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अनुम�त पौ: थ्व सत्य बाखं �स�तकं इना बीत जक थु�कया खग्ँ वःत कायेफु,
अले छापय् यायेग ु �नं �तं अनुम�त नं ब्यू गु खः तर थ्व सफू ध्यबा कया �मइत मखु।

�झतः सुनां दय्का�दल? परमेश्वर वचन बाइबलय् मनू
जा�तया शुरू गुकथं जुल धकाः धयातःगु दु। यक्व न्हापा
परमे�रं मनू दय्का�दल अले वयागु नां आदम तया�दल।
ँ ्यागु धुलं दय्का�दल। परमे�रं
परमे�रं आदमयात बय
आदमयाके जीवनया सासः पुयाबी धुं काः व म्वाःम्ह
जुल। अले वयात अदन
ं ाय्
धाःगु बां लाःगु बगैच
तया�दल।

परमे�रं आदमयात दय्कादी न्�ः तसकं बां लाःगु �चजं जाःगु
न्�ाइपुसे च्वं ग ु सं सार दय्का�दल। छगू छगू यानाः परमे�रं
ँ ात व माथं वं ग ु ब,ँ नस्वावःगु स्वां त व ततःमागु �समात
डाड
अले थी थी रं गया�पं झं गः पं �ीत व भुइँ भुइँ हाला ब्वयाः
जुइ�पं हात, लखय् �म्ह�त�पं �य्ल न्या व खासात
दय्का�दल।

धात्थे ं धायेग ु खःसा परमे�रं सं सारय् दइगु फु क्क
�चजत दय्का�दलफु क्क �चज।

दक्व�सबय् न्हापां , परमे�रं छुं
नं �चजत दय्के न्�ः, परमेश्वर
बाहेक मे�पं सुं नं मदु। सुं मनू ,
छुं थाय् वा छुं �चज नं मदु।
सुं नं मदु। तुय ु जः व
ँ ा
�खउँगु मदु। डाड
व न्ह�सकाप मदु।
�म्हगः व कन्हय् नं
मदु। परमेश्वर जक दी
गुम्हय्�सया छुं नं शुरू
मदु। अनं �ल परमे�रं
ज्या याना�दल।

दक्व�सबय् न्हापां परमे�रं आकाश
व पृथ्वी सृ�ष्ट याना�दल।

अले पृथ्वी बां मलू , अले शू न्य।
न्यं कभनं �खउँसे च्वं ।
परमेश्वरं धया�दल
ु ु जः
– “तुयग
दये मा।”

ु ु जः दत। परमेश्वरं जःयात ‘�न्ह’ अले
अले तुयग
�खउँयात ‘चा’ धकाः नां तया�दल। चा फु नाः
सुथ जुल। थुकथं छन्ह ु जुल।

�नन्हय
ु ा �दनय् परमे�रं महासागर, समुद्र तालया लःयात
आकाशया क्वय् �मलय् यानाः तया�दल। स्वन्हय
ु ा �दनय्
परमे�रं धया�दल--“अले गं ग ु ब ँ खने दयेमा।” अले अथे
हे जुल।

ँ ्मा, पुसा दइगु अन्नमा व
परमेश्वरं फु क्क कथं यागु घाय
थःथःगु कथं यागु पु दइगु �समा बुइमा धकाः
आ�ा �बया�दल। अले अथे हे जुल।
चा फु नाः सुथ जुल।
थुकथं स्वन्ह ु जुल।

अनं �ल परमे�रं सुयर् व �त�मला अले
सुनानं ल्याःखाय् मफय्क नगुत
दय्का�दल। चा फु नाः सुथ जुल।
थुकथं प्यन्ह ु जुल।

अनं �ल परमे�रं जीवजन्तुत,
न्या व झं गःपं �ीत दय्का�दल।
न्यान्हय
ु ा �दनय् वय्कलं तसकं
तः�ध�पं व �मखां न्�ाय्मदु�पं
�च�धकः�पं न्यात, ताहाकःगु
तु�त दु�पं अ�ष्ट्रच व खु�सइ
जुया ब्वया जुइ�पं ब्वः
दय्का�दल। परमे�रं पृथ्वीया
लखय् �म्ह�त�पं फु क्क कथं या
ँ ्, समुद्रय् व आकाशय्
न्यात व बय
न्�ाइपुक ब्वयाजुइ�पं झगःपं ��त
दय्का�दल। चा फु नाः सुथ जुल।
थुकथं न्यान्ह ु जुल।

अनं �ल परमे�रं हाकनं न्वं वाना�दल। वय्कलं धया�दल,
“पृथ्वीई जीव जन्तुत दयेमा ...” अले दक्व कथं या पशुत,
क�त व �घस्रय जुइ�पं जन्तुत सृ�ष्ट जुल। ब ँ हे सं क��पं
�क�सत व लखय् च्व�न�पं फु क्क कथं या जन्तुत खने दत।
न्यासी चाया जुइ�पं माकत व तः�धकः�पं गोहीत। डलं बीत
व खराचात। तः�धकः�पं �जराफत व ग्यानापुक हा�ल�पं
भउचात। अले परमे�रं फु क्क कथं या�पं जीव जन्तुत
दय्का�दल। चा फु नाः सुथ जुल।
थुकथं खुन्ह ु जुल।

परमे�रं खुन्हय
ु ा �दनय् मेग ु छगू तःधं ग ु ज्या याना�दल –
गुग ु तसकं मदयकं मगागु खः। आः फु क्क �चजत मनू या
ँ ् नयेग ु नशा व ग्वाहा�ल
�नं �तं तयार जुल। मनू या �नं �तं बय
याइ�पं पशुत दत। अले परमेश्वरं धया�दल-- “मनू यात झ��पं
थे ं हे च्वं क व झ�गु हे ख्वाःल�स
वय्क दय्के। इ�मसं पृथ्वीया फु क्क
�चजयात अ�धकार यायेमा।”
थुकथं परमेश्वरं मनू यात
थःगु हे ख्वाःल�स वय्क
दय्का�दल। परमेश्वरयागु
हे ख्वाःल�स वय्क
वय्कलं इ�मत
दय्का�दल।

परमे�रं आदमयात
धया�दल, “छं
ं ाय् च्वं ग ु छु य
बगैच
व न। तर �भं ग ु व
म�भं ग ु �ान बीगु
�समाया फल धाःसा
नये मते। व �समाया
फल नल धाःसा छ
धात्थे ं हे सी।”

अले परमप्रभु परमेश्वरं धया�दल-- “मनू यात याकःचा
च्वनेग ु बां लाः मजू । �जं वयात ग्वाहा�ल याइम्ह छम्ह पासा
दय्काबी।” परमे�रं आदमया न्�ःने फु क्क
कथं या झं गःपं ��त व जीव जन्तु हया�दल।
आदमं उ�पं फु क्क�सगु नां तल। वं तसकं
चलाख जुया व ज्या यात। तर उ�पं
झं गःपं ��त व जीव जन्तुतय्गु दथुइ
आदमयात ल्वःम्ह धाःसा छम्ह
हे मदु।

परमेश्वरं मनू यात छुं हे मचाय्क न्�ः वय्का�बल।
ँ ् छपु �लकयाः परमेश्वरं �मसा छम्ह
अले वयागु ब�प क्वय
दय्का�दल। थुकथं परमे�रं दय्कादीम्ह
�मसा आदमया �नं �तं तसकं
ल्वःम्ह कलाः जुल।

परमे�रं खुन्हय
ु ा �दनय् फु क्क �चजत दय्का�दल।
अनं �ल परमे�रं न्हय्न्हय
ु ा �दं यात आ�शष �बया�दल
अले वयात �वश्रामया �दन याना�दल। अदनया
ं ाय् आदम व वया कलाः हव्वा परमेश्वरया
बगैच
आ�ा मानय् यायां खु�स जुयाः च्वन।
परमेश्वर इ�म मा�लक, फु क्क �चज जुतय्
यानादीम्ह व इ�म पासा जुया�दल।

परमेश्वरं फु क्क �चज दय्का�दल
मस्तय्गु �नं �तं बाइबलया ख ँ न्�ब्वेया थ्व परमेश्वनरया
बचन बाइबलपाखे ं काःगु सत्य बाखं खः गुग ु
उत्प�� १-२
द्यालय् लुइकेफु
“�छगु वचन थुइकाबीबलय् �ज�मत जः दइ।”
भजनसं ग्रह ११९:१३०

क्वचाल

बाइबलया थ्व सत्य बाखं नं झ� अजुचायापुम्ह परमेश्वरया बारे कनाबी
सुनां झ�तः दय्का�दल। छं वय्कःयात म्ह�समा धकाः वय्कलं इच्छा यानादी।
झ�सं म�भं ग ु ज्यात यानागु दुसा परमे�रं �सइका कायेफु गु�कयात वय्कलं पाप
ँ मृत्यु खः, तर परमे�रं झ�तः यक्वः माया याना�दल ता�क
धया�दल। पापया सजाय
झ�गु पापया �नं �तं क्रूसय् सीना दुःख क� फयेत वय्कलं थः याकः काय् येशू
प्रभुयात थ्व सं सारय् छ्वयाहया�दल। हाकनं येशू प्रभु म्वानाः झाया�दल अले
स्वगर्य् थःगु छे ँ झाया�दल। थौं झ�सं प्रभु येशूयात �व�ास यात धाःसा झ�गु पाप
�मा यायेत वय्कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय्कलं झ�गु पाप �मा यानादी। अले
वय्कः झ�गु नुगलय् दुहां झायादी अनं �ल झ��पं सदां वय्कः नापं हे च्वनाच्वनी।
छुं जुयाः छं थ्व सत्या खः धकाः �व�ास यानागु खःसा परमेश्वरयात थथे धकाः
प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभु येशू, �छ हे परमेश्वर खः, �जगु पापया �नं �तं सीनादीत �छ
मनू जुयाः थ्व सं सारय् झाल अले हाकनं स्वन्ह ु दय्काः म्वानाझाःगु खः धकाः �जं
�व�ास याये। दयायाना �जगु जीवनय् झाया�दस ँ अले �जगु पापत �मा याना�दस ँ
ँ ले ं �छ नापं हे च्वना च्वने फयेमा।
ता�क �जं न्हूगु जीवन काये फयेमा अले न्�ाब
�छगु आ�ा मानय् यायेत व �छगु सन्तान जुइत �छगु �नं �तं
म्वायेत �जतः ग्वासहा�ल याना�दस।ँ आमेन।
�न्हया �न्ह थं बाइबल ब्वनेग ु या अले परमेश्वर नापं खलाबला या। यू हन्न ३:१६

