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1. परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका     

1आदिमा परमेश् वरले आकाशमण्डल र पथृ् वी सषृ् ि गननभुयो। 2पथृ् वी 

आकारववनाको र शून् य थियो। अिाह समनद्रमाथि अन् धकार थियो, र 

परमेश् वरका आत् मा पानीमाथि पररभ्रमण गिैरहननहनन् थ् यो। 3अनन 

परमेश् वरले भन् ननभयो, “उज् यालो होस   ।” तब उज् यालो भयो। ( (उत् पवि 

!M!–#)) 

27यसैकारण परमेश् वरले माननसलाई आफ् नै स् वरूपमा सषृ् ि 

गननभुयो। परमेश् वरकै प्रनतरूपमा उहााँले नतनलाई सषृ् ि गननभुयो। नर र 

नारी नै गरी उहााँले नतनीहरूलाई सषृ् ि गननभुयो। (उत् पवि  !M@&)  

परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका भनेको के हो ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

माननस र जनावरवीच के भभन्नता छ ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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2. पाप  

आिम र हब्बा पापी  थिए 

6जब स् रीले त् यस रूखको फल खानलाई असल र हेनमुा रहरलाग् िो, र 
बनद्थध पाउनलाई त् यस रूखको चाह गननपुने रहेछ भनी िेखखन  , तब 
नतनले त् यस रूखको फल दिपेर खाइन  , र आफ् ना पनतलाई पनन दिइन  , 
र उनले पनन खाए। - उत्पवि #M^_ 

पापका कारणले आिम र हब्बा स्वगबुाि ससंारमा खसाभलए 

 

 

सवलै ेपाप गरेका छन    

23ककनकक सबैले पाप गरेका छन  , रपरमेश् वरको मदहमा सम् म पनग् न 
बाि चनकेका छन   । (रोमी३:२३) 
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हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरको स्वरुप हामीमा हनन रोक्यो । 

 

पाप के हो ? 

_________________________________________________ 

 

तपाईल ेकदहले पाप गनन ुभएको छ ? 

_________________________________________________ 

 

पापको सजाय के हो त ? 

23ककनकक पापको ज् याला मतृ् यन हो, तर परमेश् वरको भसिैँको वरिान ख्री ि 

येशू हाम्रा प्रभनमा अनन् त जीवन हो।  (रोमी ६:२३ ) 

_________________________________________________ 

 

परमेश्वरल ेएक दिन ससंारको न्याय गननहुननेछ ।  

31ककनकक उहााँले एक दिन तोककदिननभएको छ, जनन दिन उहााँले 
आफूले ननयनक्त गननभुएका एक जना व् यष्क्तद्वारा धाभमकुतामा 
संसारको इन् साफ गननहुननेछ। उनलाई मतृकबाि जीववत पाननभुएर उहााँले 
सबै माननसहरूलाई यसको प्रमाण दिननभएको छ। (पे्रररत१७:३१) 
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3. येश ू  

परमेश्वर माननस हनननहनन्छ त्यसलै ेहामी माननस पनन परमेश्वर 
जस्त ैछौ । 

1आदिमा वचन हनननहनन् थ् यो, वचन परमेश् वरसाँग हनननहनन् थ् यो, अनन वचन 
परमेश् वर हनननहनन् थ् यो। (यूहन्ना १:१) 

14अनन वचन िेहधारी हनननभयो, र अननग्रह र सत् यताले पूण ुभई हाम्रा 
बीचमा वास गननभुयो। हामीले उहााँको मदहमा िेख् यौं, जनन मदहमा 
वपताबाि आउननभएको एकमार पनरको जस् तो थियो। (यूहन्ना १:१४)  

 

हामीले येशकूो जीवनीबाि भसक्नन पछु ।  

21ककनकक यसैको ननष्म् त नतमीहरू बोलाइएका हौ। ख्री िले पनन 
नतमीहरूका ननष्म् त क ि भोग् ननभयो, अनन नतमीहरूका लाथग एउिा 
उिाहरण छोडडजाननभयो, र नतमीहरू उहााँकै पाइलामा दहाँड ननपछु। (१ 
परनस २: २१) 

उहााँमाथि ववश्वास गने जोकोही माननसलाई परमेश्वर वचााँउनन 
हनन्छ ।  

16 “ककनभने परमेश् वरले संसारलाई यस् तो पे्रम गननभुयो, कक उहााँले 
आफ् ना एकमार पनर दिननभयो, ताकक उहााँमाथि ववश् वास गने कोही पनन 
नाश नहोस  , तर त् यसले अनन् त जीवन पाओस   । (यूहन्ना ३:१६) 
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येश ूख्रीि हाम्रो लाथग क्रन समा मननभुयो  

3हाम्रा मनष्क्तिाता परमेश् वरको दृष् िमा यो असल र 
ग्रहणयोग् य छ। 4सबै माननसहरूले मनष्क्त पाऊन    र 
नतनीहरू सत् यको ज्ञानमा आऊन    भन् ने इच् छा उहााँ 
गननहुनन् छ। 5ककनकक परमेश् वर एउिै हनननहनन् छ, परमेश् वर 
र माननसहरूका बीचमा मध् यस् ि पनन एउिै 
हनननहनन् छ— माननस, ख्री ि येशू। 6उहााँले सबैका 
छन िकाराका मोलको ननष्म् त आफैलाई सनष्म् पदिननभयो, 
जनन कन राको गवाही ठीक समयमा दिइयो। (१नतमोिी 
२:३-६) 

येशलेू हाम्रा सव ैपापहरु उठाइ भलनन भयो  

21ककनकक हामी उहााँमा परमेश् वरको धाभमकुता बन् न सकौं भनेर पाप 
नथचन् ननहननेलाई परमेश् वरले हाम्रा खानतर पाप बनाउननभयो। (२ कोररन्िी 
५:२१) 
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येश ूख्रीि तसे्रो दिनमा मरेकाबाि पननरुतिान हनननभयो  

39“अनन उहााँले यहूिीहरूको िेशमा र यरूशलेममा गननभुएका सबै 
कन राका हामी साक्षी हौं। उहााँलाई नतनीहरूले काठमा झनण् डयाएर पनन 
मारे। 40उहााँलाई नै परमेश् वरले तसे्रो दिनमा जीववत पारी उठाउननभयो, 
र उहााँलाई प्रकि गराउननभयो, 41सबै माननसलाई होइन, तर हामी 
जसलाई परमेश् वरले साक्षीको रूपमा छान् ननभयो, र उहााँ मतृकबाि 
जीववत हनननभएपनछ हामीले उहााँसाँग खानपान गर् यौं। 42उहााँले हामीलाई 
जनतामा प्रचार गन,ु र उहााँ जीववत र मतृकहरूका न् यायकताु हननलाई 
परमेश् वरद्वारा ननयनक्त हनननभएको व् यष्क्त हनननहनन् छ भन् ने गवाही 
दिनलाई आज्ञा गननभुएको छ। 43सबै अगमवक्ताहरूले उहााँको गवाही 
दिएका छन  , कक उहााँमाथि ववश् वास गने प्रत् येकले उहााँको नाउाँ द्वारा 
पाप-क्षमा पाउाँछ।” (पे्रररत १०:३९-४३) 
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4. पश्चाताप 

17त् यस बेलािेखख प्रचार गिै येशूले भन् न लाग् ननभयो, “पश् चािाप गर, 

ककनभने स् वगकुो राज् य नष्जक आइपनगेको छ।” (मिी ४:१७) 

38परनसले नतनीहरूलाई भने, “पश् चािाप गर, र नतमीहरूका पाप-क्षमाको 
ननष्म् त येशू ख्री िको नाउाँमा नतमीहरू प्रत् येकले बष् तस् मा लेऊ, र 
नतमीहरूले पववर आत् माको वरिान पाउनेछौ। (पे्रररत २:३८)  

11त् यसले भनी, “प्रभन, कसैले दिएन।” येशूले भन् ननभयो, “म पनन 
नतमीलाई िण् ड दिन् नाँ। जाऊ, अनन फेरर पाप नगर।” (यूहन्ना ८:११) 

पश्चाताप भनेको के हो ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

के तपाईसाँग केही त्यस्तो कन रा छ जननचादहाँ तपाईल ेपश्चात 
गननपुछु ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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5. मनष्क्त   

9 ककनकक यदि नतमीले येशूलाई प्रभन हो भनी आफ् नो मनखले स् वीकार 
गर् यौ, र परमेश् वरले उहााँलाई मरेकाहरूबाि जीववत पाननभुयो भनी 
आफ् नो हृियमा ववश् वास गर् यौ भने नतम्रो उद्धार हननेछ। 10 ककनकक 
माननसले आफ् नो हृियले ववश् वास गछु र ऊ ननिोष ठहररन् छ, अनन 
उसले आफ् नो मनखले स् वीकार गछु र उद्धार पाउाँछ। (रोमी १०:९-१०)  

वचाइएका छौ भनेको के हो ? 

 

_________________________________________________ 

 

रोमी १०ः ९र १० अननसार येश ूख्रीिमा वााँच्नको लाथग के के 
िनई विा कन राहरु तपाईल ेगननपुछु ? 

 

_________________________________________________ 

मनष्क्तको लाथग प्रािनुा  

“प्रभन येशू आज म तपाईलाई मेरो जीवनको परमेश्वर र मनष्क्तिाता 
भनेर माननभलन्छन  र मेरा सवै अधमुहरुबाि पश्चाताप गन ुचाहान्छन  । 
मलाई मेरा सवै पापहरुबाि क्षमा दिननहोस   र आजबाि मलाई तपाईको 
पनछ लाग्न भसकाउनन होस  ” 
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6. क्षमा  
13उहााँले हामीलाई अन् धकारको राज् यिेखख छन िाउननभयो, र आफ् ना वप्रय 
पनरको राज् यभभर हामीलाई साननभुएको छ। 14उहााँमा हाम्रो उद्धार, 

अिाुत    पापको क्षमा छ। (कलस्सी १: १३-१४)  

9यदि हामीले आफ् ना पापहरू स् वीकार गर् यौं भने उहााँले हाम्रा पाप 
क्षमा गननहुनन् छ, र सबै अधमबुाि हामीलाई शनद्ध पाननहुनन् छ, ककनकक 
उहााँ ववश् वासयोग् य र धमी हनननहनन् छ। (१ यूहन्ना १:९) 
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7. बष्तस्मा   

18तब येशू नतनीहरूकहााँ आएर भन् ननभयो, “स् वग ुर पथृ् वीमा समस् त 
अथधकार मलाई दिइएको छ।19यसकारण जाओ, र सबै िेशका 
जानतहरूलाई चलेा बनाओ, वपता र पनर र पववर आत् माको नाउाँमा 
नतनीहरूलाई बष् तस् मा िेओ, 20मैले नतमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै 
कन रा पालन गन ुनतनीहरूलाई भसकाओ। हेर, म यनगको अन् त् यसम् म 
सधैँ नतमीहरूका सािमा छन ।” (मिी २८:१८-२०)  

कसल ेहामीलाई बष्तस्माको वारेमा भन्ननभयो? 
_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

चेलापन वा चेला भनेको के हो ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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कस्तो व्यष्क्तले बष्तस्मा भलन सक्छ ? 

15अनन उहााँले नतनीहरूलाई भन् ननभयो, “सारा संसारमा गएर सारा 
सषृ् िलाई सनसमाचार प्रचार गर। 16ववश् वास गने र बष् तस् मा भलनेले 
उद्धार पाउनेछ, तर ववश् वास नगने िोषी ठहररनेछ। (मकुूस १६:८–१२)  

12तर जब नतनीहरूले परमेश् वरको राज् य र येशू ख्री िको नाउाँको 
सनसमाचार सननाउने कफभलपका कन रामा ववश् वास गरे, तब पनरुष र 
स् रीहरूले बष् तस् मा भलए। (पे्रररत ८:१२) 

यी माथिका पि अननसार कसले बष्तस्मा भलन सक्छन   ?  

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

बष्तस्मा शव्िको अि ुके हो ?  

 

___________________________ 
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तपाई कसरी बष्तस्पमा भलन सक्ननहनन्छ ?  

16अनन येशू बष् तस् मा भलएर तनरुन् तै पानीबाि माथि ननस् कननभयो, 
अनन स् वग ुउनियो, र उहााँले परमेश् वरका आत् मालाई ढनकन रझैँ 
ओभलरुहननभएको र आफूमाथि आइरहननभएको िेख् ननभयो। (मिी ३३:१६) 

 35तब कफभलपले आफ् नो मनख खोलेर धमशुास् रको यसै खण् डबाि 

नतनलाई येशूको सनसमाचार सननाए। 36अनन उनीहरू बािोमा जााँिाजााँिै 

केही पानी भएको एउिा ठाउाँ नेर आइपनगे। ती नपनंसकले भने, “हेननुहोस  , 

यहााँ पानी रहेछ, मलाई बष् तस् मा हननिेखख केले रोक् न 

सक् छ?” 38नतनले रि रोक् ने आज्ञा 

दिए, अनन कफभलप र ती नपनंसक 

िनवै पानीमा ओले, र उनले नतनलाई 

बष् तस् मा दिए। (पे्रररत ८:३५-३८) 

3अनन नतनले उनीहरूलाई भने, 

“तब नतमीहरूले कस् तो बष् तस् मा 

भलयौ?” उनीहरूले भने, “यूहन् नाको बष् तस् मा।” 4तब पावलले भने, 

“यूहन् नाले दिएको बष् तस् माचादहाँ पश् चािापको बष् तस् मा थियो। 

उनीपनछ आउननहनने व् यष्क्त, अिाुत    येशूमाथि ववश् वास गनू ुभनी उनले 
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माननसहरूलाई बताउाँ िे।” 5यो कन रा सननेर उनीहरूले प्रभन येशूको नाउाँमा 

बष् तस् मा भलए। (पे्रररत १९:३-५) 

बष्तस्मा कायकु्रममा सहभागी हननका लाथग तपाईसाँग के के 
कन रा चादहन्छ त ?  

_________________________________________________ 

 

बष्तस्मा भलइसकेपनछ तपाईलाई के हनन्छ ?  

26ककनकक ववश् वासद्वारा नतमीहरू सबै ख्री ि येशूमा परमेश् वरका 
सन् तान हौ। 27ककनकक नतमीहरूमध् ये जनतको ख्री िमा बष् तस् मा भयो, 
नतमीहरू सबैले ख्री िलाई धारण गरेका छौ। 28अब न त यहूिी छ न 
ग्रीक, न कमारा छ न फन क् का, न त पनरुष न स् री छ, ककनभने ख्री ि 
येशूमा नतमीहरू सबै एउिै हौ। (गलाती ३:२६–२८)  

पाननको बष्तस्मा भलननभन्िा अनि भननने वाक्यांसहरु 

मलाई मेरा परमेश्वरले दिननभएको महान आज्ञा अननसार र तपाईले 
येशूमा ववश्वासद्धारा उहााँमा पाएको क्षमािान अननसार तपाई मेरो 
जीवनको वपता र मनष्क्तिाताको नाउाँमा आज म 
तपाई.............................................वपता, पनर र पववरआत्माको 
नाउाँमा बष्तस्मा दििाँछन  । 
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8. शनद्थधकरण तिा पववत्ररकरण  

29जस-जसलाई उहााँले पदहलेबािै थचन् ननभएको छ, उहााँले नतनीहरूलाई 
आफ् ना पनरको रूपसमान बनाउनलाई, धेरै भाइहरूमध् ये उहााँचादहाँ ज् ये ठ 
होऊन    भनेर, अनिबािै ननयनक्त गननभुयो। (रोमी ८:२९)  

येश ूख्रीि परमेश्वरका पनर हनननहनन्छ र उहााँचादहाँ परमेश्वरको 
पणू ुस्वरुपमा वनाइनन भएको छ ।  

जब हामी हाम्रो जीवनमा येशलूाई अननसरण गछौ र येश ूजस्त ै
हनन चाहान्छौ भने तब हामी ववस्तारै उहााँको स्वरुपमा वननिै 
उहााँजस्त ैवन्न सक्छौ । 
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9. मण्डली 
9तर नतमीहरू त चनननएका वंश, राजकीय पूजाहारीथगरी, पववर जानत, 

परमेश् वरका ननजी प्रजा हौ। उहााँले नतमीहरूलाई अन् धकारिेखख उहााँका 
उिेकको ज् योनतमा ल् याउननभयो, ताकक नतमीहरू उहााँका आश् चयपुूण ु
कायहुरूको िोषणा गन ुसक। 10एक पल् ि नतमीहरू प्रजा थिएनौ, तर 
अब नतमीहरू परमेश् वरका प्रजा भएका छौ। एक पल् ि नतमीहरूले कृपा 
पाएका थिएनौ, तर अब नतमीहरूले कृपा पाएका छौ। (१ परनस २:९-१०) 

 

मण्डली भनेको के हो ? 
_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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10. पववर आत्माले भररपणू ुहननन । 

18िाखमद्यले नमाविओ, कारण त् यो ववलाभसता हो, तर पववर 
आत् माले भररपूण ुहोओ। 19एउिाले अकाुसाँग भजन, गीत र आष्त् मक 
गानमा बोल् िै र आफ् नो सम् पूण ुहृियले प्रभनको ननष्म् त गाउाँ िै र धनन 
ननकाल् िै (एकफसी ५: १८–१९)  

8तर पववर आत् मा नतमीहरूमा आउननभएपनछ नतमीहरूले शष्क्त 
पाउनेछौ, र नतमीहरू यरूशलेममा, सारा यहूदियामा, सामररयामा र 
पथृ् वीको अष्न् तम छेउसम् म मेरा साक्षी हननेछौ।” (पे्रररत १:८) 

26तर सल् लाहकार, अिाुत    पववर आत् मा, जसलाई वपताले मेरो नाउाँमा 
पठाउननहननेछ, उहााँले नतमीहरूलाई सबै कन रा भसकाउननहननेछ, र मैले 
नतमीहरूलाई भनेका सबै कन रा नतमीहरूलाई याि दिलाउननहननेछ। 

(यूहन्ना १४:२६)  

तपाई पववर आत्माले भररएको कसरी महशनश गन ुसक्ननहनन्छ ? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

पववर आत्माले हामीलाई येशकूो वारेमा कसरी भसकाउनन हनन्छ ? 

_________________________________________________ 
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मनष्क्तको वारेमा बाइबलका यी पिहरु  

16 “ककनभने परमेश् वरले संसारलाई यस् तो पे्रम गननभुयो, कक उहााँले 
आफ् ना एकमार पनर दिननभयो, ताकक उहााँमाथि ववश् वास गने कोही पनन 
नाश नहोस  , तर त् यसले अनन् त जीवन पाओस   । (यूहन्ना ३:१६) 

 9ककनकक यदि नतमीले येशूलाई प्रभन हो भनी आफ् नो मनखले स् वीकार 
गर् यौ, र परमेश् वरले उहााँलाई मरेकाहरूबाि जीववत पाननभुयो भनी 
आफ् नो हृियमा ववश् वास गर् यौ भने नतम्रो उद्धार हननेछ। 10ककनकक 
माननसले आफ् नो हृियले ववश् वास गछु र ऊ ननिोष ठहररन् छ, अनन 
उसले आफ् नो मनखले स् वीकार गछु र उद्धार पाउाँछ। (रोमी १०:९-१०)  

12तर जनतले उहााँलाई ग्रहण गरे र उहााँको नाउाँमाथि ववश् वास गरे, 

उहााँले नतनीहरूलाई परमेश् वरका सन् तान हनने अथधकार 
दिननभयो। (यूहन्ना १:१२)   

16ववश् वास गने र बष् तस् मा भलनेले उद्धार पाउनेछ, तर ववश् वास 
नगने िोषी ठहररनेछ। (मकुूस १६:१६)  

38परनसले नतनीहरूलाई भने, “पश् चािाप गर, र नतमीहरूका पाप-क्षमाको 
ननष्म् त येशू ख्री िको नाउाँमा नतमीहरू प्रत् येकले बष् तस् मा लेऊ, र 
नतमीहरूले पववर आत् माको वरिान पाउनेछौ। (पे्रररत २:३८)  

19यसकारण पश् चािाप गननुहोस    र फकुननहोस  , कक तपाईंहरूका पाप 
मेदिऊन  , र परमप्रभनको उपष्स् िनतबाि आनन् िको समय आओस  , (पे्रररत 
३:१९)   
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4ननश् चय नै उसले हाम्रा ननबलुताहरू बोक् यो, र हाम्रा िन:ख भोग् यो, 
तापनन हामीले उसलाई परमेश् वरबाि दहकाुइएको, उहााँबाि वपदिएको र 
िन:खमा परेको सम् ्  यौं। 5तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका ननष्म् त छेड़ियो। 
हाम्रा अधमकुा ननष्म् त ऊ पेभलयो। हामीमा शाष्न् त ल् याउने िण् ड 
उसमाथि पर् यो, र उसको कोराकुो चोिले हामी ननको भयौं। 6हामी सबै 
भे़िाझैँ बराभलएका छौं। हामी हरेक आफ् नै बािोनतर लागेका छौं, र 
परमप्रभनले उसमाथि हामी सबकैो अधम ुहाभलदिननभएको छ। (यशैया 
५३: ४–६) 


