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अनुम�त पौ: थ्व सत ्य बाख ं�स�तकं इना बीत जक थ�ुकया खगँ्वःत कायेफु,  
अले छापय ् यायेग ु�न�ंत ंअनुम�त नं ब्यू ग ुखः तर थ्व सफू ध्यबा कया 

�मइत मख। 



पथृ ्वीइ च ्वना च ्वंबलय ् प्रभु येशूं थः चेलातय ्त 
स ्वगर्या बारे धया�दल। वय ्कलं थु�कयात, “िज�म 
बौया छ�,” धया�दल अले अन यक् वः ततःखागु 
छ�त द ुधकाः धया�दल।  
तखागु छ� धयागु महल, तसकं  
बांलागु छ� खः। स ्वगर्य ्  
संसारय ् दगुु छ�त स ्वयाः  
तसकं तःखा अले  
तसकं बांलागु खः। 



प्रभु येशूं धया�दल, “िज �छ�मत थाय ् दय ्केत वने। 
अले  
िज वनाः �छ�मत थाय ् दय ्के धुंकाः हानं वयाः 
�छ�मत िजं कावय ्।” सीपाख� हाकनं म ्वाना वये 
धुंकाः प्रभु येशू स ्वगर्य ् झाया�दल। वय ्कलं 
चेलातय ्त स ्वया च ्वच ्व ंप्रभु येशू च ्वय ् थाहां झाल 
अले छगू सुपाचं वय ्कःयात त्वपुया उ�पपंाख�  
सु�पका�बल। 



उबलय ् �नस� इसाईतय ्सं प्रभु येशूया व हे बाचायात 
लुमंकेगु  
यात- इ�मत कावय ्त वय ्कः हाकनं झायाद�। 
वय ्कः म�तइ  

हे मयागु इलयह आकाझाकां वइ धकाः प्रभु येशू ं
 धया�दल। तर वय ्क वये न ्ह्यः सी धुंकू�प ं

 इसाईतय ्गु छु जुइ लय ्? इ�प ंप्रभु 
 येशूनापं च ्वनेत वनी धकाः 

 बाइबलं धाइ। श�ररय ्  
मदइ धयागु प्रभुनाप ं

 च ्वंवनेगु खः। 
 
 

 प्रभुनापं च ्वंवं�प।ं 



बाइबलया दकलय ् �लपांगु सफू प्रकाशया सफु�लइ 
स ्वगर्  
गु�ल बांला धकाः �झतः धाइ। दक् व�सबय ् बांलागु 
ख ँछु धाःसा, स ्वगर् परमेश ्वरया छ� हे खः। 
परमेश ्वर न ्ह्याथाय ् द�  

तर वय ्कःया �सहंासन 
 स ्वगर्य ् द।ु 



स ्वगर्दतूत व मे�प ंस ्वगर्य ् च ्वं�प ंप्राणीतय ्सं 
स ्वगर्य ् परमेश ्वरया आराधना याइ। सी धुंकाः 
स ्वगर्य ् वं�प ं 
परमेश ्वरया जनतय ्सं नं अथे हे याइ।  
इ�मसं परमेश ्वरया प्रशंसाया  
भजनत हाल�। 



इ�मसं हाल�गु छगू भजनया छंु खगँ ्व थथे द,ु �छ 
योग ्यम ्ह खः छाय ्धाःसा थःगु �हपाख� �छसं फुक् क  
कुल, भाय ्, मनूत व जा�तपाख�  
िज�मत परमेश ्वरया �न�ंत ंन ्याना  
त ्वतकाद�गु खः अले िज�मत  
िज�म परमेश ्वरया  
�न�ंत ंजुजुत व  
पुजाहार�त  
दय ्का�दल।  
(प्रकाश ५:९) 



बाइबलया दक् व�सबय ् �लपांगु खण ्ड ं
स ्वयगर्यात,“न ्हूगु यरूशलेम,” धकाः बयान 
याःगु द।ु थ ्व तसकं तज ्जाःगु पखाःलं घेरय ् 
यानातःगु तसकं तःधंगु खः। थ ्व पखाः जास ्पर 
मणी दय ्का तःगु खः। व पखाःया जग तसकं  
                   थीगु रत ्न व तसकं 
मू वंगु पत ्थरं  
 
त ्वपुया  
तःगु द।ु  
शहरया  
फुक् क  
ध ्वाखा  
छग�ल ंमणी  

    



उ�प ंतसकं तःधंगु मणीं दय ्कातःगु ध ्वाखात गुबल� 
तीमखु। दनेु वनेनु अले अन दगुु फुक् क स ्वय ्नु 
... आहा! स ्वगर्या दनेुला झन तसकं बांला। 
न्हाय ्कं थ� च ्वंक तसकं शुद्धगु लुँया शहर दय ्काः  
तःगु खः। अनया  
लँत लुँ दय ्काः  
तःगु खः। 



परमेश ्वरया �सहंासन�नस� जीवनया लःया तसकं 
बांलागु कन ्चन नद� न ्ह्याइ। व नद�या �दख� 
जीवनया �समा द ुगुगु �समा दक् व�सबय ् न ्हापा 
अदया बग�चाय ् दगुु खः। थ ्व �समाया तसकं महत ्व 
द।ु थु�कं वा प�तकं थी थी कथंया �झ�ंनगू फल 
सय ्क�। अले जीवनया �समाया हःत जा�ततय ्त 
लंकेगु �न�ंत ंखः। 



स ्वगर्य ् तुयु जःया �न�ंत ंसुयर् व �त�मला मागु 
मद।ु परमेश ्वरया म�हमां हे अन तसकं 
अजुचायापुगु जः द।ु अन गुबल� नं �खउँ 
जुइमखु। 



स ्वगर्य ् थी थी कथंया पशुत दइ। उ�प ंफुक् क 
थःथवय ् पासा�प ंखः। गँु�खचा व भ ्याःचा छथाय ् हे 
च ्व�न। तसकं बल ्लाः�प ं�सहंतय ्सं द्वंहतय ्सं थ� सु 
नइ। परमप्रभंु धयाद�, “इ�मसं िजगु फुक् क प�वत्र 
पवर्तय ् न छंु स ्यंकेगु व नाश हे याइ।” 



चाकः�छं स ्वय ्बलय ् स ्वगर्या छंु नं ख ँमदगुु �झसं 
�सके फु। तसकं तं�पहां वःगु छंु सः नं अन गुबल� 
ताय ्दइ मखु। सुनानं  
ल ्वापु याइमखु वा सुं नं  
स ्वाथ� जुइमखु।  
ध ्वाखाय ्  
ताःचा  
दइमखु  
छाय ्धाःसा  
स ्वगर्य ्  
चोरत  
दइमखु। 



अनं मखुगु ख ँल ्हाइ�प,ं मनू स ्याना जुइ�प,ं 
तन ्त्रमन ्त्र याना जुइ�प ंव मेमे�प ंअथे हे ज ्या 
याइ�प ंदषु्ट मनूत दइमखु। स ्वगर्य ् छंु नं कथंया  
पाप दइमखु। 



परमेश ्वर 
च ्वनाद�गु स ्वगर्य ् 
ख ्व�ब दइमखु। 
गुबल� गुबल� थन 
थ ्व जीवनय ् 
तःधंगु कष ्टया 
कारणा 
परमेश ्वरया 
जनत ख ्वय ्गु 
याइ। स ्वगर्य ् 
परमेश्वरं फुक् क 
ख ्व�ब हुयाद�। 



स ्वगर्य ् सीगु धयागु नं दइमखु। परमेश ्वरया 
जन�पन ्सं न ्ह्याबल� परमप्रभुनाप ंच ्वनी। अन दःुख 
कष ्ट, ख ्वयेगु, दइमखु। ल ्वय ्, पारपाचुके, मतृ ्यु 
दइमखु।  
स ्वगर्य ् सकल�  
परमेश ्वरनापं  
न ्ह्याबल� खु�स  
जुया च ्वनी। 



दक् व�सबय ् मदय ्कं मगागु ख ँला, स ्वगर् 
मस ्तय ्गु �न�ंत ं(ल ्याय ्म ्ह�प�नग �न�ंत ंनं) खः 
सुना येशू ख्रीष ्टयात थः मुिक्तदाता धकाः 
�वश ्वास यागु द ुअले वय ्कःयात प्रभु धकाः 
वय ्कःया आ�ा मानय ् याःगु द ुइ�मगु �न�ंत ंनं 
खः। थुमाया जीवनया सफू। स ्वगर्य ् छगू सफू द ु 
गु�कया नां थुमाया जीवनया सफू खः।  
थु�क मनूतय ्गु नां च ्वयातःगु द।ु  
उ�क सुयागु सुयागु नां  
च ्वयातःगु द ुधकाः छं  
स ्यूला? प्रभु येशूयाके  
�वश ्वास याइ�प ंसकल�  
मनूतय ्गु नां। छु छंगु  
ना ंउ�क द ला? 



स ्वगर्या बारे बाइबलय ् धया तःगु दक् व�सबय ् 
�लपतय ्या खगँ ्वः छगू तसकं बांलागु ब ्वनातःगु 
खः। “अले आत ्मा व भमचां धाइ, ‘वा!’ अले 
सुना न ्यनी, व ंधा, ‘वा!’ अले सुयात प ्याचाइ 

व वा। अले सुयात यः व ं�स�तकं जीवनया  
                            लः का।” 



स ्वगर्, परमेश ्वरया तसकं बांलागु छ� 
 

मस्तय ्गु �न�ंत ंबाइबलया ख ँन्ह्यब्वेया थ्व 
परमेश ्वनरया 

बचन बाइबलपाख� काःगु सत्य बाखं खः गुगु 
 

 यूहन ्ना १४; 
२ को�रन्थी ५;  

प्रकाश ४, २१, २२ 

“�छगु वचन थुइकाबीबलय ् िज�मत जः दइ।” 
भजनसंग्रह ११९:१३० 



60 60 

क् वचाल 



बाइबलया थ्व सत ्य बाखं न ंझी अजुचायापुम ्ह परमेश ्वरया बारे 
कनाबी  

सुनां झीतः दय ्का�दल। छं वय ्कःयात म्ह�समा धकाः वय ्कलं इच्छा 
यानाद�। 

 
झीसं म�भगंु ज्यात यानागु दसुा परमेश्वरं �सइका कायेफु गु�कयात 
वय ्कलं पाप धया�दल। पापया सजाँय मतृ्यु खः, तर परमेश्वरं झीतः 
यक् वः माया याना�दल ता�क झीगु पापया �न�ंत ंकू्रसय ् सीना दःुख 
कष्ट फयेत वय ्कलं थः याकः काय ् येशू प्रभुयात थ ्व संसारय ् 

छ् वयाहया�दल। हाकनं येशू प्रभु म्वानाः झाया�दल अले स्वगर्य ् थःगु छ� 
झाया�दल। थ� झीसं प्रभु येशूयात �वश्वास यात धाःसा झीगु पाप �मा 
यायेत वय ्कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय ्कलं झीगु पाप �मा यानाद�। 
अले वय ्कः झीगु नुगलय ् दहुांझायाद� अनं�ल झी�प ंसदां वय ्कः नापं 

हे च्वनाच्वनी। 
 

छंु जुयाः छं थ्व  सत्या खः धकाः �वश्वास यानागु खःसा परमेश ्वरयात 
थथे धकाः 

प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभु येशू, �छ हे परमेश ्वर खः, िजगु पापया 
�न�ंत ंसीनाद�त �छ मनू जुयाः थ्व संसारय ् झाल अले हाकनं स्वन्हु 
दय ्काः म्वानाझाःग ुखः धकाः िजं �वश्वास याये। दयायाना िजग ु

जीवनय  झाया�दसँ अले िजग पापत �मा याना�दसँ ता�क िजं न्हग 
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