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आमखु 
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कुनै उत्तरहरूमा िाक्यको अंशहरू मात्र सामेल हुनछेन् (जस्िैैः प्रश्न ४) । 

  

भाि एक 

परमशे्वर र मावनस 

प्रश्नहरू १ देवख २६ 

 

भाि दइुष 
पाप* र व्यिस्था८ 

प्रश्नहरू २७ देवख ६२ 

 

भाि िीन 

ख्रीष्ट र उद्धार* 
प्रश्नहरू ६३ देवख ९० 

 

भाि चार 

आत्मा र मण्डली 
प्रश्नहरू ९१ देवख ११७ 

 

भाि पााँच 

प्राथषना र आशा 
प्रश्नहरू ११८ देवख १४४ 

 



जब िपाईंल*े वचन्ह देखु्नहुन्छ, यो वचन्हसवहिको शब्दलाई पसु्िकको अन्िमा भएको शब्द सूचीमा पाइनेछ भन्न ेबुझाउनेछ 
।   

भाि १ 

परमशे्वर र मावनस 

प्र.१. िपाईंलाई कसल ेबनायो ? 

उत्तरैः मलाई परमशे्वरले बनाउनुभयो । 

उत्पवत्त १:२६–२७; उत्पवत्त २:७; प्रेररि १७:२६ 

 

प्र.२ परमशे्वरले अरू कुन थोकहरू बनाउनुभयो?  

उत्तरैः परमशे्वरले सबै थोकहरू बनाउनुभयो ।  

उत्पवत्त १:३१; भजनसंग्रह ३३:६–९; कलस्सी १:१६–१७ 

 

प्र.३ परमशे्वरले िपाईं र अरू सबै थोकहरूलाई दकन बनाउनुभयो? 

उत्तर. परमेश्वरल ेआफ्न ैमवहमाको* खाविर मलाई र अन्य सबै थोकहरूलाई बनाउनुभयो । 

भजनसंग्रह १९:१; यशैया ४३:७; १ कोररन्थी १०:३१ 

 

प्र.४ िपाईंले परमेश्वरलाई कसरी मवहमा* ददन सकु्नहुन्छ? 

उत्तर. म परमेश्वरलाई प्रेम िरेर, उहााँको आज्ञापालन िरेर साथै उहााँले िनुषभएका आज्ञा पालन िरेर उहााँलाई मवहमा* 
ददन सक्छु । 

मत्ती ५:१६; यूहन्ना १४:२१; १ यूहन्ना ५:३ 

  

प्रश्न.५ िपाईंल ेपरमशे्वरलाई दकन मवहमा* ददनुपछष ? 

उत्तर. दकनदक उहााँल ेमलाई बनाउनुभयो र मरेो िास्िा िनुषहुन्छ । 

भजन १४५:९; १ पतु्रस ५:७; प्रकाश ४:११ 

 

प्र. ६ देिीदेििाहरू कवि िटा छन?् 

उत्तरैः ईश्वर एक मात्र छन ्।  



व्यिस्था ६:४; यशैया ४५:५; यर्मषया १०:१० 

 

प्रश्न.७  अवस्ित्िमा हुनुभएका यो एउटा परमेश्वरमा कवि िटा व्यवित्िहरू हुनुहुन्छ ? 

उत्तरैः परमशे्वर िीन व्यवित्िमा अवस्ित्िमा हुनुहुन्छ ।  

मत्ती ३:१६–१७; यूहन्ना ५:२३; यूहन्ना १०:३०; यूहन्ना १५:२६ 

 

प्र. ८ उहााँहरू को हुनुहुन्छ ? 

उत्तर. वपिा, पुत्र र पवित्र आत्मा* । 

मत्ती २८:१९; २ कोररन्थी १३:१४; १ पतु्रस १:२ 

 

प्रश्न. ९ परमेश्वर को हुनुहुन्छ ? 

उत्तर. परमेश्वर आत्मा* हुनुहुन्छ । मावनसजस्िै उहााँको शरीर छैन । 

यूहन्ना ४:२४; २ कोररन्थी ३:१७; १ विमोथी १:१७ 

 

प्र. १० के परमेश्वरको कुनै सुरुिाि वथयो? 

उत्तरैः वथएन, उहााँ सधैंदेवख हुनहुुन्छ र सधैंको लावि हुनुहुनछे । 

प्रस्थान ३:१४; भजन ९०:२; यशैया ४०:२८ 

 

प्र. ११ के परमेश्वर कवहल्य ैपररििषन हुनुहुन्छ?  

उत्तरैः हुनुहुन्न, परमेश्वर सधैंभरर एकैनाशको हुनुहुन्छ । 

भजनसंग्रह १०२:२६–२७; मलाकी ३:६; वहबू्र १३:८ 

 

प्र. १२ परमेश्वर कहााँ हुनुहुन्छ? 

उत्तरैः परमशे्वर सिषत्र हुनुहुन्छ । 

भजनसंग्रह १३९:७–१२; यर्मषया २३:२३–२४; प्रेररि १७:२७–२८ 

 



प्र. १३ के िपाईंल ेपरमेश्वरलाई देख्न सकु्नहुन्छ? 

उत्तरैः अहाँ, म परमशे्वरलाई देख्न सवक्दनाँ िर उहााँले भन ेमलाई सधैं देखु्नहुन्छ । 

भजनसंग्रह ३३:१३–१५; वहिोपदेश ५:२१; यूहन्ना १:१८; १ विमोथी १:१७ 

 

प्र. १४ के परमेश्वरलाई सबै कुराको ज्ञान छ? 

उत्तरैः हो, परमेश्वरलाई सबै कुराको ज्ञान छ । म उहााँदेवख कुन ैपवन कुरा लुकाउन सवक्दनाँ । 

१ शमूएल २:३; वहिोपदेश १५:३; वहबू्र ४:१३ 

 

प्र. १५ के परमेश्वरल ेसबै कुरा िनष सकु्नहुन्छ? 

उत्तरैः हो, उहााँले चाहनुभएको सबै थोक पवित्र* िनष उहााँ सकु्नहुन्छ । 

यशैया ४६:९–१०; दावनएल ४:३४–३५; एदिसी १:११ 

 

प्र. १६ परमशे्वरलाई कसरी वचन्ने, कसरी भरोसा राख्न,े कसरी प्रेम िने र उहााँको आज्ञापालन कसरी िन ेभन्न ेकुरा म कहााँ 
वसक्न सक्छु? 

उत्तरैः परमेश्वरलाई कसरी वचन्न,े कसरी भरोसा राख्न,े कसरी प्रेम िन ेर उहााँको आज्ञापालन कसरी िने भन्ने कुरा उहााँल े
हामीलाई उहााँको िचन, बाइबलमा देखाउनुभएको छ । 

भजनसंग्रह ११९:१०४–१०५; यूहन्ना २०:३०–३१; २ विमोथी ३:१५  

 

प्र. १७ बाइबलल ेहामीलाई के वसकाउाँछ ? 

उत्तरैः बाइबलल ेमलाई परमेश्वर बारे सत्यिाहरू र येश ूख्रीष्टद्वारा संसारलाई बचाउन ेउहााँको योजना बारेमा वसकाउाँछ । 
अवन यसल ेमेरो बारेमा भएको सत्यिा पवन मलाई वसकाउाँछ । 

भजनसंग्रह ११९:१५९–१६०; यूहन्ना १७:१७; २ विमोथी ३:१४–१७ 

 

प्र. १८ बाइबल कसल ेलेखेको हो? 

उत्तरैः पवित्र आत्माल*े अिुिाइ िद ैर वसकाउनु भएर मावनसहरूल ेलेखेका वथए । 

२ पतु्रस १:२०–२१; २ पतु्रस ३:१५–१६ 

 



प्र. १९ हाम्रा पवहलो अवभभािक को वथए?  

उत्तरैः आदम र हव्िा 

उत्पवत्त ३:२०; उत्पवत्त ५:१–२ 

 

प्र. २० परमेश्वरले हाम्रो पवहलो अवभभािकलाई कसरी बनाउनभुएको वथयो ? 

उत्तरैः परमशे्वरले आदमको देहलाई जवमनको धुलोबाट बनाउनुभयो । उहााँले हव्िालाई आदमको शरीरबाट बनाउनुभयो । 

उत्पवत्त २:७; उत्पवत्त २:२१–२३; उत्पवत्त ३:१९; भजनसंग्रह १०३:१४  

 

प्र. २१ परमेश्वरले बनाउनुभएका बााँकी सबै थोकहरूदेवख आदम र हव्िा कसरी बेग्लै वथए ? 

उत्तरैः परमशे्वरले आदम र हव्िालाई आफ्न ैस्िरूपमा बनाउनभुएको वथयो । 

उत्पवत्त १:२६–२७ 

 

प्र. २२ परमेश्वरको स्िरूपलाई आदम र हव्िामा हामील ेकसरी देख्न सक्छौं ? 

उत्तरैः परमेश्वरले िी दईुलाई आफ्नो सृवष्टमावथ शासन िने अवधकार ददनुभयो । विनीहरूले सत्यलाई बुझ्न सक्थे । 
विनीहरूले सवह कुरोलाई प्रेम िनष सक्थे । विनीहरू सुन्दर थोकमा रमाउन सक्थे । विनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पाने 
सबै काम िनष सक्थे । विनीहरू आपसमा र परमशे्वरवसि कुराकानी िनष सक्थ े। 

 उत्पवत्त १:२६–२७; २:७–९; भजनसंग्रह १४७: १०–११; दिवलप्पी ४:८ 

 

प्र. २३ परमेश्वरले आदम र हव्िालाई देह बाहके अरू कुनकुन कुराहरू ददनुभयो? 

उत्तरैः परमशे्वरले विनीहरूलाई कवहल्यै नाश नहुन ेप्राणहरू ददनुभयो । 

उत्पवत्त २:७; व्यिस्था ६:५; उपदेशक १२:७, मत्ती १६:२६  

 

प्र. २४ के िपाईंसाँि दिैु प्राण* र शरीर छन ्? 

उत्तरैः हो, मसाँि कवहल्य ैनमने प्राण छ । 

जकररया १२:१; प्रेररि ७:५९; २ कोररन्थी ५:८   

 

प्र. २५ परमेश्वरले आदम र हव्िालाई बनाइसकु्नभएपवछ विनीहरू कस्िा वथए ? 



उत्तरैः परमेश्वरल ेविनीहरूलाई पवित्र* र खुसी बनाउनुभएको वथयो । परमशे्वरले विनीहरूका लावि भनी बनाउनुभएको 
बिैचामा विनीहरू बस्थ े। 

उत्पवत्त १:२६–२८; उत्पवत्त २:१५–१७; उत्पवत्त २:२५; भजनसंग्रह ८:४–८ 

 

प्र. २६ परमेश्वरले आदम र हव्िाबाट कुन कुराको माि िनुषभयो? 

उत्तरैः विनीहरूबाट पणूष भरोसा र आज्ञा पालनको माि परमेश्वरल ेराख्नुभयो । 

उत्पवत्त २:१५–१७, भजनसंग्रह ८:४–८    

 



 

भाि दईु 

पाप र व्यिस्था 
 

प्र. २७ के आदम र हव्िाले परमेश्वरको आज्ञा पालन िरी पवित्र र खुसी रह?े 

उत्तरैः अाँहाँ, विनीहरूल ेआज्ञा पालन िरेनन ्। विनीहरूल ेपरमशे्वर विरुद्ध पाप िनष रोजे । 

उत्पवत्त ३:६–८  

 

प्र. २८ पाप के हो? 

उत्तरैः परमशे्वरले अह्राउनुभएको कुरा निनुष न ैपाप हो । साथै परमेश्वरल ेनिनूष भन्नुभएको कुरो िनुष न ैपाप हो । 

रोमी १:३२; याकूब २:१०–११; ४:१७, १ यूहन्ना ३:४ 

 

प्र. २९ प्रत्येक पापको* पररणाम के हुन्छ ? 

उत्तरैः प्रत्येक पापको* पररणाम परमेश्वरको क्रोध र दण्ड हुन्छ ।  

व्यिस्था २७:२६; रोमी १:१८; रोमी ६:२३; एदिसी ५:६ 

 

प्र ३० हाम्रो पवहलो पुखाषल ेकुन पाप िरेका वथए? 

उत्तरैः विनीहरूले परमेश्वरल ेनखानू भन्नुभएको िल खाएका वथए । 

उत्पवत्त २:१६–१७; उत्पवत्त ३:६ 

 

प्र. ३१ कसले विनीहरूलाई पाप* िनष उक्साएको वथयो ? 

उत्तरैः शैिानल ेहव्िालाई छल िर्र्यो र विनल ेआदमलाई त्यो िल ददइन् । 

उत्पवत्त ३:१–५; यूहन्ना ८:४४; २ कोररन्थी ११:३; प्रकाश १२:९ 

 

प्र. ३२ हाम्रा प्रथम अवभभािकले पाप िरेपवछ संसारको कस्िो दिुषवि भयो ? 

उत्तरैः परमशे्वरले जवमनलाई श्राप ददनुभयो । अवन परमेश्वरल ेचेिािनी ददनुभएजस्ि ैसंसारमा मृत्युले प्रिेश िर्र्यो । 



उत्पवत्त २:१५–१७; उत्पवत्त ३:१६–१७  

 

प्र. ३३ पाप िररसकेपवछ हाम्रा प्रथम अवभभािकहरूको जीिनमा के कस्िा कुराहरू हुन आए? 

उत्तरैः परमेश्वरले आदम र हव्िालाई बिैचादेवख बावहर वनकावलददनुभयो । विनीहरू अब उसो पवित्र र खुसी वथएनन् । 
यसको साटो विनीहरू दोर्, लाज र भयजस्िा पापहरूल ेभररए । 

उत्पवत्त ३:८–१३; १६–१९; २३ 

 

प्र. ३४ दकनभने आदमले पाप िरे, उनीपवछ आउन ेप्रत्येक व्यविमा कस्िो दकवसमको प्रभाि पार्र्यो ? 

उत्तरैः आदम र हव्िापवछ जवन्मएका हरेक व्यवि पापमा* नै जवन्मएको वथयो ।  

भजनसंग्रह ५१:५; रोमी ५:१८–१९; १ कोररन्थी १५:२१–२२ 

 

प्र. ३५ के परमेश्वरल ेसंसारलाई श्रापमुवन रहन ददनुभयो? के उहााँले मावनसहरूलाई विनीहरूका पापमै रहन ददनुभयो? 

उत्तरैः ददनुभएन, परमेश्वरल े विनीहरूलाइष बचाउन छनोट िनुषभयो । परमेश्वरल े प्रविज्ञा िनुषभएको उद्धारकिाष* 
पठाउनुभयो । 

मत्ती १:२१; यूहन्ना ३:१६–१७; १ यूहन्ना ४:१४  

 

प्र. ३६ करार* के हो ? 

उत्तरैः दईु िा दईुभन्दा बढी व्यविहरू बीचको िभ्भीर िाचा नै करार हो । 

  

प्र. ३७ परमेश्वरले इस्राएलीहरूसाँि* कस्िो करारहरू बााँध्नुभयो? 

परमेश्वरले अब्राहामको पररिारलाई एउटा ठूलो जावि बनाउनेछु भवन प्रविज्ञा िनुषभयो । अब्राहामद्वारा नै सबै 
जाविहरूलाई आवशर् ्ददनछुे भनी उहााँले प्रविज्ञा िनुषभयो । 

परमेश्वरले मोशालाई व्यिस्था ददनुभयो । विनीहरूल ेउहााँको आज्ञा पालन िरे र उहााँले  ददनभुएका व्यिस्थालाई माने । 
उहााँ मोशासाँि रहने र इस्राएलीहरूलाई आवशर्् ददनुहुन ेप्रविज्ञा िनुषभयो । परमेश्वरले दाऊदलाई विनका छोराहरूमध्य े
एक जना सदाको वनवति राजा भई शासन िनुषहुन ेप्रविज्ञा िनुषभयो । परमेश्वरल ेप्रविज्ञा िनुषभयो, विनल ेएक ददन एउटा 
नयााँ करारको स्थापना िनछेन ्। उहााँले मावनसहरूको पाप क्षमा िनुषहुनछे र विनीहरूको हृदय पररििषन िनुषहुने प्रविज्ञा 
पवन िनुषभयो ।  

उत्पवत्त १२:१–३; उत्पवत्त १५; प्रस्थान २४:३–७; २ शमूएल ७:१६; यर्मषया ३१:३१–३४     

 



दश आज्ञाहरू 

प्र. ३८ दश आज्ञाहरू के हुन?् 

परमेश्वरल े इस्राएलीहरूका* लावि भनी ददनुभएको िचनहरू न ै दश आज्ञाहरू हुन ् । परमेश्वर स्ियंमल े िी दश 
आज्ञाहरूलाई ढुङ्िाका दईु पाटीहरूमा लेख्नुभएको वथयो ।   

प्रस्थान ३१:१८; व्यिस्था ९:१० 

 

प्र. ३९ िी दश आज्ञाहरू के–के हुन्? 

मेरो सामने अरू कुनै देिी देििाहरूलाई नमान्नू । 

आिुल ेपुज्नको* वनवति कुन ैप्रविमाहरू* नबनाउनू ।   

परमप्रभु*, विम्रो परमेश्वरको नाऊाँ  व्यथषमै नवलन ू। 

शबाथ* ददनको पालन  र यसलाई पवित्र राख्नेकु रो सधैं याद राख्नू । 

आफ्ना बुबा–आमा को आज्ञापालन* िनूष । 

कसैको हत्या निनूष । 

व्यवभचार* निनूष । 

चोरी निनूष । 

आफ्नो वछमेकी विरुद्ध झुटो ििाही नददनू । 

अन्य कसै साँि भएका कुराहरूको लालच निनूष । 

प्रस्थान २०:१–१७ 

 

प्र. ४० पवहलो आज्ञा के हो? 

उत्तरैः पवहलो आज्ञाचाहहाँ: कुनै देिी देििाहरूलाई मभन्दा अवि नराख्नू ।  

प्रस्थान २०:३; यशैया ४५:५–६ 

 

प्र. ४१ पवहलो आज्ञाले हामीलाई के वसकाउाँछ ? 

पवहलो आज्ञाल ेहामीलाई केिल परमप्रभु परमशे्वरको मात्र आराधना* िनष वसकाउाँछ ।  

भजनसंग्रह ४४:२०–२१; मत्ती ४:१०; प्रकाश २२:८–९ 

 

प्र. ४२ दोश्रो आज्ञा के हो ? 



उत्तरैः दोश्रो आज्ञाल ेभन्छैः आिूले पूज्नको* वनवति कुनै प्रविमाहरू* नबनाउन ू।  

प्रस्थान २०:४–६; व्यिस्था ५:८–१० 

 

प्र. ४३ दोश्रो आज्ञाल ेके वसकाउाँछ ? 

उत्तरैः दोश्रो आज्ञाल ेहामीलाई कुनै पराई देिी देििालाई नपूज्न वसकाउाँछ ।  

यशैया ४४:१०–११; यशैया ४६:५–९; प्रेररि १७:२९  

 

प्र ४४ िशे्रो आज्ञाल ेके भन्छ ? 

उत्तरैः िेश्रो आज्ञाले भन्छैः परमप्रभु, विम्रो परमेश्वरको नाऊाँ  व्यथषमै नवलन ू।  

प्रस्थान  २०:७; व्यिस्था ५:११ 

 

प्र. ४५ िेश्रो आज्ञाले के वसकाउाँछ? 

उत्तरैः िेश्रो आज्ञाले हामीलाई परमेश्वरको नाउाँ  उहााँको अनादर* हुने दकवसमले नवलन वसकाउाँछ । 

यशैया ८:१३; भजनसंग्रह १३८:२; प्रकाश १५:३–४ 

 

प्र. ४६ चौथो आज्ञा के हो? 

उत्तरैः चौथो आज्ञाल ेभन्छैः शबाथ ददनको पालन र यसलाई पवित्र राख्ने कुरो सधैं याद राख्नू । 

प्रस्थान २०:८–११; व्यिस्था ५:१२–१५ 

 

प्र. ४७ चौथो आज्ञाल ेके वसकाउाँछ? 

उत्तरैः चौथो आज्ञाल ेहामीलाई विश्राम ददनमा, कायष थलोमा र आराधनाको समयमा परमशे्वरको आदर* िनष वसकाउाँछ । 

प्रस्थान १६:२३; यशैया ५८:१३–१४ 

 

प्र. ४८ पााँचौ आज्ञा के हो? 

उत्तरैः पााँचौ आज्ञाल ेभन्छैः आफ्ना बुबा–आमाको आदर* िनूष । 

प्रस्थान २०:१२; व्यिस्था ५:१६ 



 

प्र. ४९ पााँचौ आज्ञाल ेके िनष वसकाउाँछ? 

उत्तरैः पााँचौ आज्ञाल ेहामीलाई बुबा आमालाई प्रेम िनष र उहााँहरूको आज्ञा पालन िनष वसकाउाँछ । 

वहिोपदेश १:८; एदिसी ६:१–३; कलस्सी ३:२० 

 

प्र. ५० छैठौं आज्ञाले के भन्छ? 

उत्तरैः छैठौं आज्ञाल ेभन्छैः कसैको हत्या निनूष ।  

प्रस्थान २०:१३; ब्यिस्था ५:१७ 

 

प्र. ५१ छैठौं आज्ञाले के वसकाउाँछ? 

उत्तरैः छैठौं आज्ञाल ेकसैलाई िणृा निनष र कसैको प्राण नवलन वसकाउाँछ । 

उत्पवत्त ९:६; मत्ती ५:२१–२२; १ यूहन्ना ३:१५ 

  

प्र. ५२ सािौं आज्ञाले के भन्छ? 

उत्तरैः सािौं आज्ञाल ेभन्छैः व्यवभचार* निर ।  

प्रस्थान २०:१४; एदिसी ५:३–४ 

 

प्र. ५३ सािौं आज्ञाले के वसकाउाँछ? 

उत्तरैः सािौं आज्ञाल ेआफ्नो पवि िा पत्नीबाहके अरू कुन ैपराय व्यविसाँि यौन सतबन्ध राख्नहुुाँदैन भन्न ेवसकाउाँछ । 

मत्ती ५:२७–२८ एदिसी ५:३–४ 

 

प्र. ५४ आठौं आज्ञाले के भन्छ ? 

उत्तरैः आठौं आज्ञाले भन्छैः चोरी निर । 

प्रस्थान २३:३; व्यिस्था ५:१९ 

 

प्र. ५५ आठौं आज्ञाले के वसकाउाँछ ? 

उत्तरैः आठौं आज्ञाले हामीले अरू साँि भएका थोकहरूको लोभ िनुषहुाँदैन भन्ने वसकाउाँछ । 



प्रस्थान २३:४; वहिोपदेश २१:६–७; एदिसी ४:२८ 

 

प्र. ५६ निौं आज्ञाल ेके भन्छ? 

उत्तरैः निौं आज्ञाल ेभन्छैः आफ्ना वछमेकी विरुद्ध झुटो ििाही नददनू । 

प्रस्थान २०:१६; ब्यिस्था ५:२० 

 

प्र. ५७ निौं आज्ञाल ेके वसकाउाँछ? 

उत्तरैः निौं आज्ञाल ेहामीलाई इमान्दार बन्न र सधैं सत्य कुरा बोल्न वसकाउाँछ । 

भजन १५:१–३; वहिोपदेश १२:१७; १कोररन्थी १३:६ 

 

प्र. ५८ दशौं आज्ञाले के भन्छ? 

उत्तरैः दशौं आज्ञाले भन्छैः वछमकेीसाँि भएका कुनै कुराको लालच निनूष । 

प्रस्थान २०:१७; ब्यिस्था ५:२१ 

 

प्र. ५९ दशौं आज्ञाले के वसकाउाँछ ? 

उत्तरैः दशौं आज्ञाले हामीलाई आिुसाँि भएका कुराहरूसाँि सन्िुष्ट* रहन वसकाउाँछ । 

दिवलप्पी ४:११; १ विमोथी ६:६; वहबू्र १३:५   

 

प्र ६० के परमेश्वरल ेमोशालाई ददनुभएको ब्यिस्थाहरू यहूदीहरूल ेपालन िरे ? 

उत्तरैः अाँहाँ । विनीहरूल ेपरमेश्वरको व्यिस्था भंि िरे र परमशे्वरको चेिािनी अनुरूप उहााँल ेविनीहरूलाई दण्ड ददनुभयो 
। 

व्यिस्था ९:१२; इजदकएल ३९:२३ 

 

प्र. ६१ के कुन ैव्यविले परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई परूा रीविल ेपालन िनष सक्छ? 

उत्तरैः आदमल े परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्िन िरे । त्यो समयदेवख, पूरा रीविल े कुन ै पवन मावनसल े परमशे्वरका सबै 
आज्ञाहरू पालन िनष सकेका छैन्न । 

उपदशेक ७:२०; रोमी ३:२३; याकूब २:१० 



 

प्र. ६२ दश आज्ञाहरूल ेहामीलाई के देखाउाँछन्? 

उत्तरैः दश आज्ञाहरूले हामीलाई परमेश्वर पवित्र र भलो हुनहुन्छ भन्ने देखाउाँछन् । विनीहरूले हामी पापी छौं र हामी 
परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन िदैनौं भन्ने देखाउाँछन् । विनीहरूले हामीलाई एक जना उद्धारकिाषको खााँचो भएको 
देखाउाँछन् । 

उपदेशक १२:१३; १विमोथी १:८–९; रोमी ३:२०; ५:१३; ७:७–११; िलािी ३:१९–२४  

 



 

भाि िीन 

ख्रीष्ट अवन उद्धार* 
 

प्र. ६३ उद्धारकिाष* को हुनुहुन्छ ? 

उत्तरैः प्रभु यशेू ख्रीष्ट न ैपापीहरूका एक मात्र उद्धारकिाष हुनुहुन्छ । 

लूका २:११; प्रेररि ४:११–१२; १ विमोथी १:१५ 

 

प्र. ६४ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ ? 

उत्तर येशू ख्रीष्ट अन्नि* परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ । 

यूहन्ना १:१,१४,१८; यूहन्ना ३:१६,१८; िलािी ४:४; कलस्सी १:१५–१८; वहबू्र १:१–३; १यहून्ना ५:२० 

 

प्र.६५ परमेश्वरल ेआफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा दकन पठाउनुभयो ?  

उत्तरैः उहााँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनुभयो दकनदक उहााँ कृपा र अनुग्रहको* परमेश्वर हुनुहुन्छ ।  

भजन १०३:८११; यूहन्ना ३:१६१७; रोमी ५:७ ८; एदिसी २:४–५; १यूहन्ना ४:९–१० 

 

प्र. ६६ के येश ूदिैु मावनस र ईश्वर हुनुहुन्थ्यो ? 

उत्तरैः हो, येशू पणूष मावनस र पणूष इश्वर हुनुहुन्थ्यो ।  

यूहन्ना १:१–३, १४; दिवलप्पी २:५–११; कलस्सी २:९; वहबू्र २:१४–१८ 

 

प्र. ६७ उद्धारकिाष* यशेूल ेके कस्िा कामहरू िनुषभयो ? 

उत्तरैः उहााँले परमेश्वरको आज्ञालाई वशरोपर िदै पापीहरूका* खाविर दण्डलाई भोविददनुभयो । 

रोमी ८:३,४; दिवलप्पी २:७–८; वहबू्र ४:१५; वहबू्र ९:१४–१५ 

 

प्र. ६८ येशू दकन मनुषभयो? 



उत्तरैः पापी मावनसहरू मनुषपन ेस्थानमा मनुषभएर यशेूल ेपरमशे्वरको क्रोधलाई हटाउनुभयो । 

मकूषस १०:४५; २कोररन्थी ५:१९–२१; िलािी ३:१३ 

 

प्र. ६९ पापी* मावनसहरूले भोग्नुपन ेकष्ट अन्नि* ईश्वर पुत्रल ेकसरी भोग्नुभयो? 

उत्तरैः येश,ू ईश्वर पुत्र, मानि बन्नुभयो । 

यूहन्ना १:१४; िलािी ४:४,५; कलस्सी २:९ 

 

प्र. ७० ईश्वर पुत्र कसरी एक जना मानि बन्नुभयो ? 

उत्तरैः उहााँ पवित्र आत्माद्वारा िभषधारण* हुनुभई मररयमको कोखबाट जन्मनुभयो । 

यशैया ७:१४; मत्ती १:१८–२१ 

 

प्र. ७१ येशलूे यस धिीमा कस्िो प्रकारको जीिन वजउनुभयो?  

उत्तरैः एउटा सरल, सतमानजनक* र विनम्र जीिन वजउनुभयो । 

मत्ती ८:२०; मत्ती ११:२८–३०; लूका ४:१८–१९; २ कोररन्थी ८:९; २ कोररन्थी १०:१ 

 

प्र ७२ के प्रभु येश ूख्रीष्टले कवहल्यै पाप िनुषभयो? 

उत्तरैः अहाँ, उहााँ पवित्र र शुद्ध हुनुहुन्थ्यो ।  

यूहन्ना ८:२९; २ कोररन्थी ५:२१; वहबू्र ७:२६; १ पतु्रस २:२१–२३  

 

प्र. ७३ येशू ख्रीष्टल ेकस्िो प्रकारको मृत्यु मनुषभयो? 

उत्तरैः ख्रीष्ट कू्रसमा* मनुषभयो ।  

लूका २३:३३; िलािी ३:१३; दिवलप्पी २:८ 

 

प्र. ७४ के ख्रीष्ट मनुषभएपवछ वचहानमैं रहनुभयो ? 

उत्तरैः होइन, ख्रीष्ट मृत्युपवछ िसे्रो ददनमा बौरनुभयो । 

मत्ती २८:५–७; लूका २४:५–८; रोमी ४:२५; १ कोररन्थी १५:३,४ 



 

प्र. ७५ परमेश्वरले क–कसलाई पापको* पररणामदेवख बचाउनहुुनेछ ?  

उत्तरैः परमशे्वरले पापदेवख* पश्चात्ताप* िरी प्रभु येशलूाई विश्वास िनेहरूलाई बचाउनुहुनेछ । 

मकूषस १:१४,१५; यूहन्ना ३:१६–१८; प्रेररि २०:२१ 

 

प्र ७६ पश्चात्ताप* िनुष भनेको के हो? 

उत्तरैः पश्चात्ताप* िनुषभनेको मलैे िरेका पापको* लावि क्षमा माग्नु हो । अवन मरेो पापबाट* िर्कष नु हो दकनभन ेत्यसल े
परमेश्वरलाई चोट पुर्र्याषउाँछ । 

लूका १९:८–१०; २ कोररन्थी ७ :९–१०; १ थेसलोवनकी १:९–१०  

 

प्र. ७७ ख्रीष्टमा विश्वास* िनुष िा राख्नुको अथष के हो? 

उत्तरैः ख्रीष्टमा विश्वास* राख्नु भनेको उहााँलाई विश्वास िनुष भनेको हो । हामीलाई बचाउनको वनवति हामी केिल उहााँमा 
भरोसा* राख्दछौं । 

यूहन्ना १४:६; प्रेररि ४:१२, १ विमोथी २:५; १ यूहन्ना ५:११–१२ 

 

प्र. ७८ के िपाईं आफ्नै शविल ेपश्चात्ताप*  िनष र ख्रीष्टमा विश्वास िनष सकु्नहुन्छ ? 

उत्तरैः अहाँ, मलाई पवित्र आत्माको*  सहायिा चावहन्छ । 

१कोररन्थी २:१४, यर्मषया १३:२३; यूहन्ना ३:५–६; यूहन्ना ६:४४  

 

प्र. ७९ मावनसहरूल ेख्रीष्टको बारे सत्यिा कहााँ सुन्छन्? 

उत्तरैः सुसमाचारमा*, जसले सबै मावनसहरूलाई एक जना उद्धारकिाष वचनाउाँछ । 

मकूषस १:१; प्रेररि १५:७; रोमी १:१६–१७   

  

प्र. ८० हाम्रो लावि अवहले यशेू ख्रीष्ट के बन्नुभएको छ ? 

उत्तरैः येशू ख्रीष्ट हाम्रो अिमििा, पूजहारी र राजा बन्नुभएको छ । 

मत्ती १३:५७; यूहन्ना १८:३७; वहबू्र १:१–३; वहबू्र ५:५–६; प्रकाश १:५ 



 

प्र. ८१ येशू ख्रीष्ट कसरी अिमििा* हुनुहुन्छ?  

उत्तरैः दकनदक उहााँल े हामीलाई परमशे्वर को हुनुहुन्छ भन्न े देखाउनुहुन्छ । अवन उहााँलाई कसरी प्रसन्न िुल्याउन े भन्ने 
वसकाउनुहुन्छ । 

व्यिस्था १८:१८; यूहन्ना १:१८; यूहन्ना ४:२५–२६; प्रेररि ३:२२; १ यूहन्ना ५:२० 

  

प्र. ८२ एक जना अिमििाको* रूपमा हामीलाई ख्रीष्ट दकन चावहन्छ? 

उत्तरैः दकनदक उहााँवबना परमशे्वरलाई हामीले वचन्न सक्दैनौं । 

मत्ती ११:२५–२६; यूहन्ना १७:२५–२६; १ कोररन्थी २:१४–१६ 

 

प्र. ८३ येशू ख्रीष्ट कसरी पूजाहारी हुनुहुन्छ ? 

उत्तरैः उहााँ हाम्रो स्थानमा मनुषभयो र हाम्रो पक्षमा परमशे्वरवसि बोल्नुहुन्छ । 

भजनसंग्रह ११०:४; वहबू्र ४:१४–१६; वहबू्र ७:२४–२५; १ यहून्ना २:१–२ 

 

प्र. ८४ हामीलाई पूजहारीको रूपमा ख्रीष्ट दकन चावहन्छ? 

उत्तरैः दकनदक हाम्रो पापल ेहामीलाई दोर्ी र शमषमा िलु्याएको छ । 

वहिोपदेश २०:९; उपदेशक ७:२०; यशैया ५३:६; रोमी ३:१०–१२; रोमी ३:२३; याकूब २:१०  

 

प्र. ८५ येशू ख्रीष्ट कसरी राजा हुनुहुन्छ ? 

उत्तरैः उहााँले हाम्रो जीिनमा राज्य िनुषहुन्छ र हाम्रो प्रविरक्षा िनुषहुन्छ । 

भजनसंग्रह २:६–९; एदिसी १:१९–२३; प्रकाश १५:३–४ 

 

प्र. ८६ हामीलाई राजाको रूपमा येशू दकन चावहन्छ? 

उत्तरैः दकनदक हामी दबुषल र भयभीि छौं । 

२ कोररन्थी १२:९–१०; दिवलप्पी४:१३; कलस्सी १:११–१३; वहबू्र १३:५–६; २ विमोथी १:१२   

 

प्र. ८७ येशूमा विश्वास िरेपवछ हामीले कस्िा आवशर्हरू* प्राप्त िछौं? 



उत्तरैः उहााँले हामीलाई क्षमा* िनुषहुन्छ र उहााँले हामीलाई धमी* िोवर्ि िनुषहुन्छ । 

परमेश्वरल ेउहााँको वप्रय छोराछारीको रूपमा हामीलाई उहााँको पररिारमा स्िीकार िनुषहुन्छ । 

परमेश्वरल ेहामीलाई हृदयमा* र व्यिहारमा पवित्र* बनाउनुहुन्छ । 

उहााँको पुनरुत्थानमा* परमेश्वरले हाम्रो शरीर र प्राणलाई* वसद्ध िुल्याउनुभएको छ ।  

रोमी ५:१८; िलािी ४:४–६; एदिसी १:५; वहबू्र १०:१०–१४; १ यूहन्ना ३:२ 

 

प्र. ८८ के मेरो आफ्न ैअसल व्यिहारको कारणल ेपरमशे्वरले मलाई यी आवशर्हरू* ददनुहुन्छ ?  

उत्तरैः होइन, परमेश्वरल ेयी आवशर्हरू* उहााँको अनगु्रहको* कारणल ेददनुहुन्छ । न ि म यसको योग्य छु न यसलाई म 
कमाउन नै सक्छु । 

यशैया ६४:६; एदिसी २:८–९; िीिस ३:४–७ 

 

प्र. ८९ सााँचो पश्चात्ताप िन*े र विश्वास िने व्यविबाट के परमशे्वरल ेकवहल्य ैआवशर्हरू* हटाउनुहुनेछ ? 

उत्तरैः अहाँ, उहााँले बचाउनुहुन्छ भनी भरोसा िनेहरूलाई येशूल ेकवहल्यै त्याग्नुहुन्न ।  

यूहन्ना १०:२७–३०; रोमी ८:३८–३९; दिवलप्पी १:६; १ पतु्रस १:३–५ 

 

प्र. ९० परमेश्वरको अनुग्रह* के हो? 

उत्तरैः परमशे्वरको अनगु्रह* भनकेो हामीप्रवि रहकेो उहााँको प्रेम र भलाइ हो, जसलाई प्राप्त िनष हामी योग्यका छैनौं । 

प्रस्थान ३४:६; एदिसी १:७–८; २ कोररन्थी८:९  

 



 

भाि चार 

आत्मा अवन मण्डली 
 

प्र. ९१. येशलूाई उद्धारकिाषको रूपमा विश्वास िने सबैबाट परमेश्वरल ेकुन कुराको इच्छा िनुषहुन्छ ? 

उत्तरैः उहााँले विनीहरू सबैबाट हृदय र व्यिहारमा पवित्रिा चाहनुहुन्छ । विनीहरू सबै येशजूस्िै भएको उहााँ चाहनुहुन्छ 
। 

एदिसी १:४; १ पतु्रस १:१५; २ कोररन्थी ७:१ 

 

प्र ९२ परमेश्वरल ेहामीलाई हृदय* र व्यिहारमा कसरी पवित्र* बनाउनुहुन्छ? 

उत्तरैः परमशे्वरले हामीलाई एउटा नयााँ हृदय* ददनुहुन्छ । अवन उहााँले हामीलाई पवित्र आत्मा ददनुहुन्छ । 

इजदकएल ३६:२६; रोमी ८:१–१४; िलािी ५:२२–२६; एदिसी १:१३  

  

प्र. ९३ पवित्र आत्मा* को हुनुहुन्छ? 

उत्तरैः पवित्र आत्मा* परमेश्वर हुनुहुन्छ । परमेश्वर वपिा र परमेश्वर पुत्रले पवित्र आत्मा* पठाउनुभयो । 

मत्ती २८:१९; यूहन्ना १४:२६; यूहन्ना १५:२६; २ कोररन्थी १३:१४ 

 

प्र. ९४ पवित्र आत्मा अवहल ेहाम्रो को बन्नुभएको छ ? 

उत्तरैः पवित्र आत्मा यशेूमा विश्वास िन ेहामीहरू सबैका लावि शावन्िदािा, सहायक र मािषदशषक हुनुहुन्छ । 

यूहन्ना १६:७–८, १२–१५; रोमी ८:१४–१६; १ कोररन्थी ६:१९; एदिसी १:१४  

 

प्र. ९५ पवित्र आत्माल ेमलाई पवित्र बनाउाँ दै हुनुहुन्छ भनरे कसरी जान्न सक्छु ?  

उत्तरैः म मरेो उद्धारकिाष, येशू ख्रीष्टजस्िै बननंद ैजानेछु । मरेो हृदय र व्यिहारमा मलै ेआत्माको िल देखे्नछु । 

कलस्सी १:९–१२; एदिसी ३:१६  

 

प्र ९६ आत्माका िलहरू के के हुन् ? 



उत्तरैः आत्माका िलहरू प्रेम, आनन्द, शावन्ि, वधरज, दया, भलाइ, विश्वस्ििा, नम्रिा संयम हुन । 

िलािी ५:२२–२३ 

 

प्र. ९७ येशूको पवछ लाग्दा के हाम्रो सधैं उन्नवि हुन्छ ? 

उत्तरैः हुाँदैन । कवहलेकाही ाँ म कष्टहरूमा पवन पनष सके्नछु । येशूलाई जस्िै कवहलेकाही ाँ मलाई पवन कष्ट हुन सक्छ र 
मावनसहरूले मलाई िृणा िनष सके्नछन् । 

यूहन्ना १५:१८–१९; २ विमोथी ३:१२; रोमी ८:२३–२५; याकूब १:२–४; १ पतु्रस ४:१२–१३ 

 

प्र. ९८ परमेश्वरले संकष्टको समयमा िपाईंलाई कसरी मद्दि िनुषभएको छ ? 

उत्तरैः मलाई सान्त्िना ददन उहााँले पवित्र आत्मा ददनुहुन्छ । मेरो देखभाल िनष उहााँल ेमलाई मण्डली ददनुहुन्छ । मरेो 
भलाइ र उहााँको मवहमाको वनवति सबै थोकमा काम िन ेउहााँले मलाई प्रविज्ञा ददनुहुन्छ । 

रोमी ५:३–५; रोमी ८:१८; १ थेसलोवनकी ५:११; १ पतु्रस४:१२–१९; १ पतु्रस ५:१० 

 

प्र. ९९ विश्वव्यापी मण्डली* के हो? 

उत्तरैः विश्वव्यापी मण्डली* परमेश्वरका सबै उद्धार* पाएकाहरूबाट बनेको हुन्छ । मण्डली* परमेश्वर वपिाको पररिार हो 
। यो पुत्र ख्रीष्टको देह हो । यो पवित्र* आत्मा* बास िनुषहुन ेस्थान हो ।  

१ कोररन्थी १२:२७, एदिसी ३:१४–१५, एदिसी ५:२३, कलस्सी १:२४, वहबू्र २:११ 

 

प्र. १०० स्थानीय मण्डली* के हो? 

उत्तरैः येशू ख्रीष्टमा विश्वास िने र उहााँको वशक्षालाई पालन िनेहरूको समूह नै स्थानीय मण्डली* हो । विनीहरू संि ै
आराधना िछषन । विनीहरू संिै िचन सुन्छन ् र वसक्छन ् । विनीहरू एकअकाषलाई र एकअकाषद्वारा िास्िा िररन्छन ् । 
विनीहरू परमशे्वरको राज्य* िृवद्ध भएको हनेषको वनवति संिै प्राथषना र कायषहरू िन ेिछषन । विनीहरूले विश्वासीहरूलाई 
बवप्तस्मा ददन्छन ्र प्रभुभोज संिै खान्छन ्। 

मत्ती २८:१९–२०; प्रेररि २:४१–४२; प्रेररि ८:३६–३९; प्रेररि १४:३२; रोमी ६:१–५; १ कोररन्थी ११:२३–२६; 

िीिस १:५  

 

प्र. १०१ के िपाईं स्थानीय मण्डलीको एउटा वहस्सा बन्नुपछष ? 

उत्तरैः हो, स्थानीय मण्डली एउटा यस्िो समुदाय हो, जसले विश्वासमा हुकषन र िृवद्ध हुनको लावि मलाई सहायिा िछष । 
यही ाँ नै म येशूको नयााँ आज्ञालाई पालन िनष वसक्छु ।  



वहबू्र १०:२४–२५ 

 

प्र. १०२ येशलू ेमण्डलीलाई ददनुभएको नयााँ आज्ञा के हो ? 

उत्तरैः येशलूे भन्नुभयो, एकआपसमा प्रेम िर । जसरी मलैे विमीलाई प्रेम िरें, त्यसरी विमीले एकअकाषलाई प्रेम िनुषपछष ।  

यूहन्ना १३:३४ 

 

प्र. १०३ हामील ेयो प्रेम अरूलाई कसरी देखाउन सक्छौं ? 

उत्तरैः अरूप्रवि दयालु बन्दा, एक अकाषको लावि प्राथषना िदाष र क्षमा िदाष हामीले यो प्रेम दखेाउन सक्छौं । हामीले एक 
अकाषलाई आदर* िदाष, मद्दि परु्र्याषउाँ दा र उत्सावहि िदाष यो प्रमे देखाउन सक्छौं । एकअकाषसंि सत्य बोल्दा र अरूहरूको 
खााँचोलाई आिूभन्दा पवहल ेराख्दा हामीले यो प्रेम देखाउाँछौं । 

रोमी १२:१०; एदिसी ४:३२; कलस्सी ३:९,१३; १ थेसलोवनकी ४:१८; याकूब ५:१६  

 

प्र. १०४ बवप्तस्मा* के हो? 

बवप्तस्मा* भएको बेला मण्डलीको* अिुिाल ेबवप्तस्मा वलने व्यविलाईष केही समयको वनवति पानीमुवन डुबाउाँछ । त्यसको 
लितै्त त्यस व्यविलाई पानी बावहर वनकावलन्छ । यसलाई वपिा, पुत्र र पवित्र आत्माको* नाउाँमा िररन्छ ।  

मत्ती ३:६,१६; मकूषस १:५; प्रेररि ८:१२ 

 

प्र १०५ कसको बवप्तस्मा* हुन सक्छ ? 

उत्तरैः बवप्तस्मा* आफ्ना पापहरूदेवख* पश्चात्ताप* िन ेप्रत्येकको लावि हो । यो उद्धारको* वनवति ख्रीष्टमा विश्वास िन े
सबैको लावि हो ।  

प्रेररि २:३८,३९; प्रेररि ८:३६–३७; प्रेररि १६:३०–३३  

 

प्र. १०६ बवप्तस्माको* अथष के हो? 

उत्तरैः बवप्तस्मा* विश्वासीहरूको* ख्रीष्ट येशूवसिको मृत्यु, दिन र बौररउठाइमा हुने एकिाको वचन्ह हो । म उहााँको 
मण्डलीको अिं हुाँ भन्न ेदशाषउाँछ । 

प्रेररि १६:३० ३३; रोमी ६:३–५; कलस्सी २:१२   

 



प्र. १०७ आफ्नो वनवति यशेूको मृत्यु बारे विश्वासीहरूले कसरी एकअकाषलाई याद िराउाँ दछन्? 

उत्तरैः हामी प्रभुभोजको बेला यसलाई एकआपसमा बााँडने िछौं । 

मकूषस १४:२२–२४, १ कोररन्थी ११:२३–२९  

 

प्र. १०८ प्रभुभोज* के हो? 

उत्तरैः प्रभु* भोजमा हामी रोटी खान्छौं र कचौरा वपउाँछौं । यो हामी येशू ख्रीष्टको मृत्यु सतझना िनषको लावि िने िछौं । 

मकूषस १४:२२–२४; १ कोररन्थी ११:२३–२९ 

 

प्र. १०९ रोटीले के बुझाउाँछ ? 

उत्तरैः िोवडएको रोटीले येशूको िोवडएको देहलाई बिाउाँछ । उहााँ हाम्रो पापहरूको वनवति एकैचोरट मनुषभयो । 

मत्ती २६:२६; १ कोररन्थी ११:२४ 

 

प्र. ११० कचौराल ेके बुझाउाँछ? 

उत्तरैः कचौराल ेख्रीष्टको देहलाई बुझाउाँछ । उहााँल ेहाम्रो उद्धारको* लावि एकैचोरट रिि बिाउनुभयो । 

मत्ती २६:२७–२७; १ कोररन्थी ११:२५; वहबू्र ९:२६–२८  

 

प्र. १११ प्रभु भोज* कसल ेखान ुपछष ?  

उत्तरैः प्रभु भोज आफ्ना पापदेवख* पश्चात्ताप* िने प्रत्यकेको वनवति हो । यो उद्धारको* वनवति ख्रीष्टमा विश्वास िने सबैको 
वनवति हो । 

१ कोररन्थी १०:१६,१७; १ कोररन्थी ११:१८–२९ 

 

प्र. ११२ मण्डलीलाई* बवप्तस्मा र प्रभुको* भोज कसल ेददयो? 

उत्तरैः प्रभु* येशू ख्रीष्टल े। 

मत्ती २६:२६–२९; मत्ती२८:१८–२०  

 

प्र. ११३ येशलू ेमण्डलीलाई बवप्तस्मा* र प्रभुको* भोज दकन ददनुभयो ? 



उत्तरैः येशलू ेउहााँका मावनसहरू उहााँका आफ्न ैहुन ्भन्न ेदेखाउनलाई यी विवधहरू ददनुभयो । यी विवधहरूल ेयेशलूे हाम्रो 
जीिनमा के िररददनुभएको छ भन्ने सतझना िराउाँछ । 

मत्ती २८:१९; रोमी ६:१–५; १ कोररन्थी ११:२३–२६  

 

प्र. ११४ आफ्नो मण्डलीको लावि ख्रीष्टको अवन्िम आज्ञा के वथयो ? 

उत्तरैः स्ििष र पृथ्िीमा समस्ि अवधकार मलाई ददइएको छ । यसैकारण जाओ अवन चेलाहरू* बनाओ । वपिा, पुत्र र 
पवित्र आत्माको* नाउाँमा बवप्तस्मा देओ । मैले जे आज्ञा विमीहरूलाई ददएाँ विनीहरूलाई पालन िनष वसकाओ । म 
विमीहरूसंि यिको अन्िसतम रहनेछु भनी वनवश्चन्ि रहो ।  

मत्ती २८:१८–२० 

 

प्र. ११५ प्रभुको* ददन के हो? 

हप्ताको पवहलो ददन नै प्रभुको* पवहलो ददन हो । सुरुका इसाईहरू आराधना* िनष यसै ददनमा जतमा हुने िथ े। 

प्रेररि २०:७; १ कोररन्थी १६:२; प्रकाश १:१० 

 

प्र. ११६ दकन यसलाई प्रभुको ददन भवनयो ? 

उत्तरैः दकनदक यही ददन ख्रीष्ट बौररउठनुभएको वथयो । 

मत्ती २८:१–६; लूका २४:१–६; यूहन्ना २०:१ 

 

प्र. ११७ हामील ेकसरी सबैभन्दा उत्तम िररकाल ेप्रभुको* ददनलाई मनाउन सक्छौं ? 

उत्तरैः हामी प्रभुका* छोराछोरीहरूसाँि भेला भएर आराधना* िदै र एकाअकाषलाई हाम्रो विश्वासमा उत्साह* ददाँदै प्रभुको 
ददनलाई मनाउन सक्छौं । 

भजनसंग्रह २७:४; रोमी १२:९– १३; कलस्सी ३:१६  

 



 

भाि पााँच 

प्राथषना र आशा 
 

प्र. ११८ प्राथषना के हो ? 

उत्तरैः प्राथषना परमेश्वरवसि बािवचि िनुष हो । हामी उहााँको भलाइको वनवति उहााँलाई धन्यिाद चढाउाँछौ । हामी आफ्ना 
पापहरू स्िीकार िछौं । उहााँलाई प्रसन्न पाने कुराहरू हामी उहााँसाँि माग्छौं । 

मत्ती ६:६; दिवलप्पी ४:६, १ यूहन्ना ५:१४  

 

प्र. ११९ हामील ेकसको नाउाँमा प्राथषना िनुषपछष? 

उत्तरैः हामीले यशेूको नाउाँमा प्राथषना िनुषपछष । 

यूहन्ना १४:१३; यूहन्ना १६:२३ 

 

प्र १२० कवहले र कहााँ हामील ेप्राथषना िनुषपछष ? 

उत्तरैः हामीले कुन ैपवन ठाउाँ  िा कुनै पवन समय प्राथषना िनष सक्छौं । 

मत्ती ६:६; एदिसी ६:१८; प्रेररि २१:५; कलस्सी ४:२ 

 

प्र. १२१ येशलू ेहामीलाई प्राथषना िनष वसकाउाँ दै िनुषहुाँदा कुन कुरा ददनुभयो?   

येशूले प्रभुको ८ प्राथषनालाई ददनुभयो ।   

मत्ती ६:९–१५; लूका ११:२–४ 

  

प्र. १२२ प्रभुको* प्राथषना कस्िो छ ? 

ह ेहाम्रा स्ििषमा* हुन ुहुने परमशे्वर वपिा 

िपाईंको नाउाँ  पवित्र* होस 

िपाईंको राज्य* आओस 

िपाईंको इच्छा जस्िो स्ििषमा* छ  



त्यस्िै यस पृथ्िीमा परूा होस् 

हामीलाई आज हाम्रो दैवनक भोजन ददनूहोस् 

हाम्रा अपराधहरू* क्षमा* िनुषहोस, जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा िरेका छौं । 

हामीलाई पररक्षामा पनष नददनहुोस्  

िर दषु्टबाट* छुटाउनुहोस्  

मत्ती ६:९–१३ 

 

प्र. १२३ प्रभुको* प्राथषनामा कवि िटा वबन्िीहरू छन?् 

उत्तरैः ६ िटा वबन्िीहरू छन ्। 

 

प्र. १२४ पवहलो वबन्िी के हो ? 

”िपाईंको नाउाँ  पवित्र िररओस” । 

मत्ती ६:९ लूका ११:२ 

 

प्र. १२५ पवहलो वबन्िीमा हामी केको लावि प्राथषना िछौं ? 

उत्तरैः सबै मावनसले उहााँको नाउाँको प्रशंसा िरून् भनी हामी प्राथषना िछौं । 

भजनसंग्रह ८:१–२; ७२:१८–१९; ११३:१–३ 

  

प्र. १२६ दोस्रो वबन्िी के हो ? 

“िपाईंको राज्य* आओस ।” 

मत्ती ६:१०; लूका ११:२ 

 

प्र. १२७ दोस्रो वबन्िीमा हामी केको लावि प्राथषना िछौं? 

उत्तरैः दोस्रो वबन्िीमा हामी संसारका सबै मावनसले सुसन्देश सुनून् र विश्वास िरून भनी प्राथषना िछौं । विनीहरू सबैल े
येशूलाई प्रभु भनी माननू् भनी प्राथषना िछौं । 

यूहन्ना १७२०–२१; प्रेररि ८:१२; प्रेररि २८:३०–३१; प्रकाश ११:१५ 

  



प्र. १२८ िसे्रो वबन्िी के हो ? 

उत्तर “िपाईंको इच्छा जस्िो स्ििषमा छ, त्यस्िै यस पृथ्िीमा पूरा होस् ।” 

मत्ती ६:१० 

 

प्र. १२९ िसे्रो वबन्िीमा हामी केको लावि प्राथषना िछौं? 

हामी प्राथषना िछौं दक स्ििषमा* स्ििषदिूहरूल*े िरे जस्ि ै यस पृथ्िीका मावनसहरूले सबै कुरा परमेश्वरल े चाहनुभए 
अनुसार िनष सकून् ।   

भजनसंग्रह १०३:१९–२२; १४३:१० 

 

प्र. १३० चौथो वबन्िी के होैः 

उत्तरैः “हामीलाई आज हाम्रो दैवनक भोजन ददनुहोस् ।” 

मत्ती ६:११; लूका ११:३ 

 

प्र. १३१ चौथो वबन्िीमा हामी केको लावि प्राथषना िछौं ? 

उत्तरैः हामी प्राथषना िछौं दक हाम्रो शरीरको वनवति आिश्यक सबै थोकहरू प्रभुले ददनुहुनछे । 

भजनसंग्रह १४५:१५–१६; वहिोपदेश ३०:८–९; मत्ती ६:३१–३३ 

 

प्र. १३२ पााँचौं वबन्िी के हो ? 

उत्तरैः “हाम्रा अपराधहरू* क्षमा िनुषहोस, जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा िरेका छौं ।” 

मत्ती ६:१२; लूका ११:४ 

 

प्र. १३३ पााँचौं वबन्िीमा हामी केको लावि प्राथषना िछौं ? 

उत्तरैः परमेश्वरले हाम्रा अपराधहरू* क्षमा* िरून् भनी हामी प्राथषना िछौं । साथै परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विरुद्धमा 
अपराध िनेहरूलाई क्षमा िनष हामीलाई सहायिा िरून् भनी प्राथषना िछौं । 

भजनसंग्रह ५१:२–३; मत्ती ५:२३–२४; एदिसी ४:३२ 

  

प्र. १३४ छैठौं वबन्िी के हो? 



उत्तरैः हामीलाई परीक्षामा पनष नददनुहोस् िर दषु्टबाट* छुटाउनहुोस् । 

मत्ती ६:१३; लूका ११:४ 

 

प्र. १३५ छैठौं वबन्िीमा हामील ेकेको लावि प्राथषना िछौं ? 

उत्तरैः परमशे्वरले हामीलाई परीक्षामा पनष नददनुभएको होस् भनी हामी प्राथषना िछौं । 

भजनसंग्रह ११९:११; १ कोररन्थी १०:१३; २ विमोथी ४:१८ 

 

प्र. १३६ प्राथषनाल ेहामीलाई के वसकाउाँछ? 

उत्तरैः प्राथषनाले हामीलाई परमशे्वरको सहायिाको वनवति उहााँमा पूणषरूपल ेभरोसा िनुषपछष भनी वसकाउाँछ । 

एदिसी ६:१८; दिवलप्पी ४:६; वहबू्र ४:१६  

 

प्र. १३७ ख्रीष्ट अवहले कहााँ हुनहुुन्छ ? 

उत्तरैः ख्रीष्ट अवहल ेस्ििषमा* हुनहुुन्छ र वपिा परमेश्वरको दावहने हािमा विराजमान हुनुहुन्छ । 

मकूषस १६:१९; प्रेररि ५:३१; रोमी ८:३४ 

 

प्र. १३८ के ख्रीष्ट िेरर यस धिीमा आउनुहुनछे ? 

उत्तरैः हो, उहााँ अन्िको ददनमा संसारका सबै मावनसहरूका न्यायकिाष भएर आउनुहुनेछ । अवन उहााँलाई 
पर्खषरहकेाहरूलाई उहााँले बचाउनुहुनेछ ।  

मत्ती २५:३१–३२; २ थेसलोवनकी १:७–९; २ विमोथी ४:१; वहबू्र ९:२८  

 

प्र. १३९ धमीजनलाई*८ मृत्यमुा के हुन्छ? 

उत्तरैः धमीजनका* शरीरहरू धलुोमै िकषनछे । विनीहरूका प्राण* प्रभु* संि रहनको लावि जानेछ । 

उत्पवत्त ३:१९; उपदेशक १२:७; २ कोररन्थी ५:८ 

 

प्र. १४० दषु्ट जनको मृत्युमा के हुन्छ? 

उत्तरैः दषु्ट जनका शरीरहरू धलुोमै िकषनछे । विनका प्राणहरूल े दण्ड पाउन ेछन ् । विनीहरूलाई परमेश्वरल े न्यायको 
ददनसतम राख्नुहुनेछ । 



लूका १६:२३–२४; यूहन्ना ५:२८–२९; २ पतु्रस २:९ 

 

प्र. १४१ के मिृकहरू िेरर जीविि िलु्याइनेछन् । 

उत्तरैः हो, ख्रीष्ट आउनुहाँ'दा सबै मृिक आत्माहरूलाई उठाइनेछ । 

दावनएल १२:२; यूहन्ना ५:२८–२९; प्रेररि २४:१४–१५  

 

प्र. १४२ न्याय िनष ख्रीष्ट आउनहुुने ददनमा दषु्टहरूलाई के हुनछे ? 

उत्तरैः परमशे्वरले नरकमा कवहल्यै अन्ि नहुने विनाशद्वारा विनीहरूलाई दण्ड ददनुहुनेछ । विनीहरू सधैंको वनवति 
परमेश्वरको उपवस्थविदेवख फ्यााँदकने छन ्। 

मत्ती २५:४१,४६ मकूषस ९:४७,४८; लूका १२:५;  लकूा १६:२३–२६; २ थेसलोवनकी १:९; प्रकाश २०:१२–१५ 

 

प्र. १४३ धमीजनहरूलाई* के हुनेछ? 

उत्तरैः धमीजनहरू* परमशे्वरसिं संधैको लावि खुसी साथ रहने छन् । विनीहरू संधैभररको लावि नयााँ स्ििष* र नयााँ 
पृथ्िीमा बस्नेछन् । 

यशैया ६६:२२–२३, २ पतु्रस ३:१३, प्रकाश २१:२–४ 

 

प्र. १४४ नयााँ स्ििष र नयााँ पृथ्िी कस्िो हुनछे ? 

उत्तरैः नयााँ स्ििष र नयााँ पृथ्िीमा हामी परमेश्वरसंि हुनेछौं । हामीले िेरर पाप कवहल्य ैपाप िनछैेनौं । हामी कवहल्य ै
मनेछैनौं । त्यहााँ श्राप हुनेछैन । त्यहााँ िेरर उदासी र पीडा हुने छैन । हामी िेरर दोर्ी, भयवभि, लविि हुनछैेनौं । हामील े
परमेश्वरबाटको आनन्द अनभि िनछेौं । 

वहबू्र १२:२२–२३; यहूदा २४; प्रकाश २१:१–५; प्रकाश २२:१–४ 

  



 

शब्द सचूी 
 

शब्द   ब्याख्या 

िोद वलनु  िोद वलनु एउटा कानुनी कायष हो, जसले कुनै एक व्यविलाई अको व्यविको पररिारमा 
ल्याउाँछ । त्यो व्यविलाई अब आफ्नै सन्िानजस्ि ैहुकाषउन ेकाम िररन्छ । यसभन्दा अवि हामी 
सबै परमेश्वरदेवख वबरानो र उहााँका बैरी वथयौं भने अवहले परमेश्वरले हामीलाई उहााँका 
आफ्नै वप्रय सन्िान भनी पुकानुषभएको छ । 

व्यवभचार  व्यवभचार भनेको आफ्न ैपत्नी िा पवि बाहके अन्य कुनै व्यविसिं यौन सतबन्ध राख्नु हो । 

स्ििषदिू स्ििषदिू परमेश्वरको सन्देश ल्याउने उहााँका सेिक हुन् । स्ििषदिू एक आत्मा* हुन् । स्ििषदिूल े
परमेश्वरको बारे सुखद कुरा भन्छन् । स्ििषदिूले परमेश्वरको चाहना अनुरूप काम िछषन् । 
स्ििषदिूले परमेश्वरका पररिारमा भएकाहरूका लावि भलो कायष िछषन । एक खराब 
स्ििषदिूले शैिानको* लावि काम िछष । 

बवप्तस्मा/बवप्तस्मा ददनु   मण्डलीको* अिुिाल ेकेही समयको लावि बवप्तस्मा वलन लािकेो व्यविलाई पानीमा डुबाउाँछ 
। त्यसपवछ उसलाई पानीदेवख बावहर वनकावलन्छ । यसरी न ै ख्रीष्टल े हामीलाई शुद्ध 
पानुषभएको छ भन्ने हामील ेदेखाउाँछौं । हामीले यसरी न ैप्रत्यके व्यविलाई हामी मण्डलीको* 
वहस्सा भएको पवन देखाउाँछौं । हामी बवप्तस्मा हलाँदा यसले बवलदान हुनुभएको येशूको 
सतझना िराउाँछ । मावनसहरूल ेउहााँलाई वचहानमा राखे । िर उहााँ मृत्युदेवख बौररउठनुभयो 
। 

विश्वासी   विश्वासी त्यो व्यवि हो, जसले ख्रीष्टलाई जान्दछ र उहााँमा भरोसा राख्छ । 

आवशर्हरू परमेश्वरल े हाम्रो लावि िररददनु हुन े भलाइका कायषहरू न ै आवशर्हरू हुन ् । परमेश्वरलाई 
आवशर्को वनवति प्राथषना िदाष हामीले उहााँलाई सहायिाको वनवति र हाम्रो जीिनमा असल 
काम िनषको वनवति वबन्िी िछौं ।  

िभषधारण िनुष  त्यो समय जब आमाको िभषमा बच्चाले नयााँ जीिन वजउन सुरु िछष ।  

सन्िुवष्ट सन्िुष्ट रहन ुभनेका आिूवसि भएका थोकहरूसंि खुसी रहन ुहो । हामीसाँि भएका थोकहरू 
आफ्नो वनवति यथेस्ट छ भनी जान्नु । 

मण्डली मण्डली एउटा यस्िो मावनसहरूको समूह हो, जसले येश ू ख्रीष्टको बारे विश्वास िछषन ् र 
पछ्याउाँछन ् । विनीहरू एकआपसमा भेला हुने िछषन ् । विनीहरूले विश्वासीहरूलाई* 
बवप्तस्मा* ददन्छन् । विनी प्रभुभोज खान्छन ्। विनीहरू येशूको वशक्षा पालन िछषन् । 

कू्रस कू्रस दईु काठका टुक्राहरूलाई जोडेर बनाइएको हुन्छ । जब येशू यस संसारमा वजउनुभयो, 
मावनसहरूले अपराधीहरूलाई मानषको लावि कू्रसमा टााँग्थे । यशेू कू्रसमा मनुषभयो । 

श्राप   यस्िो शविशाली िचन, जसले कुनै व्यविमा िा िस्िुमा वबिार िा दण्ड ल्याउन ुसक्छ ।  



दषु्ट आत्मा दषु्ट आत्माको अको नाउाँ  शैिान* हो । खराब दिूहरू* मध्ये शिैान सबैभन्दा दषु्ट छ (हनेुषहोस् 
स्ििषदिू) । 

चेला चेला त्यो व्यवि हो जसल े कुनै अको व्यविको अनुशरण िछष र उसबाट वसक्छ । यशेूमा 
विश्वास िने व्यवि । येशलू ेवसकाउनुभएको कुरालाई पछ्याउने व्यवि । 

अन्नि सधैं अवस्ित्िमा रवहरहकेो र पवछ पवन यसरी न ैरवहरहने िस्िलुाई अन्नि भवन्नछ । सुरुिाि र 
अन्ि नभएको कुन ैिस्िलुाई अन्नि भवन्नछ ।  

विश्वास कुनै व्यवि िा िस्िुमा आस्था राख्नु न ैविश्वास हो । परमेश्वरमा भरोसा िनुष र आस्था राख्नु । 
हामीले परमेश्वरलाई देख्न नसके पवन उहााँ िास्िविक हुनुहुन्छ भनी जान्नु । 

क्षमा आिू विरुद्ध िरेको नराम्रो कुराको सतझना नराखी कसैलाई प्रेम देखाउनुलाई नै क्षमा ददन ु
भवन्नछ । परमेश्वरल े हामीलाई क्षमा ददनुहुाँदा हामील े उहााँ विरुद्ध िरेका िलि कुराहरूको 
उहााँले सतझना राख्नुहुन्न । 

मवहमा परमेश्वरको मवहमा त्यो सबै थोक हो, जसले कुनै प्रिावप राजाजस्िै उहााँलाई सुन्दर र महान ्
िुल्याउाँछ । 

अनुग्रह अनुग्रह परमेश्वरको त्यो िरदान हो, जसलाई हामील ेिरेका सबै खराबीहरूका कारण हामील े
प्राप्त िनष सक्दैन वथयौं । त्यही अनुग्रह, जो उहााँ दयाल ु हुनभुएको कारण हामीलाई उहााँल े
ददनुहुन्छ । क्षमादान* र सहायिा परमेश्वरबाट आउाँछ ।   

हृदय मावनसको सबैभन्दा महत्त्िपूणष वहस्सा नै हृदय हो । एक जना व्यविको त्यो वहस्सा, जसल े
अनुभि िछष, विचार िछष र वनणषय िछष । 

स्ििष परमेश्वर र ख्रीष्ट बस्नुहुन ेठाउाँ  नै स्ििष हो । परमेश्वर त्यहााँ बास िनुषहुन्छ र शासन िनुषहुन्छ । 
परमेश्वर र येशरुलाई िास्ििम ैवचन्ने मावनसहरू मरेपवछ जाने स्थान स्ििष हो । मावनसहरू 
सधैं खुसी हुन ेर समस्या नहुन ेस्थान हो । परमेश्वरलाई वचन्ने मावनसहरूका भविष्यको िर 
नयााँ स्ििष र नयााँ पृथ्िी हो ।  

नरक  परमेश्वरल े दषु्टहरूलाई आिूदेवख अलि िनष बनाउनुभएको स्थान नरक हो । दषु्टहरूलाई 
मृत्युपवछ दण्ड ददइन ेस्थान नरक हो ।  

पवित्र पवित्र हुनु भनेको परमेश्वरको कायषको वनवति अलि िररनु हो । यो परमेश्वरजस्ि ै हुनु हो । 
ईश्वरीय हुन ुहो । हामी पवित्र हुाँदा पापरवहि हुन्छौं । हामी परमेश्वर अवि शुद्ध हुन्छौं । 

पवित्र आत्मा येशूले मावनसलाई मद्दि िनष पठाउनुभएको परमेश्वरको आत्मा (हनेुषहोस् आत्मा) हो । 
परमेश्वरको अको नाउाँ  पवित्र आत्मा हो । उहााँलाई परमेश्वरको आत्मा लिायि, ख्रीष्टको 
आत्मा र सहायिा िनुषहुने आत्मा पवन भवन्नछ । पवित्र आत्मा एउटै व्यवि हुनुभए पवन हामी 
मानिजस्िै भन े हुनुहुन्न । उहााँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो परमेश्वर वपिा र परमेश्वर पतु्र 
बराबरीको हुनुहुन्छ (वत्रएक परमेश्वरलाई हनेुषहोस) । उहााँल ेयस संसारका मावनसहरू माझ 
परमेश्वरल ेिनुषहुने कायषहरू िनुषहुन्छ । कसैल ेपवित्र आत्मालाई देखेको छैन िर उहााँ येशलूाई 
वचन्नेहरूवभत्र र साँि उहााँ बस्नुहुन्छ ।  

सतमान कसैलाई सतमान िनुष भनेको त्यस व्यवि बारे असल बोल्नु हो । कुनै व्यविप्रवि सद्व्यिहार िनुष 
दकनदक िपाईं त्यस व्यविलाई आदर र मूल्यको ठान्नुहुन्छ । 



आदरयोग्य सद्व्यिहार िनुष । यस प्रकारले वजउनु, जसद्वारा परमेश्वर र मावनसको आदर हुन्छ । असल र 
ठीक काम िन ेव्यवि बन्ने । 

मूर्िष मावनसहरूले पूज्न ेकाठ, ढुङ्िा िा धािुबाट बनेको िस्िु नै मरू्िष हो । परमशे्वरको स्थानमा 
प्रेम िररन े कुनै व्यवि िा िस्िकुो िवस्िर पवन मूर्िष हो । मूर्िष एउटा झुटो ईश्वर हो । कुन ै
कुरो, जसलाई कुन ैव्यविले परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम िछष । 

इस्राएल यहूदीहरू बस्ने मलुुक । यहूदी जाविहरूलाई इस्राएली भनरे पवन पुकाररने िररन्छ । विनीहरू 
अब्राहाम, इसहाक र याकूबका सन्िान हुन ्। 

यहूदी  अब्राहाम, इसहाक र याकूबका र विनीहरूका सन्िानबाट जन्मकेो व्यविलाई यहूदी भवन्नछ । 
व्यवि, जसले यहूदी धमषमा आस्था राख्छ । 

राज्य राज्य त्यही ाँ हुन्छ, जहााँ राजाले शासन िछषन् । मलुुक, जहााँ राजाले शासन िछषन् । यसै िरी 
परमेश्वरल ेपवन उहााँको राज्यमा शासन िनुषहुन्छ । 

व्यिस्था मावनसहरूलाई वजउन वसकाउनको वनवति शासकले बनाउन ेवनयमहरू । परमेश्वरल ेइस्राएली 
जाविहरूका लावि भनेर मोशालाई ददनुभएका वनयमहरू । 

प्रभु बाइबलमा भएको परमेश्वरको नाउाँ  प्रभु हो । यसको अथष उहााँ सबै थोकहरूभन्दा मावथ र सबै 
थोकहरूमावथ शासन िने हो । येशूको वनवति प्रयोि हुन े त्यो नाउाँ , जब हामी उहााँप्रवि 
आज्ञाकारी हुन्छौं । 

अिमििा अिमििाहरू िी व्यविहरू वथए, जसले परमेश्वरल े चाहनभुएका कुराहरू मावनसहरूलाई 
आएर बिाउन सक्थ े । अिमििाहरूल ेधेरै लामो समयअवि परमेश्वरका सन्देशहरू बोले । 
विनीहरूल ेभविष्यमा हुन िइरहकेा िटनाहरू बारे बिाउाँथ े। 

उन्नवि उन्नवि भनेको असल थोकहरूको उपभोि िनुष हो । असल स्िास्थ्यमा रहनु िा धनी हुन ुन ै
उन्नवि िनुष हो । जब मावनसहरूले हाम्रो बारे असल कुरा िछषन्, त्यो हामीले उन्नवि िरेको हो 
। हामीले अरू मावनसहरूदेवख दया पाउाँ दा हामीले उन्नवि िरररहकेा हुन्छौं ।  

छुटकारा हराएको िा खोवसएको अिस्थाबाट कुनै कुरालाई मोल विरेर छुटाउन ु । कुनै कुरालाई मोल 
विरेर आफ्नो बनाउन ु।  

पश्चात्ताप पश्चािाप िनुष भनेको पापदेवख* पश्चात्ताप िनुष हो । परमेश्वरले चाहनुभए अनुसार िनुष । 
विििमा िरेझैं अब उसो खराबी निने वनणषय िनुष ।  

आदर   अरूलाई बडो मूल्यको ठानेर त्यसै प्रकारको व्यिहार िनुष । 

पुनरुत्थान  पुनरुत्थान भनेको मृत्युदेवख बौररउठनु हो । पुनैः जीविि हुन ु। 

धार्मषक धमी हुन ु परमेश्वरसाँि ठीक सतबन्धमा हुनु हो । धमी व्यविहरू परमेश्वरसाँिको सतबन्धमा 
ठीक रहकेा हुन्छन् । परमेश्वरले कुन ै मावनसलाई आिूवसिको सतबन्धमा ठीक िराउनुहुाँदा 
उहााँले त्यस व्यविलाई शुद्ध देखु्नहुन्छ । धार्मषक व्यवि परमेश्वरको वमत्र हो, उहााँको शतु्र होइन 
।  



विश्राम ददन विश्रामकै ददन परमशे्वरले आफ्ना सारा सृवष्टका कामहरूदेवख आराम िनुषभएको वथयो । 
विश्रामकै ददन परमेश्वरले यहूदीहरूलाई* कुनै कामकाज निनूष भनी भन्नुभएको वथयो । यो 
विशेर् ददनमा विनीहरूल ेआराम िद ैपरमेश्वरको आराधना िथे । 

बचाउनु/उद्धार परमेश्वरले हामीलाई पापको* शवि र पररणामदेवख बचाइएपवछ हाम्रो उद्धार हुन्छ । 
खराबीहरूदेवख बचाइनु िा उद्धार िररनु । 

शैिान दषु्ट आत्माको अको नाउाँ  शैिान हो । पविि दिूहरूमध्ये शैिान सबैभन्दा खराब छ (स्ििषदिू 
हनेुषहोस्) 

उद्धारकिाष येशू ख्रीष्ट उद्धारकिाष हुनुहुन्छ । हामीले िरेका सबै खराब कामहरूको वनवति हामीले भोग्नुपन े
दण्डबाट बचाउने र हामीलाई परमेश्वरमा िकाषउने व्यवि । 

पाप/पापमय परमेश्वर िा अरू कुन ैव्यवि विरुद्ध िलि कायष िनुष नै पाप हो । परमेश्वरल ेबनाउनुभएको 
वनयमको उल्लङ्िन िनुष पाप हो । परमेश्वरल े चाहनुभए अनुसार निनुष पवन पाप हो । 
परमेश्वर िा अरू कुन ै व्यवि विरुद्ध जब मावनसहरूल े िलि कायष िछषन्, विनीहरू पापी 
कहलाइन्छन् । सबै मावनसहरू पापी छन् दकनदक विनीहरू जन्मदैदेवख खराब इच्छाहरू 
वलएर जन्मेका हुन्छन ्। 

प्राण प्राण एकजना व्यविको त्यो वहस्सा हो, जसलाई हामी जीविि रहकेो बेलामा हामीले दखे्न 
सक्दैनौं र हामी मररसकेपवछ वजउाँछ । परमेश्वरले आदम र हव्िाको नाकको प्िालबाट 
जीिनको श्वास िुदकददनुहाुँ ुदा उहााँले विनीहरूलाई त्यो प्राण ददनुभएको वथयो । मावनसको 
त्यही प्राणलाई कवहलेकाही ाँ मावनसको आत्मा* भवनन्छ । (आत्मा हनेुषहोस)  

आत्मा आत्मा एक व्यवि हो, जसको शरीर हुाँदैन र जसलाई कसैल ेदखे्दैन । परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ 
। परमशे्वरल े अरू पवन आवत्मक व्यवित्िहरू सृजनुभयो (स्ििषदिूहरू*), जसलाई हामी 
देख्दैनौं, जुन असल र खराब दिैु थररका हुन सक्छन ्। मावनसको प्राणलाई* पवन कवहलेकाही ाँ 
आत्मा भन्ने िररन्छ । (हनेुषहोस् प्राण) 

वत्रएकत्ि वत्रएकत्ि त्यो शब्द हो, जसलाई हामी िीन व्यविहरू िर एउटै परमेश्वरैः परमेश्वर वपिा, 
परमेश्वर पुत्र (येश)ू र परमेश्वर पवित्र आत्माको८ बारे चचाष िदाष प्रयोि िछौं । 

भरोसा आिूलाई सत्य लािेको कुनै व्यवि िा िस्िुको पवछ लाग्नुलाई न ैभरोसा भवन्नछ । विश्वास* हुन ु
र विश्वास* वसि कायष िनुष । (हनेुषहोस् विश्वास) 

कुमारीत्ि  कुमारी त्यो व्यवि हो, जसले कवहल्यै यौन सतबन्ध राखेको छैन । 

आराधना  परमेश्वर महान् हुनुहुन्छ र उहााँलाई हामी धरैे प्रेम िछौं भनी प्रकट िनुष न ैआराधना िनुष हो । 
आराधना िनुष उहााँलाई आदर* (हनेुषहोस् आदर) िनुष र धन्यिाद चढाउनु हो । उहााँसाँि हुाँदा 
हामीले िनुषपन ेयही हो । 
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