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पथृ् वीइ च् वना च् वंबलय्  प्रभ ुयशंूे थः चलेातय् त स् वगर्या बारे 
धया�दल। वय् कलं थ�ुकयात, “�ज�म बौया छे,ँ” धया�दल 
अल ेअन यक् वः ततःखाग ुछेतँ द ुधकाः धया�दल। 
तखाग ुछे ँधयाग ुमहल, तसकं 
बांलाग ुछे ँखः। स् वगर्य्  
संसारय्  दगु ुछेतँ स् वयाः 
तसकं तःखा अल े
तसकं बांलाग ुखः।



प्रभ ुयशंूे धया�दल, “�ज �छ�मत थाय्  दय् केत वन।े अल े
�ज वनाः �छ�मत थाय्  दय् के धुंकाः हानं वयाः �छ�मत �जं 
कावय् ।” सीपाखे ंहाकनं म् वाना वय ेधुंकाः प्रभ ुयशूे स् वगर्य्  
झाया�दल। वय् कलं चलेातय् त स् वया च् वच् वं प्रभ ुयशूे च् वय्  
थाहां झाल अल ेछगू सपुाचं वय् कःयात त्वपयुा उ�पंपाखे ं
स�ुपका�बल।



उबलय्  �नसे ंइसाईतय् सं प्रभ ुयशूेया व ह ेबाचायात लमंुकेग ु
यात- इ�मत कावय् त वय् कः हाकनं झायादी। वय् कः म�तइ 

ह ेमयाग ुइलयह आकाझाकां वइ धकाः प्रभ ुयशंूे
धया�दल। तर वय् क वय ेन् �ः सी धुंकू�पं

इसाईतय् ग ुछु जइु लय् ? इ�पं प्रभु
यशूेनापं च् वनते वनी धकाः

बाइबलं धाइ। शिररय्  
मदइ धयाग ुप्रभनुापं

च् वंवनगे ुखः।

प्रभनुापं च् वंवं�पं।



बाइबलया दकलय्  �लपांग ुसफू प्रकाशया सफु�लइ स् वगर् 
ग�ुल बांला धकाः �झतः धाइ। दक् व�सबय्  बांलाग ुख ँछु 
धाःसा, स् वगर् परमशे् वरया छे ँह ेखः। परमशे् वर न् �ाथाय्  दी 

तर वय् कःया �संहासन
स् वगर्य्  द।ु



स् वगर्दूतत व म�ेपं स् वगर्य्  च् वं�पं प्राणीतय् सं स् वगर्य्  
परमशे् वरया आराधना याइ। सी धुंकाः स् वगर्य्  वं�पं 
परमशे् वरया जनतय् सं नं अथ ेह ेयाइ। 
इ�मसं परमशे् वरया प्रशंसाया 
भजनत हाली।



इ�मसं हालीग ुछगू भजनया छंु खगँ् व थथ ेद,ु �छ योग् यम् ह खः 
छाय् धाःसा थःग ु�हपाखे ं�छसं फुक् क 
कुल, भाय् , मनूत व जा�तपाखे ं
�ज�मत परमशे् वरया �नं�तं न् याना 
त् वतकादीग ुखः अल े�ज�मत 
�ज�म परमशे् वरया 
�नं�तं जजुतु व 
पजुाहारीत 
दय् का�दल। 
(प्रकाश ५:९)



बाइबलया दक् व�सबय्  �लपांग ुखण् डं स् वयगर्यात,“न् हूग ु
यरूशलमे,” धकाः बयान याःग ुद।ु थ् व तसकं तज् जाःग ु
पखाःलं घरेय्  यानातःग ुतसकं तःधंग ुखः। थ् व पखाः जास् पर 
मणी दय् का तःग ुखः। व पखाःया जग तसकं थीग ुरत् न व 

तसकं मू वंग ुपत् थरं त् वपयुा 
तःग ुद।ु 
शहरया 
फुक् क 
ध् वाखा 
छगू�लं मणी 
दय् का तःग ु
खः।



उ�पं तसकं तःधंग ुमणी ंदय् कातःग ुध् वाखात गबुले ंतीमख।ु 
दनु ेवनने ुअल ेअन दगु ुफुक् क स् वय् न ु... आहा! स् वगर्या 
दनुलेा झन तसकं बांला। न्हाय् कं थे ंच् वंक तसकं शदु्धग ु
लुयँा शहर दय् काः 
तःग ुखः। अनया 
लतँ लु ँदय् काः 
तःग ुखः।



परमशे् वरया �संहासन�नसे ंजीवनया लःया तसकं बांलाग ु
कन् चन नदी न् �ाइ। व नदीया �दखे ंजीवनया �समा द ुगगु ु
�समा दक् व�सबय्  न् हापा अदया बगैचंाय्  दगु ुखः। थ् व 
�समाया तसकं महत् व द।ु थ�ुकं वा प�तकं थी थी कथंया 
�झं�नगू फल सय् क�। अल ेजीवनया �समाया हःत जा�ततय् त 
लंकेग ु�नं�तं खः।



स् वगर्य्  तयु ुजःया �नं�तं सयुर् व �त�मला माग ुमद।ु
परमशे् वरया म�हमां ह ेअन तसकं अजचुायापगु ुजः द।ु अन 
गबुले ंनं �खउँ जइुमख।ु



स् वगर्य्  थी थी कथंया पशतु दइ। उ�पं फुक् क थःथवय्  
पासा�पं खः। गु�ँखचा व भ् याःचा छथाय्  ह ेच् व�न। तसकं 
बल् लाः�पं �संहतय् सं दं्वहतय् सं थे ंस ुनइ। परमप्रभुं धयादी, 
“इ�मसं �जग ुफुक् क प�वत्र पवर्तय्  न छंु स् यंकेग ुव नाश ह े
याइ।”



चाकः�छं स् वय् बलय्  स् वगर्या छंु नं ख ँमदगुु �झसं �सके फु। 
तसकं तं�पहां वःग ुछंु सः नं अन गबुले ंताय् दइ मख।ु सनुानं 
ल् वाप ुयाइमख ुवा सुं नं 
स् वाथ� जइुमख।ु 
ध् वाखाय्  
ताःचा 
दइमख ु
छाय् धाःसा 
स् वगर्य्  
चोरत 
दइमख।ु



अनं मखगु ुख ँल् हाइ�पं, मनू स् याना जइु�पं, तन् त्रमन् त्र याना 
जइु�पं व ममे�ेपं अथ ेह ेज् या याइ�पं द�ु मनूत दइमख।ु 
स् वगर्य्  छंु नं कथंया 
पाप दइमख।ु



परमशे् वर च् वनादीग ु
स् वगर्य्  ख् व�ब
दइमख।ु गबुले ं
गबुले ंथन थ् व 
जीवनय्  तःधंग ु
कष् टया कारणा 
परमशे् वरया जनत 
ख् वय् ग ुयाइ। स् वगर्य्  
परम�ेरं फुक् क
ख् व�ब हयुादी।



स् वगर्य्  सीग ुधयाग ुनं दइमख।ु परमशे् वरया जन�पन् सं 
न् �ाबले ंपरमप्रभनुापं च् वनी। अन दःुख कष् ट, ख् वयगे,ु 
दइमख।ु ल् वय् , पारपाचकेु, मतृ् य ुदइमख।ु 
स् वगर्य्  सकले ं
परमशे् वरनापं 
न् �ाबले ंख�ुस 
जयुा च् वनी।



दक् व�सबय्  मदय् कं मगाग ुख ँला, स् वगर् मस् तय् ग ु�नं�तं 
(ल् याय् म् ह�प�नग �नं�तं नं) खः सनुा यशूे ख्रीष् टयात थः 
म�ु�दाता धकाः �वश् वास याग ुद ुअल ेवय् कःयात प्रभ ुधकाः 
वय् कःया आ�ा मानय्  याःग ुद ुइ�मग ु�नं�तं नं खः। थमुाया 
जीवनया सफू। स् वगर्य्  छगू सफू द ुग�ुकया नां 
थमुाया जीवनया सफू खः। थ�ुक मनूतय् ग ुनां 
च् वयातःग ुद।ु उ�क सयुाग ुसयुाग ुनां 
च् वयातःग ुद ुधकाः छं 
स् यूला? प्रभ ुयशूेयाके 
�वश् वास याइ�पं सकले ं
मनूतय् ग ुनां। 

छु छंग ुनां उ�क द ुला?



स् वगर्या बारे बाइबलय्  धया तःग ुदक् व�सबय्  �लपतय् या 
खगँ् वः छगू तसकं बांलाग ुब् वनातःग ुखः। “अल ेआत् मा व 

भमचां धाइ, ‘वा!’ अल ेसनुा न् यनी, वं धा, ‘वा!’ अल े
सयुात प् याचाइ व वा। अल ेसयुात यः वं �स�तकं जीवनया 

लः का।”



स् वगर्, परमशे् वरया तसकं बांलाग ुछे ँ

मस्तय् ग ु�नं�तं बाइबलया ख ँन्�ब्वयेा थ्व परमशे् वनरया
बचन बाइबलपाखे ंकाःग ुसत्य बाखं खः गगुु

यूहन् ना १४;
२ कोिरन्थी ५; 

प्रकाश ४, २१, २२

“�छग ुवचन थइुकाबीबलय्  �ज�मत जः दइ।”
भजनसंग्रह ११९:१३०



क् वचाल



बाइबलया थ्व सत् य बाखं नं झ� अजचुायापमु् ह परमशे् वरया बारे कनाबी 
सनुां झ�तः दय् का�दल। छं वय् कःयात म्ह�समा धकाः वय् कलं इच्छा यानादी।

झ�सं म�भंग ुज्यात यानाग ुदसुा परम�ेरं �सइका कायफुे ग�ुकयात वय् कलं पाप 
धया�दल। पापया सजायँ मतृ्य ुखः, तर परम�ेरं झ�तः यक् वः माया याना�दल ता�क 

झ�ग ुपापया �नं�तं कू्रसय्  सीना दःुख क� फयते वय् कलं थः याकः काय्  यशूे 
प्रभयुात थ् व संसारय्  छ् वयाहया�दल। हाकनं यशूे प्रभ ुम्वानाः झाया�दल अल े

स्वगर्य्  थःग ुछे ँझाया�दल। थौ ंझ�सं प्रभ ुयशूेयात �व�ास यात धाःसा झ�ग ुपाप 
�मा यायते वय् कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय् कलं झ�ग ुपाप �मा यानादी। अल े
वय् कः झ�ग ुनगुलय्  दहुांझायादी अनं�ल झ��पं सदां वय् कः नापं ह ेच्वनाच्वनी।

छंु जयुाः छं थ्व  सत्या खः धकाः �व�ास यानाग ुखःसा परमशे् वरयात थथ ेधकाः
प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभ ुयशूे, �छ ह ेपरमशे् वर खः, �जग ुपापया �नं�तं सीनादीत �छ 

मनू जयुाः थ्व संसारय्  झाल अल ेहाकनं स्वन्ह ुदय् काः म्वानाझाःग ुखः धकाः �जं 
�व�ास याय।े दयायाना �जग ुजीवनय्  झाया�दस ँअल े�जग ुपापत �मा याना�दस ँ
ता�क �जं न्हूग ुजीवन काय ेफयमेा अल ेन्�ाबँले ं�छ नापं ह ेच्वना च् वन ेफयमेा। 

�छग ुआ�ा मानय्  यायते व �छग ुसन्तान जइुत �छग ु�नं�तं 
म्वायते �जतः ग्वासहा�ल याना�दस।ँ आमने।

�न्हया �न्ह थं बाइबल ब्वनगे ुया अल ेपरमशे् वर नापं खलाबला या। यूहन् न ३:१६
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