} klg af6f] 

5}g. o]z" dfq k"/f ;To x'g'x'G5 . x/]s wd{x?df s]xL ;Totf 5g\ t/ k"/f ;Totf o]z"df dfq kfpg 

;lsG5 . o]z" hLjg x'g'x'G5 , / pxfFåf/f dfq xfdLn] cgGt hLjg kfpg ;S5f}F .  

 

lgisif{df M cfh tkfO{n] o]z"sf] af/]df s] s'/f l;Sg'eof] < o]z" sf] x'g'x'G5 < c? b]jLb]jtfx? s] 

x'g\ < s] tkfO{ o]z"nfO{ k5\ofpg rfxg'x'G5 < olb rfxg'x'G5 eg] pxfFnfO{ dfq k5\ofpg'k5{ . tkfO{ 

o]z" / c? b]jLb]jtfx?nfO{ ;Fu} k"Hg ;Sg'x'Gg . o]z"nfO{ k5\ofpg] dflg;x?nfO{ c?n] s] eg]/ 

af]nfpF5g\ < lv|li6ofg . olb tkfO{n] o]z"nfO{ k5\ofpg'eof] eg] c?n] tkfO{nfO{ s] eg]/ af]nfpF5g\< 

lv|li6ofg . To;sf] nflu tkfO{ tof/ /xg'kg]{ x'G5 .  

 

 

 



4= o]z"sf] lzIffx? 

of] cWoog k'/} o"xGGffsf] k':ts af6 /x]sf] 5 . o; cWoogn] o]z"sf] lzIff / egfO{x?sf] af/]df 

hfGg dbt u5{ / o]z"sf] af/]df ulx/f] b[9 ljZJff; ljsf; ug{ dbt u5{ .  

1= o"xGgf/John 3:1-5 

फररसीहरूमधे्य वनकोिेमस नाउाँ भएका एक जना मावनस वथए। वतनी यहूिीहरूका महासभाका 

एक सिस्य वथए। वयनी राती येशूकहााँ आए, र उहााँलाई भने, “रु्रुजू्य, हामी जािछ  ं तपाई ं

परमेश्वरबाट आउनुभएको वशक्षक हुनुहुन्छ, वकनवक परमेश्वर साथमा हुनुभएन भने तपाईलें 

र्नुगभएका यी वचन्हहरू कसैले र्नग सकै्दन।” येशूले वतनलाई जिाफ विनुभयो, “सााँचै्च म वतमीलाई 

भिछु, कोही नयााँ र्री जने्मन भने उसले परमेश्वरको राज्य िेख्न सकै्दन।” वनकोिेमसले उहााँलाई 

भने, “मावनस बूढो भएपवछ कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा िोस्रो चोवट 

पसेर जन्मन सक्छ?” येशूले जिाफ विनुभयो, “सााँचै्च म वतमीलाई भिछु, कोही पानी र आत्माद्वारा 

जने्मन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सकै्दन। 

xfdL oxfF b]V5f}F ls o]z"n] lzIfsx?nfO{ klg l;sfpg'x'GYof] . o]z"n] eGg'eof] ls k/d]Zj/sf] /fHodf 

k|j]z ug{sf] nflu km]/L hlGdg'k5{ . o;sf] dtna tkfO{n] km]/L gofF hLjg z'?jft ug'{k5{ . s] 

tkfO{ km]/L hlGdg rfxg'x'G5 < o]z"n] tkfO{NffO{ km]/L gofF hLjg hLpg] df}sf lbg'x'G5 .  

 

2= o"xGgf/John 3:16-18  

“वकनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो पे्रम र्नुगभयो, वक उहााँले आफ्ना एकमात्र पुत्र विनुभयो, तावक 

उहााँमावथ विश्वास र्ने कोही पवन नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीिन पाओस्। वकनवक परमेश्वरले 

संसारलाई िोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहााँद्वारा बााँचोस् भनेर 

पठाउनुभयो। जसले उहााँमावथ विश्वास र्छग , त्यो िोषी ठहरराँ िैन, तर विश्वास नर्नेचावहाँ अवि नै िोषी 

ठहररएको छ, वकनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउाँमा विश्वास र्रेको छैन।” 

• k/d]Zj/n] lv|li6ofg dfq geO{ ;f/f ;F;f/nfO{ k|]d ug'{x'G5 . o]z" ;a} dflg;x?sf lglDt 

cfpg'eof]. w]/} dflg;x?n] ljZjf; u5{g\ls o]z" lv|li6ofgx?sf] dfq k/d]ZJf/ xf] .  

• t/ afOann] oxfF atfpF5 - o]z" o; ;F;f/df /x]sf] x/]s dflg;x?sf] nflu cfpg'ePsf] xf] . 

k/d]ZJf/n] sf]xL klg gi6 ePsf] rfxg'x'Gg . pxfFn] x/]s k[i7e"ld, hfthflt, / wd{;d'bfosf 

dflg;x?nfO{ arfpg rfxg'x'G5 . olb ltgLx?n] o]z"df ljZjf; u/] eg] dfq aRg kfpg]5g\.  

 

 



3.= o"xGgf/John 5:5-6 

त्यहााँ अठतीस िषगिेन्दख वबरामी भएको एक जना मावनस वथयो। येशूले त्यसलाई त्यहााँ पवस्ररहेको 

िेख्नुभयो अवन लामो समयिेन्दख त्यो यस िशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भनु्नभयो, “के 

वतमी वनको हुन चाहन्छ ?”  

of] dflg; #* aif{b]lv si6 ef]lu/x]sf] 5 . xfdL cflTds ?kdf kfkdf w]/} aif{b]lv kL8fdf 5f}F . 

olb o]z" oxfF cfP/ tkfO{NffO{ ;f]Wg'eof] M s] ltdL lgsf] x'g rfxG5f} < s] ltdL kl/jt{g ug{ 

rfxG5f}< tkfO{ s] eGg'x'GYof] xf]nf < ;fob tkfOsf] hLjgdf of] Pp6f df}sf x'g ;S5 . o; 

df}sfnfO{ gu'dfpg'xf];\.  

 

4= o"xGgf/John 6:35 

येशूले वतनीहरूलाई भनु्नभयो “जीिनको रोटी म हुाँ। मकहााँ आउने भोकाउनेछैन, र ममावथ विश्वास 

र्ने कवहलै्य वतखागउनेछैन।” 

o]z"n] pxfFdf cfpg]x?nfO{ kf]lift ug'{x'G5 . o]z" cfkm}nfO{ cflTds kf]if0fsf] ;|f]tsf] ?kdf 

bzf{pg'x'G5.  

 

5= o"xGgf/John 8:12 

येशूले फेरर वतनीहरूलाई भन्नुभयो, “म संसारको ज्योवत हुाँ। मलाई पछ्याउने अन्िकारमा वहाँड्

डुल र्नेछैन, तर त्यसले जीिनको ज्योवत पाउनेछ।”  

o]z' Hof]lt x'g'x'G5 . olb tkfO{ o]z"nfO{ k5\ofpg'x'G5 eg] k'/} cGwsf/af6 lg:sg'k5{ . cfh tkfO{ 

cGwsf/ jf Hof]lt s] df x'g'x'G5 < olb tkfO{ cGwsf/df x'g'x'G5 eg] o]z"n] Hof]ltdf Nofpg 

;Sg'x'G5 . 

 

6= o"xGgf/John 8:46  

वतमीहरूमधे्य कसले मलाई पापको िोष लाउन सक्छ? यवि म सत्य बोल्दछु भने, वकन वतमीहरू 

ममावथ विश्वास र्िैन ?  

o]z"df s'g} klg kfk lyPg . pxfFn] dflg;x?nfO{ v'nf ?kdf cfkm"nfO{ kfksf] bf]ifL nufpg r'gf}tL 

ug'{eof] .  



7= o"xGgf/John 11:25  

येशूले वतनलाई भनु्नभयो, “पुनरुत्थान र जीिन म नै हुाँ। मलाई विश्वास र्ने मयो भने पवन जीवित 

हुनेछ।" 

o]z" k'g?Tyfg x'g'x'G5 . pxfFn] cgGt hLjgsf] k|lt1f ug'{ePsf] 5 . pxfFn] k'ghL{jgsf] k|lt1f 

ug'{ePg, lsgls d[To"kl5 dflg;n] Gofosf] nflu klv{g'k5{ . o]z"n] xfdLNffO{ k'g?Tyfg sf] k|lt1f 

ug'{ePsf] 5 lsgls pxfF cfkm} d[To"af6 af}F/L p7\g'ePsf] lyof] . o]z"n] pxfFnfO{ k5\ofpg]x? ;a}nfO{ 

cgGt hLjgsf] k|lt1f ug'{x'G5 .  

 

8= o"xGgf/John 12:48 

मलाई इन्कार र्ने र मेरा िाणी ग्रहण नर्नेको लावर् एक जना न्यायािीश छन्। जो िचन मैले बोलें 

त्यसैले अन्त्यको विनमा त्यसको न्याय र्नेछ।  

o]z"n] af]Ng'ePsf] jrgx?n] g} clGtd Gofosf] lbg xfdLnfO{ Gofo ug{]5 . To;sf/0f xfdL pxfFsf] 

jrgnfO{ ;'Gg] / l;Sg] dfq geO{ kfngf klg ug\'{ h?/L 5 .  

 

9= o"xGgf/John 20:29  

येशूले वतनलाई भनु्नभयो, “वतमीले मलाई िेखेको कारणले ममावथ विश्वास र्रेका ह ? िन्य हुन् 

वतनीहरू, जसले मलाई िेखेका छैनन्, र पवन विश्वास र्छग न्।” 

xfdL s;}n] klg o]z"nfO{ b]v]sf 5}gf}F . olb xfdLNf] pxfFdf ljZjf; u¥of}F eg] xfdL wGosf] x'g]5f}F . 

To;sf/0f tkfO{sf] ljZjf; / e/f];f o]z"df /fVg'xf];\.  

10= o"xGGff/John 14:6  

येशूले वतनलाई भनु्नभयो, “बाटो, सत्य र जीिन म नै हुाँ। मद्वारा बाहेक कोही पवन वपताकहााँ आउन 

सकै्दन।” 

o]z" eGg'x'G5 ls pxfF dfq} af6f] x'g'x'G5 . o;sf] dtna :ju{ hfg] pxFfafx]s c? s'g} klg af6f] 

5}g . o]z" dfq k"/f ;To x'g'x'G5 . x/]s wd{x?df s]xL ;Totf 5g\t/ k"/f ;Totf o]z"df dfq kfpg 

;lsG5 . o]z" hLjg x'g'x'G5 , / pxfFåf/f dfq xfdLn] cgGt hLjg kfpg ;S5f}F . lgisif{df M o]z" 

h:tf] c? sf]xL klg 5}g . o]z" dfq Pp6f af6f] x'g'x'G5 . s] tkfO{ o]z" dfq Pp6f af6f] x'g'x'G5 

egL ljZjf; ug'{x'G5 < s] tkfO{ o]z'nfO{ k5\ofpg rfxg'x'G5 <  



5= k/d]Zj/sf] jrg 

pb]Zo M k/d]Zj/sf] jrg cWoog ug'{sf] pb]Zo eg]sf] o]z"dfyL cfkm\gf] ljZjf;nfO{ alnof] agfpg 

dbt ug'{ xf] . olb s;}n] o]z" dfkm{t ;Rrf d'lQmsf] af/]df hfGg' 5 eg] To;n] afOannfO{ cfkm\gf] 

hLjg hLpg] cfwf/sf] ?kdf :jLsf/ ug'{ h?/L x'G5 . 

 

1. @ ltdf]yL/2 Timothy 3: 16-17  

समू्पणग पवित्र-शास्त्र परमेश्वरको पे्ररणाबाट भएको हो, र यो वसकाउनलाई, अती विनलाई, 

सच्याउनलाई, िावमगकतामा तालीम विनलाई लाभिायक हुन्छ, तावक परमेश्वरको जन हरेक सुकमगमा 

पूणग रूपले सुसन्दित भई वसद्ध भएको होस्। 

;Dk"0f{ kljq zf:q k/d]Zj/af6 k|]l/t ePsf] xf] . o; jrgnfO{ xfd|f] hLjgdf k|of]u ug'{ h?/L 5.  

 

2. lxa|'/Hebrews 4:12-13 

वकनवक परमेश्वरको िचन जीवित र वक्रयाशील हुन्छ, र कुनै पवन िुईिारे तरिारभिा बढी िाररलो 

हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोनी-जोनी र हाडको रु्िीसम्मलाई भार्-भार् पारुञे्जल 

िारपार छेड्ने र हृियका विचार र इच्छा जााँच्न सके्न हुन्छ। परमेश्वरको दृवष्टमा सृवष्टको कुनै कुरा 

लुकेको हुाँिैन। उहााँका नजरको सामुने्न सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन्, उहााँलाई नै हामीले लेखा विनुपछग । 

k/d]Zj/sf] jrg hLljt, lqmoflzn / ;fGble{s 5 . pxfFsf] jrgn] sf6\g] sfd u5{ , / o;nfO{ 

t/jf/ ;Fu t'ngf ul/Psf] 5 . o;n] xfdL leq ePsf] kfkx?nfO{ sf6\g] sfd u5{ .  

 

3. o"xGgf/John 8:31-32  

येशूले आफूमावथ विश्वास र्ने यहूिीहरूलाई भनु्नभयो, “वतमीहरू मेरो िचनमा रह्य  भने वतमीहरू 

सााँचै्च मेरा चेला ह । तब वतमीहरूले सत्य के हो सो जाने्नछ , र सत्यले वतमीहरूलाई स्वतन्त्र 

तुल्याउनेछ।” 

Aff}l4s ljZjf; / efjgf cg';f/ rn]/ dfq k'Ub}g . ;a}hgfn] o]z"sf] jrgnfO{ kfngf ug]{ s'/fnfO{ 

Wofg lbg'kg]{ x'G5 . ta dfq Tof] JolQm lv|li6ofg aGg ;S5 .  

 

 



4. dQL/Matthew 15:1-9  

यरूशलेमबाट आएका फररसीहरू र शास्त्रीहरू येशूकहााँ आए, र भने, “तपाईकंा चेलाहरूले 

पुखागहरूको परम्परा वकन भङ्ग र्िगछन्? वकनवक वतनीहरू खान अवि आफ्ना हात िुाँिैनन्।” उहााँले 

वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “वतमीहरू पवन वकन आफ्ना परम्पराको खावतर परमेश्वरका आज्ञा भङ्ग 

र्िगछ ? वकनभने परमेश्वरले भनु्नभएको छ, ‘आफ्ना बुबा र आमाको आिर र्र, र बुबा िा आमाको 

विरुद्धमा िुष्ट कुरा जसले बोल्छ, त्योचावहाँ वनश्चय माररनुपछग । तर वतमीहरूचावहाँ भिछ , जसले 

आफ्ना बुबा िा आमालाई भन्छ, ‘तपाईलें मबाट जे प्राि र्नग सकु्नहुन्थ्यो, सो परमेश्वरलाई चढाइएको 

छ,’ त्यसले आफ्ना बाबुको आिर र्नुगपिैन। यसरी वतमीहरूले आफ्नो परम्पराको खावतर परमेश्वरको 

िचनलाई बेकम्मा र्राएका छ । ढोरं्ी हो, यशैयाले वतमीहरूका विषयमा ठीकै अर्मिाणी बोले, ‘यस 

जावतले मलाई ओठले मात्र आिर र्छग , तर वतनीहरूको हृिय मबाट टाढा छ। वतनीहरू व्यथगमा मेरो 

उपासना र्िगछन्, तर वतनीहरूका वशक्षा मावनसहरूले वसकाएका विवि मात्र हुन्।” 

Rffnrngx? / k/Dk/f cg';f/ k/d]Zj/sf] cf/fwgf ug'{ Aoy{ x'G5 . xfdLn]o;/L cf/fwGff ubf{ 

k/d]Zj/sf] jrg eFu x'G5 egL o]z"n] r]tfjgL lbg'x'G5 .  

 

5. ! ltdfyL/1 Timothy 4:16  

आफ्नो विषयमा र आफ्नो वशक्षाको विषयमा होवशयार बस। यी कुरामा लावर्रह। यसो र्नागले वतमीले 

आफैलाई र सुने्नहरूलाई समेत बचाउनेछ । 

cfkm\gf] ljifodf / cfkm\gf] lzIffsf] ljifodf xf]l;of/ a; . oL b'O{nfO{ 5'§fpg ;lsFb}g . tkfO{sf] 

hLjg / lzIffdf s'g rflxF a9L dxTjk"0f{ 5 < xjfOhxfhsf] kv]6f h:t}M b'O{dWo] s'grflxF a9L 

dxTjk"0f{ x'G5 < 

 

6. k|]l/t/Acts 17:10-12  

भाइहरूले तुरुनै्त पािल र वसलासलाई राती नै बेररया पठाइविए, अवन जब वतनीहरू त्यहााँ पुरे् तब 

वतनी यहूिीहरूको सभािरवभत्र र्ए। यहााँका यहूिीहरू थेसलोवनकेकाहरूभिा बढी भला वथए 

वकनभने वयनीहरूले पूरा उतु्सकतासाथ िचन ग्रहण र्रे, र ती कुराहरू ठीकै त्यसै्त हुन् वक होइनन् 

भनी विनहुाँ िमगशास्त्र छानवबन र्थे। यसकारण वयनीहरूमधे्य िेरैले, साथै वनकै जना उच्च िरानाका 

ग्रीक मवहलाहरूले र पुरुषहरूले समेत विश्वास र्रे। 

oxfF a]l/ofdf a:g] dflg;x?sf] af/]df pbfx/0f lbOPsf] 5, h;n] k/d]Zj/sf] jrgnfO{ 

pT;'stf;fy u|x0f u/], / ltgLx?Nf] h] ;'g], Tof] ;To हो कि होइन egL lbgx'F wd{zf:q 5fglag uy{]. 

xfdLNf] k/d]Zj/sf] jrgnfO{ b}lgs cWoog ug]{ / lrGtg–dgg ug]{ afgL a;fNg'k5{ .  



7. dQL/Matthew 4:4  

तर येशूले जिाफ विनुभयो, “लेन्दखएको छ, ‘मावनस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट 

वनसे्कको हरेक िचनले जीवित रहाँिछ।” 

afOan cWoog lsg ug]{ < lsgls o]z"n] eGGf'eof] M dflg; /f]6Ln] dfq xf]Og t/ k/d]Zj/sf] 

d'vaf6 lg:s]sf] x/]s jrgn] hLljt /xFb5 . h;/L xfdL z/L/ afFRgsf] nflu b}lgs ?kdf ef]hg 

;]jg u5f}{F, To;/L g} xfd|f] ljZjf;nfO{ hLljt /fVgsf] nflu b}lgs jrgnfO{ ;]jg ug'{ h?/L x'G5. 

lgisif{df M xfdLn] ulDe/ eP/ k/d]Zj/sf] jrgnfO{ cWoog ug'{k5{ .  

  



6= kfksf] cWoog 

pb]Zo M o; cWoogsf] pb]Zo eg]sf] dflg;n] cfkm"nfO{ kfkL / kfksf] sf/0fn] k/d]Zj/af6 6f9f 

ePsf] dx;'; u/fpg' xf] . o;n] dflg;df kZrftfk / kfkIfdfsf] nflu OR5f hufpF5 .  

1. oz}of/Isaiah 59:1-2  

वनश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसके्न र्री छोटो भएको छैन, न त उहााँको कान सुन्न नसके्न र्री 

बािो भएको छ। तर वतमीहरूका अिमगले वतमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलर् र्रेका छन्, र 

वतमीहरूका पापले र्िाग उहााँको मुहार वतमीहरूबाट छेवकएको छ, र उहााँले वतमीहरूको कुरा 

सुनु्नहुनेछैन। 

xfd|f] kfk / cwd{n] xfdLnfO{ k/d]Zj/af6 cnu u/fpF5 . ha xfdL kfk u5f}{F, of] eg]sf] k/d]Zj/ 

/ xfdLaLRf kvf{n agfpg' h:tf] xf] . To;}n] of] k/d]Zj/sf] uNtL xf]Og . xfdL k/d]Zj/df glhs 

x'gsf] nflu o; kfksf] kvf{nnfO{ tf]8\g'k5{ .  

 

2. /f]dL/Romans 3:23  

वकनवक सबैले पाप र्रेका छन्, र परमेश्वरको मवहमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। 

Sm–s;n] kfk u/]sf 5g\< ;a}n] kfk u/]sf 5g\. To;}n] xfdL ;a}nfO{ kfksf] Ifdfsf] h?/L 5 . 

tkfO{ kfkL x'gsf] nflu w]/} kfkx? Ufl//xg' kb}{g . To;sf/0f xfdL ;a}hgf kfkL xf}F . xfdL c?eGbf 

s]xL klg km/s 5}gf}F . xfdL ;a}nfO{ Ifdfsf] h?/L 5 . – ha xfdL cfkm"nfO{ c?;Fu t'ngf u5f}{F, 

xfdL s:tf] dx;'; u5f}{F < xfdL cfkm}FnfO{ c?eGbf c;n dx;'; u5f}{F . t/ ha xfdL cfkm"nfO{ 

k/d]Zj/;Fu t'ngf u5f}{F, xfdL pxfF;Fu r'S5f}F . xfdL hlt;'s} c;n ePtfklg k/d]Zj/sf] dlxdf;DDf 

k'Ug ;Sb}gf}F . xfdL ;a}hgf k/d]Zj/sf] gh/df r's]sf 5f}F . 

 

3. /f]dL/Romans 6:23  

वकनवक पापको ज्याला मृतु्य हो, तर परमेश्वरको वसतै्त ाँको िरिान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीिन 

हो। 

xfdL cfkm\gf] kfksf] sf/0fn] d[To'sf] of]Uosf 5f}F . o;sf] dtna xfdL ;a} k/d]Zj/af6 cnlUuP/ 

g/sdf kmflng] of]Uosf 5f}F . t/ xfdL kfksf] kvf{nnfO{ o]z"sf] dfWodaf6 tf]8\g ;S5f}F . pxfFn] 

xfd|f ;a} kfkx? Ifdf u/]/ cgGt hLjg lbg ;Sg'x'G5 .  

 



4. unftL/Galatians 5:19-21  

पापमय स्वभािका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यी नै हुन्— व्यवभचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूवतगपूजा, 

मन्त्रतन्त्र, िुश्मनी, झै ाँझर्डा, ईर्ष्ाग, क्रोि, स्वाथीपन, फूट, रु्टबिी, डाह, वपयक्कडपन, अश्लील 

मोजमिा र यसै्त अरू, जसका विषयमा म वतमीहरूलाई चेताउनी विन्छु, र अवि पवन विएकै हुाँ। 

जस-जसले यस्ता कामहरू र्िगछन्, परमेश्वरका राज्यका हकिार बने्नछैनन्। 

!= Jolerf/ M of}g ;DalGw kfkx? sfdjf;gfsf] ;f]r, s]6L lh:sfpg] M af6f]df a;]/ s]6LnfO{ b'v 

lbg', a;df s]6Lsf] k5f8L a;]/ hfgLhfgL 5'g] k|of; ug'{ clZnntf M kmf]xf]/L rnlrqx? x]g'{, 

lstfax? Kf9\g', gUg tl:j/x? x]g'{, x:td}y'g ug'{, a}aflxs ;DaGw eGbf aflx/ cg}lts ;DaGw 

/fVg' M l5d]sL;Fu, s]6f jf s]6L ;fyL ;Fu, वेश्यालयमा hfg', xf8gftfs/0fL M kl/jf/sf ;b:ox? 

/ gft]bf/x?;Fu of}g ;DaGw /fVg', ;dlnFuL M ;dlnFuLx?;Fu of}g ;DaGw /fVg', Pscsf{sf] lghL 

of}gcFux?nfO{ 5'g', Pscsf{df x:td}y'g ug'{, d'vdf ug]{ of}g ;DaGw, Affnzf]if0f M afnaRRff;Fu 

of}g ;DaGw /fVg', aRrfx?nfO{ cfkm\gf] of}g ;Gt'li6sf] nflu k|of]u ug'{, aRrfx?nfO{ sfvdf /fv]/ 

of}g ;Gt'li6 lng'  

@= ckljqtf M cfkm\gf] af/]df, kl/jf/sf] af/]df, cfkm\gf] k[i7e'ldsf] af/]df em'6 af]Ng', k/LIffdf lr6 

rf]g{', em'6f] sfuhkq agfpg', rf]/L ug'{, v/fj zAbx? Aff]Ng'  

#= nDk6kgf M s'g} klg s'/f w]/} dfqfdf ug'{, w]/} ;'Tg', w]/} vfg',  

$= d'lt{k"hf M d'lt{x?nfO{ k"hf ug'{, tl:j/, 9F'ufx?nfO{ k"Hg', u'?x?nfO{ dfGGf', s'g} klg s'/fnfO{ 

k/d]Zj/eGbf dfyL /fVg',  

%= dGqtGq M hfb' jf 6'gfd'gfdf ljZjf; ug'{, xft x]/fpg], Hof]ltifL jf /fzLkmnx?df ljZjf; ug'{,  

^= 3[0ff M Ifdf gug'{, b':dgL a9fpg', emu8f ug'{, cfkm"nfO{ rf]6 lbg] dflg;nfO{ 3[0ff ug'{  

&= em}emu8f M ;DaGwx?df v6k6 x'g', a}aflxs jf kfl/jfl/s hLjgdf em}emu8fx? ;dfwfg gx'g',  

*= qmf]w M l/;df unt zAbx? k|of]u ug'{, c?nfO{ s'6lk6 ug'{, ;fdfgx? kmfNg', jf km'6fpg' 

(= :jfyL{kg M cfkm\gf] af/]df dfq ;f]Rg', c?sf] Vofn gug'{, cfkm\gf] nflu dfq lkmqmL ug'{  

!)= km"6 M em}emu8f, c;xdlt  

!!= u'6aGbL M ;d"xdf efF8e}nf] ug'{, c?sf] s'/f sf6\g' jf nufpg'  

!@= 8fx M c?sf] ;kmntfdf v'zL gx'g', cfkm";Fu ePsf] s'/fx?df ;Gt'i6 gx'g'  

!#= lkoSs8kg M hfF8 /S;L lkpg', r'/f]6, v}gL, k/fu, nfu'kbfy{ ;]jg ug'{,  

!$= clZnn df]hdHhf M ;d"xdf ldn]/ v/fj sfd ug'{, c?nfO{ b'v lbg', xf]xNNff ug'{,  



 

5. ds'{;/Mark 7:21-23  

वकनवक वभत्रबाट, अथागत् मावनसको हृियबाट खराब विचार, व्यवभचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीर्मन, 

लोभ, िुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्ाग, वनिा, िमण्ड, मूखगता वनस्कन्छन्। यी सबै िुष्ट कुराहरू वभत्रबाट 

वनस्कन्छन्, र मावनसलाई अशुद्ध पाछग न्। 

Kffk xfd|f] x[boleqaf6 lg:sG5 . To;f] eP xfd|f] kfksf] lhDd]jf/L sf] xf] t < s] xfdLn] u/]sf] 

kfksf] nflu s;}nfO{, kl/l:yltnfO{, jf 36gfx?nfO{ bf]if lbg ;S5f}F < ;Sb}gf}F . To;}n] xfdL cfkm\gf] 

kfksf] lhDd]jf/L cfkm}n] lng'k5{ . xfdLnfO{ c?n] unt sfd ug{ k|efj kfg{ ;S5 t/ v/fj jf 

;xL s] ug]{ eGg] s'/fsf] lgoGq0f xfd|f] xftdf 5 . 

 

6. ofs'a/James 4:17  

यसकारण जसले भलाइ र्नग जानेर पवन र्िैन त्यसले पाप र्छग । 

olb xfdLNf] ;xL s'/f ug{ hfg]/ klg गरेन  ंeg] kfk u5f}F . 

 

7. ofs'a/James 5:16  

यसकारण वतमीहरू एकले-अकागसाँर् आ-आफ्ना पाप स्वीकार र्र। वतमीहरू वनको हुनलाई 

एउटाले अकागको वनन्दि प्राथगना र्र। िावमगक मावनसको प्राथगना शन्दक्तशाली र प्रभािशाली हुन्छ। 

वनस्कषग: 

तपाई आफ्नो सारा पापहरु स्वीिार गने सम्बन्धी िे सोचु्न हुन्छ ? िे तपाई आफ्नो जीवनबारे िसैसंग 

खुलस्त हुनुभएिो छ ?     

  



7= qm';sf] cWoog 

pb]Zo M lsgls k/d]Zj/n] ;F;f/nfO{ o:tf] k|]d ug'{eof] ls pxfFn] cfkm\gf Psdfq k'q lbg'eof], 

tfls pxfFdfyL ljZjf; ug{] sf]xL klg gfz gxf];\, t/ To;n] cgGt hLjg kfcf];\. lsgls k/d]Zj/n] 

;F;f/nfO{ bf]ifL 7x/fpg egL k'qnfO{ ;+;f/df k7fpg'ePg , t/ ;+;f/ pxfFåf/f afFrf];\eg]/ 

k7fpg'eof] . o; cWoogdf xfdL o]z"n] qm';df hfg'x'Fbf ef]Ug'ePsf] zf/Ll/s, efjgfTds, / cflTds 

si6sf] af/]df x]g]{5f}F .  

 

1. ds'{;/Mark 14:32 - 42  

 त्यसपवछ उहााँहरू रे्तसमनी नाउाँ भएको ठाउाँमा जानुभयो, र उहााँले आफ्ना चेलाहरूलाई भनु्नभयो, 

“मैले प्राथगना र्रुञे्जल वतमीहरू यही ाँ बस।” तब उहााँले पतु्रस, याकूब र यूहन्नालाई साथमा 

लैजानुभयो, र उहााँ अत्यनै्त विचवलत र ज्यािै न्दखन्न हुन लागु्नभयो। उहााँले वतनीहरूलाई भनु्नभयो, 

“मेरो आत्मा मृतु्यसमै्म शोकले व्याकुल भएको छ। वतमीहरू यही ाँ बस, र जार्ा रहो।” अवन अवल 

पर र्एर उहााँ भूइाँमा िोविनुभयो, र हुन सक्छ भने त्यो िडी उहााँबाट टलोस् भनी प्राथगना र्नुगभयो। 

अवन उहााँले भनु्नभयो, “अब्बा, वपता, तपाईकंो वनन्दि सबै कुरा सम्भि छ। यो कच रा मबाट 

हटाइविनुहोस्। तर पवन मैले इच्छा र्रेजस्तो होइन, तपाईलें इच्छा र्नुगभएजस्तो होस्।” उहााँ फेरर 

आउनुहुाँिा वतनीहरूलाई वनिाइरहेका भेट्टाउनुभयो। उहााँले पतु्रसलाई भनु्नभयो, “वसमोन, के वतमी 

वनिाइरहेछ ? के एक िण्टा पवन जार्ा बस्न सकेन ? जार्ा रहो, अवन प्राथगना र्र, र वतमीहरू 

परीक्षामा नपर। आत्मा त सााँचै्च तयार छ, तर शरीर िुबगल छ।” फेरर आएर उहााँले वतनीहरूलाई 

वनिाइरहेका भेट्टाउनुभयो, वकनभने वतनीहरूका आाँखा वनद्राले साहै्र लविएका वथए, र उहााँलाई के 

जिाफ विने हो, सो जानेनन्। उहााँ तेस्रो पल्ट आउनुभयो, र वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “के वतमीहरू 

अझै वनिाउाँिैछ  र आराम र्रररहेका छ ? अब भयो, बेला आइपुग्यो। हेर, मावनसको पुत्र पापीहरूका 

हातमा पक्राउ पनग लारे्को छ। उठ, जाऔ।ं हेर, मलाई विश्वासिात र्ने नवजकै छ।” 

• o; ;do o]z"nfO{ s:tf] dx;'; eO/x]sf] lyof] < - lvGg / d[To';Dd} zf]sn] Jofs'n ePsf]_  

• ha o]z"n] k|fy{gf ug{ yfNg'eof], s] pxfF qm';df hfg tof/ x'g'x'GYof] < -lyPg_  

• jrg/Verse 42, cg';f/ o]z"sf] k|fy{gfsf] cGTodf pxfFsf] :jefj s:tf] lyof] < - pxfF dg{ 

tof/ x'g'eof] _ To;/L g} tkfO{Nf] klg k|fy{gfåf/f cfkm\gf] x[bo kl/jt{g geP;Dd tkfO{sf] 

;F3if{x? nfO{ lhTg tof/ x'g'kb{5 .  

• s] tkfOnfO{ s'g} klg ;fyLn] pxfFsf] ;fysf] cfjZos k/]sf] a]nf tkfO{nfO{ 5f]l8lbg'ePsf] 5< 

• s] tkfOnfO{ yfx 5 lsg o]z"n] of] ;a} s'/f ;xFb} x'g'x'G5 < lsgls pxfFn] xfdLnfO{ k|]d ug'{x'G5. 

xfd|f] kfk, em'6, 3d08, :jfyL{kgsf] sf/0fn] o]z" of] ;a} si6 ef]Ub} x'g'x'G5 .  

 



2. ds'{;/Mark 14:43 - 50  

येशू बोलै्दहुनुहुाँिा बाहै्र चेलाहरूमधे्यको एक जना यहूिा अचानक त्यहााँ िेखा पयो। मुख्य 

पूजाहारीहरू, शास्त्रीहरू र िमग-रु्रुहरूले पठाएको एक िल तरिार र लाठो वलएर त्यससाँर् त्यहााँ 

आयो। उहााँलाई विश्वासिात र्नेले वतनीहरूलाई यस्तो एउटा सङे्कत विएको वथयो, “जसलाई म म्वाइाँ 

खाउाँला त्यो व्यन्दक्त वतनै हुन्, वतनलाई पक्र र पहरा विएर लैजाओ।” अवन सोझै येशूकहााँ र्एर 

यहूिाले भन्यो, “हे रब्बी,” र उहााँलाई म्वाइाँ खायो। तब वतनीहरूले येशूलाई समाते र वर्रफ्तार र्रे। 

त्यहााँ नवजक उवभनेहरूमधे्य कुनै एउटाले तरिार थुतेर प्रिान पूजाहारीको कमारालाई प्रहार र्यो, र 

त्यसको कान च्िाट्ट कावटवियो। येशूले वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “के वतमीहरू एउटा डााँकूलाई जसै्त 

तरिार र लाठोसमेत वलएर मलाई पक्रन आएका छ ? विनविन मन्दिरमा वसकाउाँिै म वतमीहरूसाँर् 

वथएाँ , र वतमीहरूले मलाई वर्रफ्तार र्रेन । तर िमगशास्त्र पूरा होस्।” अवन सबै चेलाहरू उहााँलाई 

त्यारे्र भारे्। 

• ox'bfn] o]z"nfO{ wf]sf lbof] . s] tkfOnfO{ s;}n] wf]sf lbPsf] 5 < 

• olb o]z"n] rfxg'ePsf] eP, pxfFn] Tolt a]nf s] ug{ ;Sg'x'GYof] < pxfFn] afx| xhf/ :ju{b"tx?sf] 

kN6g af]nfP/ gi6 ug{ ;Sg'x'GYof] . 

• jrg= %) cg';f/, o]z"nfO{ kls|Pkl5 ;a} r]nfx?n] s] u/] < ;a}n] pxfFnfO{ Tofu]/ efu] 

• s] tkfO{ ;+;f/df s;}n] Vofn ub}{g egL PSnf] dx;'; ug'{ePsf] 5 <  

• s] tkfOnfO{ yfx 5 lsg o]z"n] of] ;a} ub}{ x'g'x'G5 < lsgls pxfFn] xfdLnfO{ k|]d ug'{x'G5 . 

xfd|f] kfk, em'6, 3d08, :jfyL{kgsf] sf/0fn] o]z" of] ;a} si6 ef]Ub} x'g'x'G5 .  

 

3. ds'{;/Mark 14:53 - 65  

तब वतनीहरूले येशूलाई प्रिान पूजाहारीकहााँ लरे्, र त्यहााँ सबै मुख्य पूजाहारीहरू, िमग-रु्रुहरू र 

शास्त्रीहरू जम्मा भएका वथए। पतु्रसचावहाँ टाढैबाट प्रिान पूजाहारीको आाँर्नवभत्र उहााँको पवछपवछ 

लारे्, अवन त्यहााँ वसपाहीहरूसाँर् बसेर वतनी आर्ो ताप्न लारे्। अब मुख्य पूजाहारी र जमै्म महासभाले 

येशूलाई मानगको वनन्दि उहााँको विरुद्धमा र्िाही खोजे, तर केही पाएनन्। िेरैले उहााँको विरुद्धमा 

झटूो र्िाही विए। तर वतनीहरूले विएको र्िाहीले मेल खाएन। कसै-कसैले उठेर उहााँको विरुद्धमा 

यसो भिै र्िाही विए, “यसले यसो भनेको हामीले सुन्य ,ं ‘मावनसको हातले बनाएको यो मन्दिर म 

भत्काउनेछु, र हातैविना बनाइएको अको मन्दिर म तीन विनमा वनमागण र्नेछु’।” तर यसमा पवन 

वतनीहरूको र्िाही एकै मतको वथएन। तब प्रिान पूजाहारीले बीचमा खडा भएर येशूलाई सोिे, “के 

ताँसाँर् केही जिाफ छैन? यी मावनसहरूले तेरो विरुद्धमा र्िाही विएको के हो?” तर येशू चूप 

लागु्नभयो, र केही जिाफ विनुभएन। फेरर प्रिान पूजाहारीले उहााँलाई सोिे, “के ताँ परमिन्यको पुत्र 

ख्रीष्ट होस्?” येशूले भनु्नभयो, “म हुाँ, अवन तपाईहंरूले मावनसको पुत्रलाई सिगशन्दक्तमान्को िावहने 

बाहुलीतफग  बवसरहेको र आकाशका बािलहरूका साथमा आइरहेको िेख्नुहुनेछ।” तब प्रिान 



पूजाहारीले आफ्नो िस्त्र च्यातेर भने, “हामीलाई अरू साक्षीहरूको के िरकार पयो र? वतमीहरूले 

ईश्वर-वनिा त सुवनहाल्य । वतमीहरूको के विचार छ?” अवन वतनीहरू सबैले उहााँलाई मृतु्यिण्डको 

योग्य ठहराए। अवन कोही-कोहीले उहााँलाई थुक्न लारे्, र उहााँको मुख छोपेर उहााँलाई थप्पड हानेर 

भने, “अर्मिाणी बोल्।” त्यसपवछ पहरािारले उहााँलाई आफ्नो वजम्मामा वलए, र उहााँलाई मुक्का 

हाने। 

o]z" k/LIffdfkm{t hfg'eof] . s:tf] vfnsf] k/LIff lyof] < cGofok"0f{ k/LIff  

• s] tkfOnfO{ s;}n] cGofok"j{s Joaxf/ u/]sf] 5 < xfdL To;nfO{ s;/L k|ltlqmof u5f}{F <  

• s] o]z"n] tLg aif{;Dd ;]jf u/]sf sf]xL dflg; cfP/ pxfFsf] kIfdf af]lnlbG5 <  

• s] tkfOn] cfkm\gf] hLjgdf u/]sf] /fd|f s'/fx?nfO{ s;}n] gb]v]sf] jf k|zF;f gu/]sf] dx;'; 

ug'{x'G5 <  

• ltgLx?Nf] o]z"sf] cfFvf k§Ln] afFw]/ pxfFnfO{ luNnf u5{g\, y'S5g\/ pxfFnfO{ s'6lk6 u5{g\. s] 

tkfOnfO{ hLjgdf s;}n] y's]sf] 5 < s] tkfOnfO{ s;}n] lagfs;"/ s'6]sf] 5 <  

• o]z"n] oL ;a} lsg ef]Ub} x'g'x'G5 < lsgls pxfFn] xfdLnfO{ k|]d ug'{x'G5 . xfd|f] kfkx? M Jolerf/, 

3d08, qmf]w OToflb sf] nflu _  

 

4. ds'{;/Mark 15:1 - 15   

1वबहान हुने वबवत्तकै मुख्य पूजाहारीहरू, िमग-रु्रुहरू, शास्त्रीहरू र जमै्म महासभाले आपसमा 

सल्लाह र्री येशूलाई बााँिेर लरे्, र वपलातसकहााँ सुन्दम्पविए। 2वपलातसले उहााँलाई सोिे, “के वतमी 

यहूिीहरूका राजा ह ?” उहााँले उनलाई जिाफ विनुभयो, “तपाई ं नै त्यसो भनु्नहुन्छ।” 3मुख्य 

पूजाहारीहरूले उहााँमावथ िेरै कुराको िोष लर्ाए। 4वपलातसले उहााँलाई फेरर यसो भनेर सोिे, “के 

वतमीवसत केही जिाफ छैन? हेर, वतम्रो विरुद्धमा वतनीहरूले कवत कुराहरूको िोष लर्ाउाँछन्।” 

5तर येशूले फेरर केही जिाफ विनुभएन, यहााँसम्म वक वपलातस छक्क परे। 6वनस्तार-चाडको बेला 

मावनसहरूले मारे्को एक जना कैिीलाई वतनीहरूका वनन्दि वपलातसले छोड्ने र्थे। 7विद्रोहको 

समयमा हत्या र्ने विद्रोहीहरू झ्यालखानमा वथए। तीमधे्य बारब्बा नाउाँको एक जना त्यहााँ वथयो। 

8भीड आयो र वपलातसलाई उनको चलनअनुसार वतनीहरूका वनन्दि र्ररिेऊन् भनी वबन्ती र्नग 

लाग्यो। 9वपलातसले यसो भनेर वतनीहरूलाई प्रश्न र्रे, “के म वतमीहरूका वनन्दि यहूिीहरूका 

राजालाई छोवडविऊाँ  भने्न वतमीहरू चाहन्छ ?” 10वकनवक ईर्ष्ागले र्िाग नै मुख्य पूजाहारीहरूले 

येशूलाई उनीकहााँ सुमे्पका हुन् भनी उनलाई थाहा वथयो। 11तर बरु बारब्बालाई वतनीहरूका वनन्दि 

उनले छोवडिेऊन् भनेर मुख्य पूजाहारीहरूले भीडलाई सुयागए। 12वपलातसले फेरर वतनीहरूलाई 

सोिे, “त्यसो भए जसलाई वतमीहरू यहूिीहरूका राजा भन्छ , उसलाई चावहाँ म के र्रूाँ  त?” 

13वतनीहरू फेरर वचच्च्याए, “त्यसलाई कू्रसमा टााँगु्नहोस्।” 14वपलातसले वतनीहरूलाई भने, “वकन? 

उसले के अपराि र्रेको छ र?” तर झन् साह्रो र्री वचच्च्याएर वतनीहरूले भने, “त्यसलाई कू्रसमा 



टााँगु्नहोस्।” 15तब वपलातसले भीडलाई सनु्तष्ट पाने इच्छाले वतनीहरूका वनन्दि बारब्बालाई 

छोवडविए, र येशूलाई कोराग लाएर कू्रसमा टााँग्न सुन्दम्पविए। 

o]z"nfO{ /fte/L afFw]/ /flvof] . ca km]/L pxfF csf]{ k/LIff ef]Ub} x'g'x'G5 . o]z"nfO{ Ps hgf xTof/f 

af/Aaf;Fu t'ngf ul/of] . ltgLx?Nf] eL8nfO{ b'OdWo] Ps hgfnfO{ r'Gg elgof] . o]z"n] s:tf] dx;'; 

ug'{eof] xf]nf <  

• lknft; Gofosf] cf;gdf a;]sf] lyof] / p;n] o]z"sf] af/]df lg0f{o ug'{kYof]{ . s] tkfOnfO{ 

nfU5 p;n] o]z"nfO{ dg k/fpFYof] <  

• lknft;n] eL8;Fu ax; ug{ nfUof], p;n] s] kfk u/]sf] 5 / <  s] ltgLx?n] o]z"nfO{ dg 

k/fP< k/fPg, t/ ltgLx?n] emg\hf]8l;t lrRofP .  

• ha dflg;x?n] ax; ubf{ cfkm" xf¥of] eg] s;/L k|ltlqmof u5{ < lrRofpF5 .  

• dQL/Matthew 27:24 cg';f/ lknft;n] o; ljifoaf6 xft wf]P/ kl5 x6\g] sf]l;; u5{ . s] 

To;n] p;nfO{ lgbf]{if t'NofpF5 <  

• afOann] atfpF5 ls pxfFnfO{ sf]/f{ xflgof] . s] tkfOnfO{ yfx 5 sf]/f{ xfGg' eg]sf] s] xf] <      

-ltgLx?n] sf]/f{ xfGGf] JolQmnfO{ ;a} sk8fx? Vff]n]/ gfª\uf] kf5{g\, 5fnfsf] lkmQfdf x•Lx? / 

l;;fsf 6'qmfx? ufF;]/ af/Daf/ gfª\uf] z/L/df xfG5g\. z/L/af6 w]/} /ut AfU5Gf\. b'vfO Psbd} 

w]/} x'G5g\. ltgLx?n] z/L/sf] df;'nfO{ 6'qmf 6'qmf kfg]{ u/L xfG5g\.  

• o]z" oL ;a} Kl8fx? Dffkm{t lsg hfg rfxg'x'G5 < lsgls pxfFn] tkfOnfO{ k|]d ug'{x'G5 , tkfOsf] 

;f/f kfkx?sf] sf/0fn] pxfF o;/L KfL8fdfkm{t hfFb} x'g'x'G5 .  

 

5. ds'{;/Mark 15:16-20   

वसपाहीहरूले उहााँलाई पे्रटोररयन, अथागत् महलवभत्र लरे्, र जमै्म पल्टनलाई भेला र्राए। अवन 

वतनीहरूले उहााँलाई बैजनी रङ्गको िस्त्र लर्ाइविए, र कााँढाहरूको मुकुट र्ााँथेर उहााँको वशरमा 

लर्ाइविए, अवन “यहूिीहरूका राजाको जय” भिै वतनीहरूले उहााँलाई सलाम र्नग लारे्। अवन 

वतनीहरूले उहााँको वशरमा वनर्ालोले वहकागउाँिै उहााँलाई थुके, र िुाँडा टेकेर उहााँलाई िण्डित् र्रे। 

अवन येशूको वर्ल्ला र्ररसकेपवछ वतनीहरूले बैजनी िस्त्र फुकावलविए, र उहााँका आफ्नै लुर्ा 

लर्ाइविए। त्यसपवछ वतनीहरूले उहााँलाई कू्रसमा टााँग्नलाई बावहर लरे्। 

ltgLx?n] o]z"nfO{ nu] / ;a} l;kfxLx?n] pxfFsf] luNnf u/] . s] tkfOn] Pshgf dflg;nfO{ eL8n] 

3]/]/ unt Joaxf/ ul//x]sf] slxNo} b]Vg'ePsf] 5 <  

• ltgLx?Nf] o]z"sf] sk8f vf]n] / Pp6f v's'nf] sk8f nufOlbP . ltgLx?n] pxfFsf] lz/df sfF8fsf] 

d's'6 nufOlbP . To;kl5 pxfFsf] sk8f vf]lnlbP / qm';df 6fFUgsf] nflu nu]/ uP .  



• ha ltgLx?n] o]z"nfO{ lz/df xfGy] ta Tof] sfF8fsf] d's'6 s] x'GYof] < Tof] sfF8f pxfFsf] vKk/df 

ulx/f];Fu l5Yof]{ / w]/} kL8f x'GYof] .  

• ha pxfFsf] l5of l5of ePsf] z/L/af6 sk8f vf]lnlbGy] , pxfFnfO{ s:tf] dx;'; x'GYof] xf]nf< 

-3fpdf 6fF;]/ a;]sf] 6fFsf lgsfn]sf] h:t} x'GYof] _  

 

6. n"sf/Luke 23: 32-34  

अब वतनीहरूले िुई अपरािीहरूलाई उहााँसाँरै् मृतु्यिण्ड विनलाई लरे्। जब वतनीहरू खप्परे भने्न 

ठाउाँमा आए, तब त्यहााँ वतनीहरूले उहााँलाई कू्रसमा टााँरे्, र ती अपरािीहरूमधे्य एक जनालाई 

िावहनेपवट्ट र अकागलाई िेबे्रपवट्ट कू्रसमा टााँरे्। अवन येशूले भनु्नभयो, “हे वपता, वयनीहरूलाई क्षमा 

र्नुगहोस्, वकनवक वयनीहरूले के र्िैछन् सो जािैनन्।” अवन वतनीहरूले उहााँको िस्त्र भार् र्रेर 

वचिा हाले। 

ltgLx?n] o]z"nfO{ cfkm\gf] qm'; af]Sg nufP . To;kl5 ltgLx?n] pxfFsf] xft / kfpdf lsnfn] 

qm';df 7f]lslbP . ta pxfFnfO{ qm';df dfyL r9fP . pxfF lbge/L tndfyL ul//xg'eof] . pxfFsf] 

gfª\uf] z/L/ qm';df 3l;|/x\of] . pxfF Psbd kL8fdf x'g'x'GYof] .  

• s] tkfOnfO{ yfx 5 qm';df 6fFu]sf] dflg;sf] s;/L d[To' x'G5 < -ltgLx?n] ;f; km]g{ ;Sb}gg\ 

/ lsnfsf] ;fx/fn] cfkm}nfO} dfyL tfG5g\. ha lk8f w]/} x'G5 km]/L cfkm}nfO} tnlt/ emf5{g\. 

ltgLx?n] of] sfd z/L/df tfst /x'Gh]n u5{g\/ cGTodf kL8f;fy lg;fl;G5g\. _  

• s] tkfOnfO{ yfx 5 o]z"n] oL ;a} lsg ub}{ x'g'x'G5 < -lsgls pxfFn] xfdLnfO{ k|]d ug'{x'G5 . 

xfd|f] :jfyL{kg, unt Joaxf/, / qmf]wsf] lglDt _  

• tkfONf] lbge/L v/fa ;do latfpg'eof] eg] tkfOsf] d'vaf6 s:tf zAbx? klxn] lg:sG5g'. 

-qmf]wn] el/Psf] v/fa zJbx? _  

• jrg/Verse 34 df o]z"n] qm';df x'Fbf klg s:tf zJbx? Aff]Ng'eof] < -lktf, ltgLx?nfO{ Ifdf 

ul/lbg'xf];\_ pxfF dg'{x'Fbf klg xfd|f] af/]df ;f]Rb} x'g'x'GYof] . qm';df dg{sf] of]Uo s] lyof] < xfdL 

ls o]z" <  

 

7. ds'{;/Mark 15:33-37  

बाह्र बजेिेन्दख तीन बजेसम्म सारा िेशलाई अन्धकारले छोप्यो। तीन बजेवतर यसो भनेर येशू ठूलो 

सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?”— जसको अथग हो, “हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा 

परमेश्वर, तपाईलें मलाई वकन त्यागु्नभएको छ?” िरपर उवभनेहरूमधे्य कोही-कोहीले यो सुनेर भने, 

“सुन, त्यसले एवलयालाई बोलाउाँिैछ।” अवन एक जनाले ि डेर र्ई एउटा स्पन्ज वसकागमा पूरै चोपेर 



एउटा लामो वनर्ालोमा यसो भनेर उहााँलाई वपउन वियो, “हेर ,ं कतै एवलया त्यसलाई झानग आउाँछन् 

वक।” तब येशूले ठूलो सोर वनकालेर प्राण त्यागु्नभयो। 

xfdL oxfF o]z"sf] d[To'nfO{ b]V5f}F . pxfFn] lk8fdf s/fpg'eof] M d]/f k/d]Zj/, d]/f k/d]Zj/, dnfO{ 

lsg TofUg'ePsf] 5 < afOann] atfpF5 ls k/d]Zj/ z'?b]lv Gf} o]z";Fu x'g'x'GYof] . o]z"n] oxfF lsg 

eGg'eof] ls k/d]Zj/n] pxfFnfO{ TofUg'eof] < -kfksf] sf/0fn] _  

 

8. ! kq'; /1 Peter 2: 21-25  

वकनवक यसैको वनन्दि वतमीहरू बोलाइएका ह । ख्रीष्टले पवन वतमीहरूका वनन्दि कष्ट भोगु्नभयो, 

अवन वतमीहरूका लावर् एउटा उिाहरण छोवडजानुभयो, र वतमीहरू उहााँकै पाइलामा वहाँड्नुपछग । 

“उहााँले कुनै पाप र्नुगभएन, र उहााँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन।” वतनीहरूले उहााँलाई 

अपमान र्िाग उहााँले साटो फेनुगभएन। िुुःख भोगु्नहुाँिा उहााँले िम्की विनुभएन। तर उवचत न्याय 

र्नुगहुनेमावथ उहााँले भरोसा राख्नुभयो। हामी पापका लेन्दख मरेर िावमगकताको लेन्दख वजऔ ं भनी 

उहााँले कू्रसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोकु्नभयो। उहााँकै चोटहरूद्वारा वतमीहरू वनको भय । 

वकनभने वतमीहरू भेडाहरूझै ाँ बरावलरहेका वथय , तर अब वतमीहरूका आत्माको र्ोठाला र 

संरक्षककहााँ फवकग आएका छ । 

• jrg/Verse 21 cg';f/, o]z"n] lsg olt w]/} si6 ef]Ug'k¥of] < - xfd|f] lglDt Pp6f pbfx/0f 

5f]l8hfg'eof] tfls xfdL klg pxfFh:t} x'g ;sf}F _  

• s] tkfO dx;'; ug'{x'G5 ls o]z" tkfOsf] nflu dg'{eof] < s] tkfO of] hfGg'x'G5 ls olb tkfO 

PSn} x'g'ePsf] eP klg o]z" tkfOsf] nflu dg'{x'GYof] <  

• s] tkfO lv|li6ofg ePsf]df si6 ef]Ug tof/ x'g'x'G5 < s] tkfO la/f]wLx?nfO{ ;xg rfxg'x' \G5 

< jrg/Verse 24 cg';f/, o]z"n] lsg xfd|f kfkx? Aff]Sg'eof] < - xfdL kfksf] n]lv d/]/ 

wfld{stfsf] n]lv lhpF eg]/ _  

 

9. @ sf]l/GyL/2 Corinthians 5:14-15  

ख्रीष्टको पे्रमले हामीलाई बाध्य र्राउाँछ, वकनभने हामीलाई यो वनश्चय छ, वक सबैका वनन्दि एक जना 

मनुगभएको हुनाले सबै मरे। उहााँ सबैका वनन्दि मनुगभयो, तावक बााँचे्नहरू अब उसो आफ्नै वनन्दि बााँचे्न 

होइन, तर उहााँको वनन्दि बााँचून्, जो वतनीहरूका खावतर मनुगभयो, र फेरर जीवित पारी उठाइनुभयो। 

KffjnnfO{ ;Dk"0f{ x[bon] o]z"nfO{ k5\ofpgsf] nflu s] s'/f k|]l/t u5{ < -k|]d_ – tkfOnfO{ o]z"df 

;dlk{t x'gsf] nflu s] s'/fn] afWo kf5{ <  



• jrg/Verse 15 cg';f/, o]z" lsg dg'{eof] < - xfdL cfkm\gf] lglDt afFRg] xf]Og t/ pxfFsf] 

lglDt afFrf} eg]/ _ – k|fo dflg;x? s;sf] nflu afFR5g\< -ltgLx? cfkm\g} lglDt_ clxn];Dd 

tkfO s;sf] lglDt afFRg'eof] < - cfkm\g} lglDt_  

• s] tkfOn] l;Sg'eof] tkfO{ lsg ulDe/ x'g'k5{ < tkfOn] b]Vg'eof] ls o]z"n] tkfOsf] lglDt 

s:tf] si6 ef]Ug'eof] < tkfOn] s:tf] dx;'; ug'{eof] <  

 

     

  



8= kZrftfksf] cWoog 

 

pb]Zo M cg'u|xnfO{ ljZjf; ul/;s]kl5 afOanLo k|ltlqmof eg]sf] kZrftfk ug'{ / kfk Ifdfsf] 

nflu alKt:df lng' xf] . tkfOnfO{ s:tf] x'g'x'G5 < kfk :jLsf/ ul/;Sg'ePkl5 tkfOnfO{ s:tf] 

dx;'; EfO/x]sf] 5 < s] c? s]lx :jLsf/ ug{ rfxg'x'G5 <  

– cfh xfdL kZrftfksf] cWoog ug]{5f}F . s] tkfOnfO{ kZrftfksf] cy{ yfx 5 < o;sf] dtna 

cfkm\gf] dg jf pb]Zo kl/jt{g ug'{ xf] . w]/} hgfn] ;f]R5g\ ls kZrftfk eg]sf] cfkm\gf] kfksf] 

af/]df bf]ifL dx;'; ug'{ xf] . t/ afOan] dx;'; eGbf cem a9L l;sfpF5 .  

1. n"sf/Luke 13:5  

त्यसो होइन, तर म वतमीहरूलाई भिछु, वतमीहरूले पश्चात्ताप र्रेन  भने, वतमीहरू सबै त्यसरी नै 

नाश हुनेछ ।” 

k/d]Zj/n] xfdLnfO{ b'Oj6f ljsNk lbg'ePsf] 5 M kZrftfk jf gfz  

 

2. k|]l/t/Acts 26:20  

तर पवहले िमस्कसमा, तब यरूशलेममा र सारा यहूविया िेशभरर रहनेहरूलाई, र 

अन्यजावतहरूलाई पवन पश्चात्ताप र्रेर परमेश्वरवतर फकग  र आफ्ना पश्चात्ताप योग्यका काम र्र भनेर 

मैले प्रचार र्रें । 

• Kffjnn] hxfF uPklg kZrftfksf] af/]df k|rf/ u/] .  

• ;fFrf] kZrftfk eg]sf] kfknfO{ TofUg' dfq xf]Og t/ k/d]Zj/tkm{ klg kms{g' xf] .  

• k/d]Zj/ / c?n] klg xfd|f] sfdx? b]v]/ kZrftfk u/]sf] yfx kfpF5g\ -zAbx?, ;f]rx? / 

sfdx?df kl/jt{g _  

 

3. DfQL/Matthew 5:28-30  

तर म वतमीहरूलाई भिछु, जसले कोही स्त्रीलाई कामिासनाको इच्छाले हेिगछ, त्यसले अविबाटै 

आफ्नो हृियमा त्यससाँर् व्यवभचार र्ररसकेको हुन्छ। यवि वतम्रो िावहने आाँखाले वतमीलाई पाप र्नग 

लाउाँछ भने त्यसलाई वनकालेर फावलिेऊ, वकनभने वतम्रो समू्पणग शरीर नरकमा फावलनुभिा बरु 

वतम्रा अङ्गहरूमधे्य एउटा रु्माउनु वतम्रो वनन्दि वहतकारी हुन्छ। वतम्रो िावहने हातले वतमीलाई पाप 



र्नग लाउाँछ भने त्यसलाई काटेर फावलिेऊ। वकनभने वतम्रो समू्पणग शरीर नरकमा जानुभिा बरु 

वतम्रा अङ्गहरूमधे्य एउटा रु्माउनु वतम्रो वनन्दि वहतकारी हुन्छ। 

• xfdLn]] kfknfO{ kfksf] b[li6sf]0fn] x]g'{k5{ . kfk ;fgf] jf 7"nf] x'Fb}g . sfdjf;gfsf] ;f]r klg 

Jolerf/ xf] .  

• xfdLn] cfkm\gf kfkx?nfO{ sf6]/ lgsfNg'k5{ . tkfOn] cfkm\gf] kfknfO{ 3[0ff ug'{k5{, ta dfq 

kl/jt{g ug{ ;Sg'x'G5 . s] tkfOsf] hLjgdf clxn] klg 3[0ff gug'{ePsf] kfk 5 <  

 

4. @ sf]l/GyL/2 Corinthians 7:10  

वकनभने ईश्वरीय शोकले मुन्दक्तको वनन्दि पश्चात्ताप उत्पन्न र्छग , र त्यसमा पछुतो हुाँिैन, तर सांसाररक 

शोकले भने मृतु्य उत्पन्न र्छग । 

;fdGotof xfdL cfkm"n] u/]sf] kfk k|lt g/fd|f] dx;'; u5f}F{ . afOann] atfpF5 xfdL kfk k|lt b'O 

lsl;dsf] zf]s ug{ ;S5f}F .  

• OZj/Lo zf]s eg]sf] tkfO jf:tjdf kfk k|lt v/fa g/fd|f] dx;'; ug'{ xf] / o;n] ;fFrf] / 

nfdf] ;do;Dd kl/jt{g Nofpg' xf] / km]/L slxNo} klg kfkdf gkmls{g' xf] . o;n] d'lQmdf 

8f]¥ofpF5 .  

• सांसाररि zf]s eg]sf] tkfO kfk k|lt g/fd|f] महसुस ug'{x'G5 t/ slxNo} klg kl/jt{g गनुुहुन्न . 

ToxL kfknfO{ km]/L bf]xf]¥ofpg' xf] . o;n] d[To'df 8f]¥ofpF5 .  

 

5. Plkm;L/Ephesians 4:22-32  

छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका वतमीहरूको अर्ावडको जीिनको ढााँचासाँर् सम्बन्दन्धत वतमीहरूको 

पुरानो स्वभाि त्यार्। र आफ्नो वभत्री ितागिमा नयााँ होओ, र परमेश्वरको स्वरूपमा सााँचो िावमगकता 

र पवित्रतामा सृवष्ट भएको नयााँ स्वभािलाई िारण र्र। यसकारण झटू त्यारे्र हरेकले आ-आफ्नो 

वछमेकीसाँर् सत्य बोल, वकनवक हामी एउटै शरीरमा एक-अकागका अङ्गहरू ह ।ं क्रोि र्र, तर पाप 

नर्र। िाम अस्ताउन अवि नै वतमीहरूको रीस मरोस्, र वियाबलसलाई म का निेओ। चोनेले अब 

उसो नचोरोस्। बरु उसले पररश्रम र्रोस्। उसले आफ्नो हातले ईमानिारीसाथ पररश्रम र्रोस्, र 

खााँचोमा परेकाहरूलाई विन सकोस्। वतमीहरूका मुखबाट कुिाक्य नवनस्कोस्, तर समय सुहाउाँिो 

र सुिार र्ने मीठो िचन मात्र बोल्ने र्र, जसबाट सुने्नहरूलाई अनुग्रह वमलोस्। अवन परमेश्वरका 

पवित्र आत्मालाई िुुःन्दखत नतुल्याओ, जसमा उद्धारका विनको वनन्दि वतमीहरू छाप लर्ाइएका छ । 

सबै तीतोपना, क्रोि र रीस, होहल्ला र वनिा, सबै वकवसमका डाहसमेत वतमीहरूले त्यावर्िेओ। 



जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा वतमीहरूलाई क्षमा र्नुगभयो, त्यसरी नै एउटाले अकागलाई क्षमा र्रेर 

वतमीहरू एक-अकागप्रवत कोमल मनका र ियालु होओ। 

• jrgn] बताए अनुसार xfdLn] k'/fgf] :jefj;Fu ;DalGwt ;a} OR5fx?nfO{ TofUg'k5{ .  

• xfdLn] k'/fgf] kfkdo nfnr / sfdx?nfO{ TofUg] dfq xf]Og t/ gofF :jefj klg wf/0f ug'{k5{. 

xfdLn] cfkm\gf] k'/fgf v/fa afgL Joaxf/x?nfO{ gofF Joaxf/ / :jefjn] kl/jt{g ug'{k5{ / 

v/fa ;f]rx?nfO{ Tofu]/ gofF wdL{ ;f]rx?nfO{ cFufNg'k5{ .  

• jrg/Verse 25 cg';f/ xfdLn] em'6nfO{ Tofu]/ ;To af]Ng'k5{ .  

• jrg/Verse 28 cg';f/ xfdLn] rf]g]{ sfd 5f]8]/ cfkm"n] sfd ug]{ / c? cfjZostfdf 

k/]sfx?nfO{ klg dbt ug'{k5{ .  

• jrg/Verse 29 cg';f/, s'jfSox? TofUg] / ;do ;'xfpFbf] ld7f] arg af]Ng]  

• jrg/Verse 31-32 cg';f/ ;a} lsl;dsf lttf]kgf, qmf]w, l/;, xf]xNnf, lgGbf / 8fx;d]t 

Toflub]cf] o;/L xfdLn] cfkm\gf] hLjgdf kl/jt{g Nofpg ;S5f}F . ca kZrftfk u/]kl5 tkfO{n] 

s] ug'{k5{ <  

 

6. k|]l/t/Acts 2:38  

पतु्रसले वतनीहरूलाई भने, “पश्चात्ताप र्र, र वतमीहरूका पाप-क्षमाको वनन्दि येशू ख्रीष्टको नाउाँमा 

वतमीहरू प्रते्यकले बन्दिस्मा लेऊ, र वतमीहरूले पवित्र आत्माको िरिान पाउनेछ । 

• klxn] kZrftfk ug]{, alKt:df lng], ta dfq tkfO{sf] kfk Ifdf x'G5 . s] tkfO{ o;sf] nflu 

tof/ x'g'x'G5 <  

 

7. ehg;Fu|x/Psalms 51:1-17  

हे परमेश्वर, तपाईकंो अचूक करुणाअनुसार ममावथ कृपा र्नुगहोस्, तपाईकंो अपार अनुकम्पामा मेरा 

अपरािहरू मेवटविनुहोस्। मेरो सबै अिमगबाट मलाई पूणग रूपमा िोइविनुहोस्, र मेरो पापबाट 

मलाई शुद्ध र्ररविनुहोस्। वकनवक मेरा अपरािहरू म जािछु, र मेरो पाप सिा मेरो सामुने्न छ। 

तपाईकंो विरुद्धमा, केिल तपाईकैं विरुद्धमा मैले पाप र्रेको छु, र तपाईकंो दृवष्टमा जे खराबी छ, 

त्यही र्रेको छु। यसैकारण बोल्नुहुाँिा तपाई ं ठीक प्रमावणत हुनुहुन्छ, र न्याय र्िाग तपाई ं न्यायी 

ठहररनुहुन्छ। सााँचै्च, म जन्माँिा नै पापी वथएाँ , र मेरी आमाले मलाई र्भगिारण र्रेिेन्दख नै म पापी 

वथएाँ । वनश्चय नै हृियको सत्यता तपाई ंचाहना र्नुगहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाई ंमलाई बुन्दद्धका कुरा 

वसकाउनुहुन्छ। वहसपले मलाई शुद्ध पानुगहोस्, र म शुद्ध हुनेछु। मलाई िुनुहोस्, र म वहउाँभिा सेतो 

हुनेछु। मलाई हषग र उल्लास सुन्न विनुहोस्, र तपाईलें चूणग पाररविनुभएका हड्डीहरू आनन्दित 



होऊन्। मेरा पापहरूिेन्दख आफ्नो मुख लुकाउनुहोस्, र मेरा सारा अिमगहरू मेवटविनुहोस्। हे 

परमेश्वर, ममा शुद्ध हृिय सृजनुहोस्, र मवभत्र एउटा न्दस्थर आत्मा पुनजीवित पानुगहोस्। मलाई 

तपाईकंो उपन्दस्थवतबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईकंा पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईकंो 

मुन्दक्तको आनि मलाई फेरर विनुहोस्, र मलाई सम्हाल्ने इचु्छक आत्मा विनुहोस्। तब 

अपरािीहरूलाई म तपाईकंा मार्गको वशक्षा विनेछु, र पापीहरू तपाईतंफग  फकग नेछन्। हे परमेश्वर, हे 

मेरा उद्धारकताग परमेश्वर, मलाई रक्तपातको िोषबाट छुटकारा विनुहोस्, र मेरो मुखले तपाईकंा 

िावमगकताको सु्तवत र्ाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरा ओठ खोवलविनुहोस्, र मेरो वजब्रोले तपाईकंो 

प्रशंसाको िोषणा र्नेछ। वकनवक तपाई ं बवलमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्रता म बवल चढाउनेवथएाँ । 

होमबवलमा तपाई ंखुशी हुनुहुन्न। तोवडएको आत्मा नै परमेश्वरको वनन्दि बवलिान हो। हे परमेश्वर, 

तोवडएको र पश्चात्तापी हृियलाई तपाई ंवतरस्कार र्नुगहुन्न। 

o; cWoogsf] cGTodf o; ehg;Fu|xnfO{ k9\g nufpg'xf];\ / bfpbn] h:t} s;/L cfkm\gf] kfksf] 

af/]df k/d]Zj/sf] ;fd' tf]l8Psf] cfTdf agfpg] l;sfpg'xf];\ .  

 

     

  



9= alKt:dfsf] cWoog 

cWoogsf] pb]Zo M qm';sf] af/]df k|rf/ ul/;s]kl5 kq';n] kfkIfdfsf] nflu eL8nfO{ kZrftfk 

u/]/ alKt:df lngsf] nflu cf1f lbP . o; cWoogn] v|Li6sf] alnbfg / alKt:df åf/f s;/L kfk 

Ifdf x'G5 eGg] af/]df k'nsf] sfd u5{ .  

1. k|]l/t/Acts 2:36-41  

“त्यसैकारण इस्राएलको सारा पररिारले यो पक्का र्री जानोस्, वक येशू, जसलाई तपाईहंरूले कू्रसमा 

टााँगु्नभयो, परमेश्वरले उहााँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो।” यो कुरा सुनेर वतनीहरूको हृिय 

वछयावछया भयो, अवन पतु्रस र अरू पे्रररतहरूलाई वतनीहरूले भने, “ए भाइ हो, हामीले के र्ने?” 

पतु्रसले वतनीहरूलाई भने, “पश्चात्ताप र्र, र वतमीहरूका पाप-क्षमाको वनन्दि येशू ख्रीष्टको नाउाँमा 

वतमीहरू प्रते्यकले बन्दिस्मा लेऊ, र वतमीहरूले पवित्र आत्माको िरिान पाउनेछ । वकनवक प्रवतज्ञा 

वतमीहरूका वनन्दि, वतमीहरूका सन्तानको वनन्दि र टाढा-टाढामा रहेका सबैका वनन्दि हो, प्रते्यक 

जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ।” अरू िेरै कुराहरूद्वारा उनले वतनीहरूलाई र्िाही 

विए, र यसो भनेर अती विए, “यस िुष्ट पुस्ताबाट वतमीहरूले आफैलाई बचाओ।” तब जस-जसले 

उनको कुरा ग्रहण र्रे वतनीहरूले बन्दिस्मा वलए, र त्यसै विन प्राय: तीन हजार मावनसहरू 

वतनीहरूको संख्यामा थवपए। 

• Kfq';n] k|rf/ u/] अनुसार xfdLn] k|e' o]z"nfO{ k|e' / v|Li6 eg]/ ljZjf; / :jLsf/ ug'{k5{ .  

• tkfO{ o]z"sf] d[To'sf] nflu JolQmut ?kdf lhDd]jf/ x'g'x'G5 . kq';sf] jrgn] ;'g]sf dflg;x?sf] 

x[bo l5ofl5of eof] / ltgLx?n] eg], ca xfdLn] s] ug]{ <  

• kq';n] hjfkm lbP – klxn] kfkaf6 kZrftfk ug'{k5{ / bf];|f] kfk Ifdfsf] nflu alKt:df lng'k5{ 

/ kljq cfTdfsf] j/bfg kfpg]5 .  

 

2. o"xGgf/John 3:3-5  

येशूले वतनलाई जिाफ विनुभयो, “सााँचै्च म वतमीलाई भिछु, कोही नयााँ र्री जने्मन भने उसले 

परमेश्वरको राज्य िेख्न सकै्दन।” वनकोिेमसले उहााँलाई भने, “मावनस बूढो भएपवछ कसरी जन्मन 

सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा िोस्रो चोवट पसेर जन्मन सक्छ?” येशूले जिाफ विनुभयो, 

“सााँचै्च म वतमीलाई भिछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जने्मन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सकै्दन। 

• o]z"sf] cg';f/ xfdLn] :ju{ hfgsf] nflu s] ug'{k5{ < xfdL km]/L hlGdg'k5{ . xfdL kfgL / 

cfTdfåf/f hlGdg'k5{ .  

• xfdL kfgL / cfTdfåf/f slxn] hGdG5f}F < alKt:dfsf] a]nfdf  



3. dQL/Matthew 28:18-20  

तब येशू वतनीहरूकहााँ आएर भनु्नभयो, “स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अविकार मलाई विइएको छ। 

यसकारण जाओ, र सबै िेशका जावतहरूलाई चेला बनाओ, वपता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउाँमा 

वतनीहरूलाई बन्दिस्मा िेओ, मैले वतमीहरूलाई आज्ञा र्रेका सबै कुरा पालन र्नग वतनीहरूलाई 

वसकाओ। हेर, म युर्को अन्त्यसम्म सिै ाँ वतमीहरूका साथमा छु।” 

• s:tf] lsl;dsf] dflg;nfO{ dfq alKt:df lbg'k5{ < tL dflg;x? hf] l;Sg ;S5g\ / a'em]/ 

kfngf klg ug{ ;S5g\ .  

• jrg/Verse 20 df o]z"n] cf1f ug'{ ePsf] s'/f gjhft lzz' / ;fgf afnaflnsfx?sf] nflu 

eg] xf]Og .  

• alKt:df o]z"sf] cf1f xf] / xfdLn] kfngf ug'{k5{ .  

 

4. /f]dL/Romans 6:3-9  

के वतमीहरू जािैन  हामी सबै, जवतले ख्रीष्ट येशूमा बन्दिस्मा वलय ,ं उहााँकै मृतु्यमा बन्दिस्मा वलएका 

वथय ?ं यसकारण बन्दिस्माद्वारा हामी मृतु्यमा उहााँसाँरै् र्ावडय ,ं तावक जसरी वपताको मवहमाद्वारा 

ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पाररनुभयो, त्यसरी हामी पवन नयााँ जीिनको मार्गमा वहाँड ।ं यवि उहााँको 

मृतु्यमा हामी उहााँसाँर् एउटै भएका छ  ंभने, उहााँको पुनरुत्थानमा पवन वनश्चय नै हामी उहााँसाँरै् एक 

हुनेछ ।ं हामी जािछ  ंवक हाम्रो पुरानो मनुर्ष्त्व उहााँसाँर् कू्रसमा टााँवर्यो, तावक हाम्रो पापमय शरीर 

नाश होस्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं वकनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको 

छ। तर यवि हामी ख्रीष्टसाँर् मरेका छ  ंभनेता उहााँसाँर् वजउने पवन छ  ंभने्न विश्वास र्िगछ ।ं हामी 

जािछ  ंवक ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरर मनुगहुनेछैन। अब उसो उहााँमावथ मृतु्यको राज्य 

हुाँिैन। 

• ha xfdL alKt:df lnG5f}F ta xfdL o]z"sf] d[To'df alKt:df lnG5f}F . ha xfdL alKt:df lnG5f}F, 

xfdL o]z";Fu} ufl8G5f}F .  

• xfd|f] alKt:df x'G5, ta xfdL gofF hLjg lhpF5f}F .  

• jrg/Verse 6 cg';f/, ha xfdL alKt:df lnG5f}F, xfd|f] k'/fgf] :jefa o]z";Fu} qm';df 6fFluG5f}F.  

• jrg/Verse 7 cg';f/, ha xfd|f] k'/fgf] :jefa gfz x'G5, xfdL s] af6 d'Qm x'G5f}F <  

kfkaf6 alKt:df M o]z" dg'{eof] , ufl8g'eof], af}F/L p7\g'eof] – alKt:dfdf xfdL klg pxfFsf] d[To'df 

d5f}{F, ufl8G5f}F / af}F/L p7\5f}F – ljZjf;åf/f xfdL o]z" v|Li6sf] d/0f, bkmg / k'g?Tyfgdf efu 

कलन्छ ं] .  

 



5. ! kq'; /1 Peter 3:20-21  

ती आत्माहरूले प्राचीनकालमा आज्ञापालन र्रेनन्, जब नोआको समयमा जहाज बनाउाँिा परमेश्वरले 

िैयग िारण र्री पन्दखगनुभएको वथयो। त्यस जहाजमा थोरै, अथागत् आठ जना मात्र पानीद्वारा बचाइए। 

यही पानी बन्दिस्माको एउटा रूप हो, जसले वतमीहरूलाई बचाउाँछ। यो शरीरको मैला हटाएजस्तो 

होइन, तर शुद्ध वििेकको वनन्दि परमेश्वरतफग को एउटा प्रवतज्ञा हो। यसले मृतकबाट भएको येशू 

ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा वतमीहरूलाई बचाउाँिछ। उहााँ स्वर्गमा जानुभयो र स्वर्गिूतहरू, 

अविकारहरू र शन्दक्तहरूलाई िशमा पारी परमेश्वरको िावहने बाहुलीपवट्ट विराजमान हुनुहुन्छ 

• jrg/Verse 20 cg';f/, gf]cfsf] ;dodf slthgf dflg;x? ar] <  

• kfgLåf/f 8 hgf dflg;x? arfOP . o;sf] dtna s] xf] <  

• h;/L kfgLn] k[YjLdf ePsf] kfk / 8'ªufdf ePsf] 8 hgf dflg;x?nfO{ 5'6\ofOP, To;/L g} 

alKt:dfn] xfdLnfO{ kfkaf6 cnu ug]{ sfd u5{ . o;}sf/0f kq';n] eG5 ls oxL kfgL 

alKt:dfsf] Ps ?k xf] .  

• jrg/Verse 21 cg';f/ alKt:dfn] s] u5{ < o;n] xfdLNffO{ arfpF5 . ca xfdL x]/f}F Pshgf 

alKt:df lnPsf dflg;sf] af/]df .  

 

6. k|]l/t/Acts 8:26-39  

त्यसपवछ प्रभुका एउटा िूतले वफवलपलाई भने, “उठेर िवक्षणवतर यरूशलेमबाट र्ाजातफग  जाने 

बाटोमा जाऊ। त्यहााँ मरुभूवमको बाटो छ।” अवन वफवलप उठेर र्ए, र एक जना इवथयोवपयाली 

नपंुसकलाई भेटे, जो इवथयोवपया िेशकी महारानी किाकीका ठूला पिाविकारी र समस्त सम्पवत्तका 

कोषाध्यक्ष वथए। उनी यरूशलेममा आरािना र्नग र्एका वथए। उनी फवकग रहेका वथए, र आफ्नो 

रथमा बसी यशैया अर्मिक्ताको पुस्तक पवढरहेका वथए। तब पवित्र आत्माले वफवलपलाई भनु्नभयो, 

“जाऊ र त्यस रथको साथ लार्।” वफवलप वतनीकहााँ ि डेर र्ए, र वतनलाई यशैया अर्मिक्ताको 

पुस्तक पवढरहेको सुनेर उनले सोिे, “तपाईलें पवढरहनुभएको कुरा बुझ्नुहुन्छ?” तब वतनले भने, 

“कसैले नबताईकन म कसरी बुझ्न सक्छु र?” अवन वतनले वफवलपलाई रथमा चढी वतनको साथमा 

बसे्न अनुरोि र्रे। अब वतनले पवढरहेका िमगशास्त्रको खण्ड यो वथयो, “जसरी भेडा कावटनलाई 

लवर्न्छ, िा थुमा ऊन कत्रनेको सामु चूप रहन्छ, त्यसरी नै उसले आफ्नो मुख खोलेन। उसको 

अपमावनत अिस्थामा उसलाई न्याय वमलेन। उसको पुस्ताको बयान कसले र्ने? वकनभने उसको 

जीिन पृथ्वीबाट हरण भयो।” तब ती नपंुसकले वफवलपलाई भने, “कृपा र्री मलाई भनु्नहोस्, 

अर्मिक्ताले यो कसको विषयमा भनेका हुन्, उनको आफ्नै विषयमा वक अरू कसैको विषयमा?” 

तब वफवलपले आफ्नो मुख खोलेर िमगशास्त्रको यसै खण्डबाट वतनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। 

अवन उनीहरू बाटोमा जााँिाजााँिै केही पानी भएको एउटा ठाउाँनेर आइपुरे्। ती नपंुसकले भने, 

“हेनुगहोस्, यहााँ पानी रहेछ, मलाई बन्दिस्मा हुनिेन्दख केले रोक्न सक्छ?”  वफवलपले भने, “यवि सारा 



हृियले नै विश्वास र्नुगहुन्छ भने तपाईलें बन्दिस्मा वलन सकु्नहुन्छ।” वतनले जिाफ विए “येशू ख्रीष्ट 

नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास र्िगछु।”] वतनले रथ रोके्न आज्ञा विए, अवन वफवलप र ती 

नपंुसक िुिै पानीमा ओले, र उनले वतनलाई बन्दिस्मा विए। तर जब उनीहरू पानीबाट बावहर 

उन्दिआए, तब प्रभुका आत्माले वफवलपलाई पके्रर लैजानुभयो, र ती नपंुसकले उनलाई फेरर िेखेनन्, 

र ती रमाउाँिै आफ्नो बाटो लारे्।  

• नपंुसि 3/ hfFb} ubf{ af6f]df s] ub}{ lyP < afOan kl9/x]sf lyP .  

• pm gd| JolQm lyof] ls 3d08L < pm gd| lyof] lsgls p;n] dbt dfUof] .  

• Tof] नपंुसि wfld{s dflg; lyof] t/ pm ar]sf] lyPg / ;fFrf] v|Lli6ofg klg lyPg . To;}n] 

ltgLx?n] /y d} a;L afOan cWoog u/] h;/L xfdL klg ub}{ 5f}F . lkmlnkn] o]z"sf] af/]df 

;';dfrf/ ;'gfP .  

• ha ltgLx?n] kfgL b]v], b'a} hgf kfgLdf cf]n]{ / lkmlnkn] alKt:df lbP . alKt:dfsf] cy{ xf] 

ls k'/} kfgLdf 8'afpg' .  

• नपंुसिले p;sf] cfkm\gf] b]zdf gk'u'Gh]n lsg kv]{g < pgL t'?Gt} Ifdf x'g rfxGYof] .  

• ca tkfONf] s] ug'{k5{ xf]nf < tkfO slxn] alKt:df lng rfxg'x'G5 < tkfO lsg alKt:df lng 

rfxg'x'G5 <  

 

         

  



10= d08nLsf] cWoog 

 

1. sn:;L/Colossians 1:18  

उहााँ शरीर, अथागत् मण्डलीका वशर हुनुहुन्छ, उहााँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा 

उहााँ जे्यष्ठ हुनुहुन्छ, तावक प्रते्यक कुरामावथ उहााँ सिोच्च होऊन्। 

Df08nL o]z"sf] z/L/ xf] . z/L/nfO{ lz/sf] cfjZostf k5{ . d08nLsf] lz/ v|Li6 x'g'x'G5 . d08nL 

w]/} clt cfjZos s'/f xf] . s;}n] o]z"nfO{ :jLsf/ ug]{ / d08nLnfO{ c:jLsf/ gug]{ eGg] s'/f 

x'Fb}g .  

 

2. ! sf]l/GyL/1 Corinthians 12:12-26  

12वकनवक जस्तो शरीर एक छ, र त्यसका िेरै अङ्गहरू हुन्छन्, र शरीरका समू्पणग अङ्गहरू िेरै भए 

तापवन शरीरचावहाँ एउटै हुन्छ, ख्रीष्ट पवन त्यसै्त हुनुहुन्छ। 13वकनवक एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी 

सबैले एउटै शरीरमा बन्दिस्मा पाएका छ —ं यहूिी िा ग्रीक, कमारो िा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै 

पवित्र आत्माबाट वपउन विइयो। 14वकनवक शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर िेरै अङ्गहरूबाट 

बवनएको हुन्छ। 15यवि खुट्टाले “म हात होइनाँ, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन” भन्यो भने, के त्यो 

शरीरको अङ्ग हुाँिैन र? 16र कानले “म आाँखा होइनाँ, यसैले म शरीरको अङ्ग होइनाँ” भन्यो भने, त्यो 

शरीरको अङ्ग हुाँिैन र? 17यवि जमै्म शरीर आाँखा हुाँिो हो त सुने्न कहााँबाट? यवि जमै्म शरीर कान 

हुाँिो हो त सुाँघे्न कहााँबाट? 18तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छाबमोवजम शरीरमा हरेक अङ्ग वमलाएर 

रान्दखविनुभएको छ। 19यवि ती जमै्म एउटै अङ्ग हुाँिा हुन् त शरीर कहााँ हुने? 20तर अङ्गहरू िेरै छन्, 

तापवन शरीरचावहाँ एउटै।  

21आाँखाले हातलाई “मलाई तेरो िरकार छैन” भन्न सकै्दन, र वशरले पवन खुट्टालाई “मलाई 

वतमीहरूको िरकार छैन” भन्न सकै्दन। 22बरु शरीरका अझ िुबगल िेन्दखने अङ्गहरू नै नभई नहुने 

हुन्छन्। 23शरीरका ती अङ्गहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्वका ठान्छ ,ं वतनलाई हामी बढ्ता 

आिर विन्छ ।ं प्रत्यक्ष रूपले िेखाउन नसवकने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रतासाथ राख्छ ,ं 24प्रत्यक्ष 

िेखाउन सवकने हाम्रा अङ्गहरूलाई त्यस्तो वहफाजत चावहाँिैन। तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी 

वमलाउनुभएको छ वक हीन अङ्गहरूलाई बढी आिर प्रिान र्नुगभएको छ, 25तावक शरीरमा बेमेल 

नहोस्, तर अङ्गहरू एउटाले अकागको वनन्दि समान िास्ता राखून्। 26यवि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो 

भने सबै अङ्गहरूले साँरै् कष्ट भोग्छन्, अथिा एउटा अङ्गको आिर भयो भने सबै अङ्गहरूले साँरै् 

आनि मनाउाँछन्। 



;a} hf] ar]sf 5g\, v|Li6sf] z/L/sf ;b:ox? x'g\. xfdL ;a}hgf Pp6} z/L/df Pp6} cfTdfåf/f 

alKt:df lnPsf x'g\. z/L/sf x/]s ;b:ox? dxTjk"0f{ / cfjZos x'G5g\ / v|Li6sf] z/L/df s'g}klg 

e]befj x'g'x'Fb}g . xfdLn] Ps csf{sf] lglDt ;dfg lkmqmL ug'{kb{5 .  

 

3. Plkm;L/Ephesians 2:19-22  

यसरी अब वतमीहरू वििेशी र प्रिासी होइन , तर सन्तहरूसाँर् वतमीहरू सङ्गी-नार्ररक र 

परमेश्वरको पररिारका सिस्यहरू भएका छ । त्यो िराना पे्रररतहरू र अर्मिक्ताहरूको जर्मावथ 

बसालेर वनमागण भएको छ, र ख्रीष्ट येशू आफैचावहाँ मुख्य कुने-ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहााँमा पूरै िर ठीकसाँर् 

एकैसाथ जोवडएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्िैजान्छ। अवन पवित्र आत्मामा परमेश्वरको 

िासस्थान हुनलाई वतमीहरू पवन उहााँमा एकसाथ वनमागण हुाँिैजान्छ । 

k/d]Zj/sf] d08nL v|Li6 dfyL lgdf{0f ePsf] 5, hf] s'g]9'ªuf] x'g'x'G5 . k|]l/tx? / cudjQmfx? 

Df08nLsf hu x'g\ . d08nL sf] lzIffsf] lglDt afOan zlQmzfnL xltof/ xf] .  

 

4. lxa|'/Hebrews 3:12-13   

भाइ हो, होश र्र, वतमीहरूमधे्य कसैमा भएको िुष्ट र अविश्वासी हृियले वतमीहरूलाई जीवित 

परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। जबसम्म “आजको विन” भने्न कुरा छ, तबसम्म एउटाले अकागलाई 

अती िेओ, र पापको छलछामले वतमीहरू कसैको हृिय कठोर नहोस्। 

Df08nLsf ;a} r]nfx? cflTds /xgsf] nflu xfdL ;r]t /xg'k5{ . To;sf] nflu xfdLNf] b}lgs 

?kdf Ps csf{nfO{ k|f]T;fxg lbg'k5{ .  

 

5. lxa|'/Hebrews 10:24-25  

हामी एउटाले अकागलाई पे्रम र असल कामको वनन्दि कसरी उत्सावहत र्राउने त्यस कुरामावथ विचार 

र्र ।ं कवत जनाको सङ्गवतमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचावहाँ एकसाथ भेला हुन नछोड ।ं तर प्रभुको 

विन नवजक आइरहेको वतमीहरूले िेखेका हुनाले एउटाले अकागलाई झन् प्रोत्साहन िेओ। 

xfdLn] v|Li6df s;/L Ps csf{nfO{ pT;flxt ug]{ eGg] s'/fdf Wofg lbg'kb{5 . xfdLn] Ps;fy 

e]63f6 ug]{ afgL agfpgnfO{ ;dlk{t x'g'kb{5 . xfdLNf] Pscsf{nfO{ k|f]T;flxt ug'{kb{5 .  

 

 



6. k|]l/t/Acts 2:42 

वतनीहरू पे्रररतहरूका वशक्षा, सङ्गवत र रोटी भााँच्न र प्राथगनामा भन्दक्तसाथ लावर्रहने्थ।  

Kflxn]sf] d08nL lg/Gt/ ?kdf k|]l/tx?sf] lzIffdf, ;Fultdf, /f]6L efFRg] sfddf, / k|fy{gfdf 

elQm;fy nflu/xGy] . xfdLn] कतनीहरुिो ] elQmnfO{ gSsn ug'{kb{5 .  

 

lgisif{df M d08nLdf ;xefuL x'gsf] nflu k/d]Zj/n] tkfO{sf] hLjgdf agfpg'ePsf] of]hgfnfO{, 

s] tkfO{ hfGg'x'G5 < मण्डलीमा सहभार्ी हुनु को मतलब के हो < tkfO{ k/d]Zj/sf] d08nLsf] Ps 

;b:osf] ?kdf /x]/ s;/L To;sf] lhDd]jf/L k'/f ug{ rfxg'x'G5 < d08nLsf sfo{qmdx?df ;xefuL 

x'g'sf] dxTj tkfO{ s;/L x]g'{x'G5 <  

    

  



11= lzioTj - o]z" g} k|e' x'g'x'G5 _ 

pb]Zo M o; cWoogsf] pb]Zo eg]sf] o]Zf"nfO{ k|e' dfGg'sf] dtna s] xf] ;f] l;sfpg' xf] . xfdL 

alKt:dfsf] a]nfdf :jLsf/ u5f}{F ls o]z" d]/f] k|e' x'g'x'G5 . Tof] :jLsf/ ug'{sf] dtna s] xf] < 

To;n] xfd|f] hLjgdf s;/L k|efj kfg{ ;S5 < o; cWoogn] dbt u5{ ls o]z"sf] kl5 nfUg'sf] 

cy{ s] xf] . tkfO{ o]z"nfO{ k5\ofpg'sf] dtna s] xf] < pxfFnfO{ k5\ofpg] dflg;sf] x[bo s:tf] 

x'g'kb{5 < tkfO{sf] hLjgdf s:tf] lsl;dsf] ;dk{0f b]lvg'kb{5 < o]z"nfO{ k5\ofpg lg0f{o ug]{ 

dflg;n] s:tf] hLjg lhpF5g\ <  

 

1. k|]l/t/Acts 11:25-26  

तब शाऊललाई खोज्न बारनाबास टासगसमा र्ए। जब वतनले उनलाई भेट्टाए तब उनलाई 

एन्दिओन्दखयामा ल्याए। तब पूरा एक िषगसमै्म मण्डलीका मावनसहरूसाँर् वतनीहरूले भेटिाट 

र्रररहे, र मावनसहरूको ठूलो समूहलाई वशक्षा विए। चेलाहरू पवहलो पटक एन्दिओन्दखयामा नै 

ख्रीवष्टयान भवनए। 

• tkfO{ r]nf eGg] zAbnfO{ s;/L JofVof ug'{x'G5 < jrgcg';f/ r]nf / v|Lli6ofg eGg] zAbdf 

s]xL leGgtf 5 < 5}g . tL b'O{ zAbx?sf] cy{ Pp6} xf] .  

• s] tkfOnfO{ yfx 5 gofF s/f/df v|Lli6ofg eGg] zAb slt k6s pNn]v ul/Psf] 5 < # k6s 

• r]nf eGg] zAb rfxLF sltk6s k|of]u ePsf] 5 <  

 

2. ds'{;/Mark 12:28-31  

शास्त्रीहरूमधे्य एक जना आए, र वतनीहरूलाई आपसमा वििाि र्रररहेका सुने। येशूले 

मावनसहरूलाई ठीक जिाफ विनुभएको िेखेर वतनले उहााँलाई सोिे, “सबै आज्ञाहरूमा मुख्यचावहाँ 

कुन हो?” येशूले जिाफ विनुभयो, “सबैभिा मुख्यचावहाँ यो हो: ‘हे इस्राएल सुन्, परमप्रभु हाम्रा 

परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृियले, तेरो सारा 

प्राणले, तेरो सारा समझले, र तेरो सारा शन्दक्तले पे्रम र्र्।’ िोस्रोचावहाँ यो हो, ‘तैंले आफ्नो 

वछमेकीलाई आफूलाई जसै्त पे्रम र्र्।’ योभिा ठूलो आज्ञा अको छैन।” 

• ;a}eGbf dxfg cf1fx? Efg]sf] k/d]Zj/nfO{ k|]d ug'{ / cfkm\gf] l5d]sLnfO{ cfkm}nfO{ em}F k|]d ug'{ 

xf] .  

• r]nf x'g' eg]sf] k/d]Zj/;Fu ;f/f x[bon] ;DaGw :yflkt ug'{ xf] / l5d]sLnfO{ k|]d ug'{ xf] .  

• olb xfdLn] oL b'O{ cf1fx?nfO{ hfG5f}F eg] o]z"n] xfdL;Fu /fVg'ePsf] ck]Iff xfdL hfGg ;S5f}F.  



3. n'sf/Luke 9:23-26  

तब उहााँले सबैलाई भनु्नभयो, “कोही मपवछ आउने इच्छा र्छग  भने त्यसले आफूलाई इन्कार र्रोस्, 

र विनहुाँ आफ्नो कू्रस बोकेर मेरो पवछ लार्ोस्। वकनवक जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा र्छग , 

त्यसले त्यो रु्माउनेछ। तर जसले मेरो खावतर आफ्नो प्राण रु्माउाँछ, त्यसले त्यो बचाउनेछ। वकनवक 

सारा जर्त् प्राि र्रेर आफैलाई चावहाँ नाश पाछग  िा रु्माउाँछ भने मावनसलाई के लाभ हुन्छ र? तर 

कोही मिेन्दख र मेरा िचनिेन्दख शमागउाँछ भने मावनसको पुत्र पवन आफ्नो मवहमामा, र वपताको र 

पवित्र िूतर्णको मवहमामा आउाँिा त्यससाँर् शमागउनेछ। 

o; jrgn] o]z"sf] r]nf x'gsf] nflu ck]Iff ug'{ePsf] s'/fnfO{ l;sfpFb5 .  

• cfkm}nfO{ OGsf/ ug'{  

• b}lgs qm";nfO{ af]Sg'  

• o]z"sf] lglDt cfkm\gf] hLjg u'dfpg tof/ x'g'  

• o]z"sf] jrg / pxfFsf] nflu nlHht gx'g' o]z"sf] oL ck]Iffx?sf] af/]df tkfO{nfO{ s:tf] dx;'; 

x'G5 <  

• cfkm}nfO{ OGsf/ ug'{sf] dtna s] xf] < b}lgs cfkm\gf] qm'; af]Sg'sf] dtna s] xf] <  

• o]z"nfO{ k5\ofpgsf] nflu tkfO{nfO{ s] s'/f TofUg ufx|f] x'G5 <  

• xfdL cfh s;/L o]z"k|lt nlHht x'G5f}F <  

 

4. n'sf/Luke 11:1-4  

उहााँ कुनै एक ठाउाँमा प्राथगना र्रररहनुभएको वथयो। उहााँले प्राथगना र्ररसकु्नभएपवछ चेलाहरूमधे्य 

एक जनाले उहााँलाई भने, “हे प्रभु, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई वसकाएझै ाँ हामीलाई पवन प्राथगना 

र्नग वसकाउनुहोस्।” उहााँले वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “वतमीहरूले प्राथगना र्िाग यसो भन, “‘हे वपता, 

तपाईकंो नाउाँ पवित्र र्ररओस्, तपाईकंो राज्य आओस्। हाम्रो िैवनक भोजन हामीलाई प्रवतविन 

विनुहोस्। हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा र्ररविनुहोस्, वकनवक हामी पवन हाम्रा विरुद्धमा अपराि 

र्नेहरूलाई क्षमा र्िगछ ।ं हामीलाई परीक्षामा पनग नविनुहोस्’।” 

o]z"n] cfkm\gf r]nfx?nfO{ k|fy{gf ug{ l;sfpg'eof] . pxfFn] k/d]Zj/nfO{ lktf egL k'sfg{ 

l;sfpg'eof] . r]nf x'g' eg]sf] k/d]Zj/;Fu lktfsf] ?kdf JolQmut ;DaGw ljsfz ug'{ xf] . xfdLn] 

k/d]Zj/;Fu k|fy{gfåf/f s'/f u/]/ / jrg cWoogåf/f ;'g]/ ;DaGw a9fpg ;S5f}F .  

 

 



5. n'sf/Luke 14:25-33 

मावनसहरूको ठूलो भीड उहााँको साथ जााँिैवथयो, र उहााँले फकेर वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “यवि कोही 

मकहााँ आउाँछ, र आफ्ना बुबा, आमा, पत्नी, छोरा-छोरीहरू र िाजुभाइ, वििी-बवहनीहरूलाई र 

आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठािैन भने, त्यो मेरो चेला हुन सकै्दन। जुन व्यन्दक्त आफ्नो कू्रस बोकेर 

मेरो पवछ लागै्दन, त्यो मेरो चेला हुन सकै्दन। “वतमीहरूमधे्य कसैले एउटा िरहरा बनाउने इच्छा र्छग  

भने, त्यो िरहरा बनाई वसद्धयाउने खचग आफूवसत छ वक छैन भनी के त्यसले पवहले नै बसेर वहसाब 

लाउाँिैन र? नत्र भने त्यसले जर् बसालेपवछ वसद्धयाउन सकेन भने, िेखे्नहरू सबैले यसो भनेर 

त्यसको वर्ल्ला र्नग लागे्नछन्, ‘यस मावनसले बनाउन त थाल्यो तर वसद्ध्याउन सकेन।’ “कुन राजा 

होला जसले अको राजासाँर् लडाइाँ र्नग जााँिा आफ्नो साथ भएका िश हजारले त्यसको विरुद्ध आउने 

बीस हजारसाँर् लडाइाँ र्नग सक्छु वक सन्दक्दनाँ भनी पवहले बसेर सल्लाह र्िैन? वतनले नसके्न हो भने, 

त्यो अको राजा टाढै हुाँिा वमलापको शतग सोध्न राजिूत पठाउनेछ। यसकारण वतमीहरूमधे्य जसले 

आफूवसत भएका सबै थोक त्यागै्दन, त्यो मेरो चेला हुन सकै्दन। 

• o]z"nfO{ cfkm\gf] kl/jf/ eGbf / cfkm}nfO{ eGbf klg klxnf k|]d ug'{k5{ . o;sf] dtna kl/jf/nfO{ 

;Ddfg jf ;]jf gug]{ eGg] rfxLF xf]Og . x/]s lbg qm'; af]s]/ pxfFsf] kl5 nfUg tof/ x'g'kb{5. 

• o]z"nfO{ k5\ofpFbf r'sfpg' kg]{ d'NonfO{ ljrf/ ug'{xf];\ .  

• o]z"nfO{ k5\ofpg' eg]sf] ulDe/, hLjge/Lsf] lg0f{o xf] ,t/ of] s'g} efjgfdf axs]/ s]xL 

;dosf] nflu ug]{ lg0f{o xf]Og .  

• o]z"sf] lglDt ;a} s'/f TofUg tof/ x'g] :jefj x'g'kb{5 .  

 

6. o"xGgf/1 John 2:3-6 

3यवि हामीले उहााँका आज्ञाहरू पालन र्यौं भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छ ,ं वक हामी उहााँलाई 

वचिछ ।ं 4जसले “म उहााँलाई वचन्छु” भन्छ, तर उहााँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन र्छग , त्यो झटूो हो, र 

त्यसमा सत्य छैन। 5तर जसले उहााँको िचन पालन र्छग , त्यसमा परमेश्वरप्रवतको पे्रम सााँच्ची नै वसद्ध 

भएको हुन्छ। हामी उहााँमा छ  ंभने्न कुरामा यसैबाट वनवश्चत हुन्छ ।ं 6उहााँमा रहन्छु भने्न व्यन्दक्त आफै 

पवन उहााँको चालअनुसार चल्नुपछग । 

• यस वचन अनुसार िोकह ख्रीकियन हो वा होइन भने्न िसरी थाहा हुन्छ? 

• येशुलाई कचने्न माकनसले उहााँिो आज्ञा पालना गनुुपछु। 

 

 

 

 



7. o"xGgf/John 8:31-32  

येशूले आफूमावथ विश्वास र्ने यहूिीहरूलाई भनु्नभयो, “वतमीहरू मेरो िचनमा रह्य  भने वतमीहरू 

सााँचै्च मेरा चेला ह । तब वतमीहरूले सत्य के हो सो जाने्नछ , र सत्यले वतमीहरूलाई स्वतन्त्र 

तुल्याउनेछ।” 

• o]z"sf] r]nf aGgsf] nflu ljZjf;n] dfq} k'Ub}g . t/ pxfFsf] jrg kfngf ug'{ h?/L x'G5 .  

 

8. o"xGgf/John 13:34-35 

34 “एउटा नयााँ आज्ञा म वतमीहरूलाई विाँिछु: वतमीहरू एक-अकागलाई पे्रम र्र। वतमीहरूसाँर् मैले 

जस्तो पे्रम र्रेको छु, वतमीहरूले पवन एक-अकागलाई त्यसै्त पे्रम र्र। 35यवि वतमीहरूले एक-

अकागलाई पे्रम र्यौ भने, यसैबाट सबैले जाने्नछन्, वक वतमीहरू मेरा चेलाहरू ह ।” 

• of] o]z"sf] gofF cf1f xf] lsgls xfdLn] pxfFsf] k|]dsf] pbfx/0fnfO{ k5\ofpg' kb{5 .  

• o]z"sf] r]nf x'g'sf] Pp6f ;Fs]t k|]d xf] M  

• x/fPsfx?nfO{ vf]Hg' / arfpg' xf], dflg;x?sf] d5'jf/f aGg l;Sg' xf], oz"sf] clGtd dxfg 

cf1fnfO{ kfngf ug'{ xf] . -dQL/Matthew 28:18-20, n'sf/Luke 19:10, ds'{;/Mark 1:16-

20_  

• u/Lax?nfO{ k|]d ug'{ xf] -dQL/Matthew 25:32-46_  

• cfkm\gf] kl/jf/nfO{ k|]d ug'{ xf] - ! ltdf]yL/1 Timothy 5:8_  

• d08nLnfO{ k|]d ug'{ xf] - ! kq'; /1 Peter 1:22_  

• cfkm\gf] zq'x?nfO{ klg k|]d ug'{ xf] - dQL/Matthew 5:44_  

 

9. ds'{;/Mark 1:16-20 

र्ालील-समुद्रको वकनार-वकनारै जााँिैहुनुहुाँिा उहााँले वसमोन र वतनका भाइ अन्दियासलाई समुद्रमा 

जाल हावनरहेका िेख्नुभयो। वकनवक वतनीहरू जालहारी वथए। येशूले वतनीहरूलाई भनु्नभयो, “मेरो 

पवछ लार्, र म वतमीहरूलाई मावनसहरूका जालहारी बनाउनेछु।” वतनीहरूले तुरुनै्त आफ्ना 

जालहरू छोडे, र उहााँको पवछ लारे्। अवन अवल पर र्एपवछ उहााँले जन्दियाका िुई छोरा याकूब र 

यूहन्नालाई डुङ्गामा बसी जाल तुवनरहेका िेख्नुभयो। उहााँले तुरुन्त वतनीहरूलाई बोलाउनुभयो, र 

वतनीहरू आफ्ना वपता जन्दियालाई ज्यामीहरूका साथ डुङ्गामा छोडेर उहााँको पवछ लारे्। 

 



o; jrg अनुसार जब o]z"n] klxnf r]nfx?nfO{ af]nfpg'eof] / ltgLx?n] s;/L k|ltlqmof u/] < 

• l;df]g / cflGb|of;n] s;/L k|ltlqmof u/] < ofs'a / o"xGgfn] s;/L k|ltlqmof u/] <  

• o]z"sf] af]nfj6nfO{ tkfO{ s;/L k|ltlqmof ug'{x'G5 <  

• dflg;sf] hfnxf/L aGg'sf] dtna s] xf] <  

 

lgisif{df M o]z"sf] r]nf x'g' eg]sf] pxfF;Fu k|]d;fy, cf1fsf/L / alnbfgL ;DaGw agfpg' xf] . 

;fy}, xfd|f ;a} ;DaGwx?eGbf klxnf o]z";Fusf] ;DaGwnfO{ hf]8 lbg' h?/L x'G5 . 

 

     

  



12= rsfpg'kg]{ d'No 

• tkfO{ lsg v|Lli6ofg aGg rfxg'x'G5 < 

• tkfO{ slxn] v|Lli6ofg aGg rfxg'x'G5 <  

• sf]xL JolQm s;/L r]nf aGg ;S5 < 

• kZrftfksf] dtna s] xf] < s] tkfOn] kZrftfk ug'{eof] < slxn] ug'{eof] < 

• xfdLn] lsg alKt:df lng'k5{ < alKt:dfsf] cy{ s] xf] <  

• olb s;}n] kZrftfk gu/L alKt:df lnof] eg] s] x'G5 < s] ltgLx? v|li6ofg x'g\ < lsg xf]Ogg\  

• kl/jt{g eP/ k/d]Zj/nfO{ k|]d u5{g\ eGb}df sf]xL v|Lli6ofg aGg ;Sb}gg\ lsgls r]nf x'gsf] 

nflu cf1f kfng र्नुगपछग  .  

 

 lxa|'/Hebrews 2:1 

यसकारण जे सुनेका छ  ंत्यसमावथ हामीले अझ बढी ध्यान विनुपछग , नत्रता हामी त्यसबाट बहवकएर 

जानेछ ।ं 

xfdL o]z"af6 axs]/ hfg] ;Defjgf x'G5 . of] lg0f{o eg]sf] tkfOsf] hLjge/Lsf] nflu xf] . d08nL 

o]z"sf] z/L/ xf] / olb tkfOn] d08nL 5f]8\g'eof] eg] k/d]Zj/nfO{ klg 5f]8\g'x'G5 .  

• olb c? s;}n] d08nL 5f]8\g'eof] eg] tkfO s] ug'{x'G5 <  

• tkfO cfkm}nfO{ k/d]Zj/af6 axs]/ hfg /f]Sgsf] nflu s] ug'{x'G5 <  

 

s]xL Wofg lbg'kg]{ s'/fx? tn pNn]lvt 5g\ Ù 

1. laxfgLsf] zfGt ;do 

• tkfO{ cfkm\gf] b}lgs k|fy{gf / afOan cWoogdf s:tf] ub}{ x'g'x'G5 <  

• tkfOn] cfkm\gf] afOan cWoogaf6 s] l;Sb} x'g'x'G5 <  

 

2. kfk :jLsf/ / v'nfkg - ! o"xGgf|'/1 John 1:8-10 ) 
 

यवि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छ  ंभनेता हामीले आफैलाई िोका विन्छ ,ं र हामीमा सत्य हुाँिैन। 

यवि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार र्यौं भने उहााँले हाम्रा पाप क्षमा र्नुगहुन्छ, र सबै अिमगबाट 

हामीलाई शुद्ध पानुगहुन्छ, वकनवक उहााँ विश्वासयोग्य र िमी हुनुहुन्छ। यवि हामीले पाप र्रेका छैन  ं

भनी हामी भन्छ  ंभने हामी उहााँलाई झटूा तुल्याउाँछ ,ं र उहााँको िचन हामीमा हुाँिैन। 

• cfkm\gf] af/]df v'nf eP/ kfk :jLsf/ ug'{ dxTjk"0f{ s'/f xf] .  

• xfdL sf]xL klg l;4 5}gf}F . ha xfdL ljZjf;;fy o]z"nfO{ k5\ofpF5f}, pxfFn] lg/Gt/ ?kdf xfd|f] 

kfk Ifdf ug'{x'G5 . t/ xfdL v'nf eP/ kfk :jLsf/ ug'{k5{ .  



• tkfO s:tf s:tf d'Vo kfkx?df ;F3if{ ug'{x'G5 < tkfO tL kfkx?nfO{ TofUg eljiodf s] 

ug'{x'G5 <  

• tkfOsf] d08nLdf sf] sf] ;fyLx? 5g\, hf] ;Fu tkfO v'nf eP/ kfk :jLsf/ ug{ ;Sg'x'G5 <  

  

3.  gd|tf - lxa|'/Hebrews 13:7, 17 ) 
 

आफ्ना अरु्िाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको िचन वतमीहरूलाई सुनाए। वतनीहरूका 

जीिनको पररणामलाई ध्यान िेओ, र वतनीहरूका विश्वासको अनुकरण र्र। 

 

वतमीहरूका अरु्िाहरूको आज्ञापालन र्र, र वतनीहरूका अिीनमा बस। वकनवक लेखा विनुपछग  

भने्न कुरा जानेर नै वतनीहरूले वतमीहरूका प्राणको हेरचाह र्छग न्। यो काम वतनीहरूले आनिसाथ 

र्रून्। िुुःख मानेर होइन, नत्रता त्यसबाट वतमीहरूलाई कुनै लाभ हुाँिैन। 

 

• gd| x'g' / ;Nnfx lng' dxTjk"0f{ s'/f xf] . ha s;}n] ;RRofpF5, xfdLdf gd|tf x'g' h?/L 5 .  

• r]nfsf] ?kdf tkfOsf d'Vo sdhf]/Lx? s] s] 5g\ <  

 

4. Pscsf{aLrsf] ;DaGw 

• d08nLsf] bfh'efO{ tyf lbbLalxgLx? ;Fu /fd|f] ;DaGw agfpg' kb{5 . cfkm}n] ;DaGwsf] z'?jft 

ug{ l;sf}F .  

 

5. वििाह 

• v|Lli6ofgn] v|Lli6ofg;Fu laafx ug'{kb{5 . lsg <  

• olb tkfOsf] kl/jf/n] tkfOsf] nlu ljafxsf] tof/L u/] eg] tkfO s] ug'{x'G5 <  

• s] tkfOn] cfkm\gf] s]6f jf s]6L ;fyL;Fu ;DaGw tf]8\g'eof] < olb pm km]/L kms]{/ cfof] eg] 

tkfO s] ug'{x'G5 <  

• कववाहsf] af/]df hlxn] klg ;Nnfx lng' h?/L x'G5 .  

 

6. ;tfj6 - @ ltdf]yL/2 Timothy 3:12) 
 

ख्रीष्ट येशूमा भन्दक्तसाथ जीिन वबताउन इच्छा र्नेहरू सबै जना सतािटमा पने नै छन्, 

 

• olb tkfO ;tfj6df kg'{eof] eg] s] ug'{x'G5 <  

• s] tkfOn] ;a} k'/fgf d'lt{k"hf, ;F:sf/ / rfnrngx? 5f]8\g'eof] < o;df nfUg' lsg unt xf]<  



• tkfOsf] r]nf aGg] lg0f{ok|lt kl/jf/sf] s:tf] k|ltlqmof 5 < olb pxfFx? eljiodf gsf/fTds 

x'g'eof] eg] tkfO s] ug'{x'G5 <  

• olb tkfOnfO{ kl/jf/n] lk6\of], 3/df y'g]/ /flvlbof] jf xFufdf u¥of] eg] tkfO s] ug'{x'G5 <  

• 3/df tkfOsf] cfkm\gf] hLjg s:tf] 5 < s] tkfO cfkm\gf] kl/jf/nfO{ dbt ug'{x'G5 <  

 

7. k|lta4tf  

• s] tkfO d08nLsf] x/]s संगकत jf e]63f6x?df ;xefuL x'g tof/ x'g'x'G5 < s] xfdL c? 

d08nLx?df pkl:yt x'g ;S5f}F < lsg x'Fb}g <  

• s] xfdL d08nL gePsf] zx/x?df a;fO{ ;g{ ;S5f}F <  

• s] tkfO{ zx/af6 aflx/ hfg] of]hgfdf x'g'x'G5 < slt ;dosf] nflu <  

• olb xfdL संगकत af6 6f9f eof] eg], xfdL cflTds ?kdf sdhf]/ x'G5f}F / k/d]Zj/af6 6f9f 

x'G5f}F . o;}sf/0fn] w]/} dflg;x? k/d]Zj/af6 6f9f ePsf 5g\ . 

 

8. k]zf ÷cfly{s hLjg 

• तपाई r]nf ePsf] sf/0fn] cfkm\\gf] sfd jf k]Zffdf /fd|f] ug'{k5{ . xfdL x/]s lbg sfddf hfg], 

d]xgt ug]{, ;dodf cfpg] hfg], c?;Fu ldNg] ug'{kb{5 . olb तपाई कवद्याथी x'g'x'G5 eg] d]xgt 

u/]/ k9\g'kb{5 . xfdLn] 3/df klg dbt ug'{kb{5 .  

• तपाई cfkm\gf] sfddf s:tf] ub}{ x'g'x'G5 < s] तपाई nfO{ em'6 af]Ng nufpF5g\ <  

• तपाईsf] cfkm\gf] k9fO s:tf] rNb} 5g\ < s] तपाई d]xgt ub}{ x'g'x'G5 <  

• s] तपाई k/d]Zj/nfO{ cfkm\gf] आम्दानी af6 bzf+z lbg tof/ x'g'x'G5 <  

 

9. d08nLdf ;]jf ug]{ 

• तपाईnfO{ r]nf aGgsf] nflu c?n] s;/L dbt u/] < s] तपाईn] ltgLx?nfO{ wGoafb lbg'eof] 

/ k|zF;f ug'{eof] <  

• तपाईn] d08nLdf c?nfO{ s;/L ;]jf ug{ ;Sg'x'G5 < tkfO{ d08nLdf s] s:tf lhDd]jf/Lx? 

lng rfxg'x'G5 <  

 

 

lgisif{df M d tkfO{nfO{ s;/L c;n r]nf aGg] eGg] s'/fdf r'gf}tL lbg rfxG5' . of] lg0f{o eg]sf] 

hLjge/sf] nflu xf] . tkfO{ Ps b'O dlxgfdf jf aif{d} ;Fultdf gcfpg], jf k'/fg} kfkdf kmls{g] 

u/]sf] d b]Vg rfxGg . olb tkfOsf] lg0f{odf s]xL zFsf jf cK7\of/f 5g\ eg] tkfO{  tof/ geP;Dd 

xfdL kv{g ;S5f}F .  



 

!#= kljq cfTdfsf] cWoog 

 

pb]Zo M alKt:df kl5 kljq cfTdfsf] िरिान kfpF5f} egL pTk|]/0ff lbg] . alKt:df kl5 xfdL kljq 

cfTdfsf] ;xfotfn] lhpg]5f}F . pxfFn] alKt:df lnPsf x/]s r]nfx?sf] hLjgdf zlQmzfnL ?kdf 

sfd ug'{x'G5 .  

 

1. k|]l/t/Acts 2:36-38  

“त्यसैकारण इस्राएलको सारा पररिारले यो पक्का र्री जानोस्, वक येशू, जसलाई तपाईहंरूले 

कू्रसमा टााँगु्नभयो, परमेश्वरले उहााँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो।” यो कुरा सुनेर वतनीहरूको हृिय 

वछयावछया भयो, अवन पतु्रस र अरू पे्रररतहरूलाई वतनीहरूले भने, “ए भाइ हो, हामीले के र्ने?” 

पतु्रसले वतनीहरूलाई भने, “पश्चात्ताप र्र, र वतमीहरूका पाप-क्षमाको वनन्दि येशू ख्रीष्टको नाउाँमा 

वतमीहरू प्रते्यकले बन्दिस्मा लेऊ, र वतमीहरूले पवित्र आत्माको िरिान पाउनेछ । 

 

alKt:dfsf] ;dodf xfdLn] kljq cfTdf kfp5f}F . kljqcfTdf Ps a/bfg xf] .  

 

2. o"xGgf/John 16:7-8  

तापवन म वतमीहरूलाई सत्य कुरा भिछु, म जानमा नै वतमीहरूको वहत छ। वकनभने म र्इनाँ भने, 

सल्लाहकार वतमीहरूकहााँ आउनुहुनेछैन। तर र्एाँ  भने म उहााँलाई वतमीहरूकहााँ पठाइविनेछु। अवन 

जब उहााँ आउनुहुन्छ, उहााँले संसारलाई पाप, िावमगकता र न्यायको विषयमा िोषी ठहराउनुहुनेछ। 

 

• o]z"n] ;Nnfxsf/ k7fpg] k|lt1f ug'{ePsf] lyof] . kljqcfTdf xfdLnfO{ kfk, wfld{stf / Gofosf] 

af/]df ljZj:t kfg{ k7fpg'ePsf] xf] .  

 

3. Plkm;L/Ephesians 1:13-14  

वतमीहरू, जसले सत्यको िचन, अथागत् आफ्नो मुन्दक्तको सुसमाचार सुन्य , र उहााँमा विश्वास र्यौ, 

उहााँमा नै वतमीहरूलाई प्रवतज्ञा र्ररएका पवित्र आत्माको छाप लर्ाइएको वथयो। परमेश्वरको आफ्नो 

सम्पवत्त, अथागत् हामीहरूले हाम्रो पूणग उद्धार नपाएसम्म उहााँका मवहमाको प्रशंसाको वनन्दि पवित्र 

आत्मा हाम्रो उत्तराविकारको बैना हुनुहुन्छ। 

 

• ha xfdL v|Lli6ofg aG5f}F, xfdLnfO{ kljqcfTdfsf] 5fk nufpg'x'G5 . kljqcfTdf xfdLnfO{ 

d'lQmsf] nflu a}gfsf] ?kdf lbg'ePsf] 5 .  

 



 

4. Plkm;L/Ephesians 3:16  

म प्राथगना र्छुग , वक उहााँका मवहमाको सम्पवत्तअनुसारको शन्दक्तले उहााँका आत्माद्वारा वभत्री 

मनुर्ष्त्वमा वतमीहरूलाई शन्दक्तशाली पारून्, 

 

xfdL kljqcfTdfsf] zlQmåf/f dha't kf/]sf 5f}F .  

 

5. /f]dL/Romans 8:9, 15-16  

यवि सााँचै्च परमेश्वरका आत्मा वतमीहरूमा िास र्नुगहुन्छ भने, वतमीहरू पापमय स्वभािमा होइन, तर 

पवित्र आत्मामा हुन्छ । तर कुनै मावनसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भनेता त्यो उहााँको हुाँिैहोइन। 

 

वकनभने फेरर डरमा पनगलाई िासत्वको आत्मा वतमीहरूले पाएका छैन , तर वतमीहरूले िमगपुत्र हुने 

आत्मा पाएका छ । यसैले जब हामी परमेश्वरलाई “अब्बा, वपता” भनी पुकाछौं, त्योचावहाँ हामी 

परमेश्वरका सन्तान ह  ंभनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासाँर् र्िाही विनुभएको हो। 

 

• jrg/Verse 9 cg';f/, olb tkfOdf kljqcfTdf x'g'x'Gg eg] tkfO v|Li6sf] x'g'x'Gg .  

• xfdLn] k'q x'g] ;f}efUosf] cfTdf kfPsf 5f}F . kljqcfTdfn] xfdL k/d]Zj/sf ;Gtfg xf} egL 

k|df0f lbg'x'G5 .  

  

6. /f]dL/Romans 8:26-27  

त्यसै र्री पवित्र आत्माले पवन हाम्रो िुबगलतामा सहायता र्नुगहुन्छ। कसरी प्राथगना र्नुगपने हो हामी 

जािैन ,ं तर शिहरूमा व्यक्त र्नग नसवकने सुसे्करामा पवित्र आत्माले हाम्रा वनन्दि मध्यस्थता 

र्नुगहुन्छ। र मावनसहरूका हृियको खोजी र्नुगहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जानु्नहुन्छ, 

वकनवक परमेश्वरको इच्छाअनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका वनन्दि मध्यस्थता र्नुगहुन्छ। 

 

kljqcfTdfn] xfd|f] sdhf]/Lx?df dbt ug'{x'G5 . kljq cfTdfn] xfd|f] lglDt dWo:ystf{sf] sfd 

ug'{x'G5 .  

 

7. ! sf]l/GyL/1 Corinthians 6:19-20  

वतमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा वतमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका 

छ , र उहााँ वतमीहरूवभत्र िास र्नुगहुन्छ भने्न के वतमीहरूलाई थाहा छैन? वतमीहरू स्वयम् आफ्नै 

होइन । वतमीहरू मोल वतरेर वकवनएका ह । यसकारण वतमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको मवहमा 

र्र। 



tkfOsf] z/L/ kljqcfTdfsf] dlGb/ xf]. pxfF tkfOleq a:g'x'G5, To;}n] xfdLn] cfkm\gf] z/L/n] 

k/d]Zj/sf] cfb/ ug'{k5{ .  

 

8. @ sf]l/GyL/2 Corinthians 3:17-18  

अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, अवन जहााँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ, त्यहााँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी सबै िुम्टो 

हटाइएको मुहारले प्रभुको मवहमा प्रवतवबन्दम्बत र्िगछ ,ं अवन एउटा मवहमािेन्दख अको मवहमावतर 

उिाँिै उहााँको रूपमा बि्वलाँिैजान्छ ।ं परमप्रभुबाट यो आउाँछ, जो आत्मा हुनुहुन्छ। 

 

kljqcfTdfn] xfdLnfO{ o]z"sf] :jefjdf kl/jt{g x'gsf] nflu lg/Gt/ ?kdf dbt ug'{x'G5 .  

 

9. unftL/Galatians 5:16-18, 22-23  

तर म भिछु, पवित्र आत्माद्वारा वहाँड, र पापमय स्वभािका लालसा पूरा नर्र। वकनवक पापमय 

स्वभािका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन्, अवन पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभािको 

विरुद्ध। वतमी जे र्नग चाहन्छ  त्यसबाट वतमीहरूलाई रोक्नका वनन्दि यीचावहाँ एक-अकागको विरुद्धमा 

हुन्छन्। तर यवि वतमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोयागइएका ह  भनेता वतमीहरू व्यिस्थाको अिीनमा 

हुाँिैन । 

 

तर पवित्र आत्माको फलचावहाँ पे्रम, आनि, शान्दन्त, िैयग, िया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। 

यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यिस्था छैन। 

 

• jrg/Verse 16, xfdL kljqcfTdf cg';f/ lhpg'k5{ .  

• jrg/Verse 18, xfdL kljqcfTdfåf/f cu'jfO x'g'k5{ . olb xfdL kljqcfTdfåf/f cu'jfO eof] 

eg] xfdLn] kljqcfTdfsf] kmnx? kmnfpg ;S5f}F .  

 

 

lgisif{df M xfdL kljq cfTdfdf lge{/ x'g' h?/L 5 hf] k/d]Zj/n] xfdLnfO{ alKt:dfsf] lbgdf 

lbg'ePsf] lyof], / cfkm\gf] hLjgdf pxfFsf] kmnsf] vf]hL u/f}F .  

 

 

 

  

 

 



 


