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विवषय- माया

स्वर्ण� पाठ:  रोमी 13 : 10

"यसकारर्ण प्रेम गर्नु�� रै्नु सबै व्यवस्थाको पालर्नु गर्नु�� हो।"

उत्तरदायी पढाइ: भजर्नुसंग्रह 119 : 97, 114, 117, 127, 133, 165

97 हे परमप्रभ�! म तपाईंका व्यवस्थालाई माया गर्छु� �। म त्यसको विवषयमा सदाकाल भन्रे्नु गर्छु� �।
114 मलाई ल�काउर्नु� होस् र रक्षा गर्नु��होस्। हे परमप्रभ�, तपाईंले भन्र्नु� भएका प्रत्येक क� रामा म भरोसा

गर्छु� �।
117 मलाई साथ दिदर्नु�होस, परमप्रभ� र म जोविगरे्नु र्छु� । म तपाईंका आज्ञाहरू अर्नुन्त सिसक्रे्नु र्छु� ।
127 हे परमप्रभ�, म खाटी स�र्नु भन्दा पविर्नु तपाईंको आज्ञाहरू मर्नु पराउँर्छु� ।
133 हे परमप्रभ�, तपाईंले कसम खाए झैं मलाई डोया�उर्नु� होस् मतर्फ�  क� रै्नु प्रकारको दुर्घ�टर्नुा र्घट्र्नु 

र्नुदिदर्नु�होस्।
165 माविर्नुसहरू जसले तपाईंको उपदेश मर्नु पराउर्छुर््नु वितर्नुीहरू साँचो रूपमा शान्तिन्तमा प�ग्दर्छुर््नु। 

केहीले पविर्नु वितर्नुीहरू पतर्नु गराउर्नु सक्दैर्नु।

पाठ सेम�र्नु

बाइबलबाट

1. यहोशू 22 : 5 (सिलर्नु�होस्)

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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5 … याद राख-त्यो विर्नुयम पालर्नु गर्नु�� पर्छु� जो मोशाले वितमीहरूलाई दिदएका सिथए। वितमीहरूले परमप्रभ� 
वितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रमे गर्नु�� पर्छु� अविर्नु उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सव�दा पालर्नु गर्नु�� पर्छु�। 
वितमीहरूले लगातार अर्नु�सरर्ण अविर्नु लगातार उत्तम प्रकारले उहाँको सेवालाई जारिरराख्र्नु� पर्छु�।

2. रूथ 1 : 1, 2 (से 3rd ,), 3-6, 8, 9 (त्यसो भए)-11 (से 1st ,), 12 (से .), 14 
(से :), 16, 19 (से.)

1 धेरै अघिर्घ न्यायकत्ता�हरूले शासर्नु गरेको समयमा त्यहाँ र्नुराम्रो समय सिथयो जब खार्नुका विर्नुन्तिम्त पया�प्त 
खाद्य सिथएर्नु। एलीमेलेक र्नुाउँका एक व्यसि^ले बेतलेहेम, यहूदा र्छुाडे। वितर्नुी, वितर्नुकी पत्र्नुी अविर्नु 
दुइजर्नुा र्छुोराहरू मोआबको पाव�त्य देशमा बसाँई सरेर गए।

2 त्यो माविर्नुसको र्नुाउँ एलीमेलेक सिथयो अविर्नु त्यो माविर्नुसको पत्र्नुीको र्नुाउँ र्नुाओमी सिथयो अविर्नु दुइ 
र्छुोराहरूको र्नुाउँ महलोर्नु र विकल्योर्नु सिथयो।

3 पघिर्छु, र्नुाओमीको पवित एलीमेलेकको मृत्य� भयो। यसथ� र्नुाओमी अविर्नु वितर्नुका दुइ र्छुोराहरू मात्र रहे।
4 वितर्नुका र्छुोराहरूले मोआब देशकी स्त्रीहरूसँग विबवाह गरे। एक जर्नुाको पत्र्नुीको र्नुाउँ ओपा� अविर्नु 

अकaकी पत्र्नुीको र्नुाउँ रूथ सिथयो। वितर्नुीहरू मोआबमा लग-भग दशवष� बसे।
5 अविर्नु महलोर्नु र विकल्योर्नुको पविर्नु मृत्य� भयो। यसथ� आफ्र्नुा पवित अविर्नु दुइ र्छुोराहरू विबर्नुा र्नुाओमी एक्ली

भइर््नु।र्नुाओमी र्घर जान्छिन्र्छुर््नु
6 र्नुाओमीले मोआबको खेतहरूमा हुँदा परमप्रभ�ले आफ्र्नुा माविर्नुसहरूलाई सहायता गर्नु�� भएको सिथयो 

भन्रे्नु स�विर्नुर््नु। उहाँले यहूदामा आफ्र्नुा माविर्नुसहरूलाई भोजर्नु दिदर्नु� भएको सिथयो। यसथ� र्नुाओमीले 
मोआबको खेतहरू र्छुाडी आफ्र्नुो र्घर र्फर्किकंरे्नु विर्नुLय गरिरर््नु। वितर्नुकी ब�हारीहरूले पविर्नु वितर्नुीसिसत जारे्नु 
विर्नुLय गरे।

8 तब र्नुाओमीले आफ्र्नुा ब�हारीहरूलाई भविर्नुर््नु, वितमीहरू दुबै आफ्र्नुी आमाको र्घर र्फकf र जार्नुसक्र्छुौ। 
वितमीहरूले म अविर्नु मेरा मृत र्छुोराहरू प्रवित दया गयh। यसथ� परमप्रभ� वितमीहरू प्रवित त्यस्तै दयावार्नु रहूर््नु
भर्नुी म प्राथ�र्नुा गर्छु� � ।

9 र्नुाओमीले आफ्र्नुा ब�हारीहरूलाई म्वाई खाईर्नु अविर्नु ती सबै रूर्नु थाले।
10 तब ती ब�हारीहरूले भरे्नु, तर हामी तपाईंसिसत तपाईंको क� लमा रै्नु जार्नु चाहन्र्छुौं।
11 तर र्नुाओमीले भविर्नुर््नु।
12 र्घर र्फकj जाऊ। र्नुयाँ पवितसिसत विववाह गर्नु�का विर्नुन्तिम्त म बृद्धा भइसकेकी र्छु� । 
14 यसथ� ती स्त्रीहरू रे्फरिर एकदमै रोए। तब ओपा�ले र्नुाओमीलाई म्वाई खाईर्नु अविर्नु गइर््नु। तर रूथले 

वितर्नुलाई अंगालो हासिलर्नु र र्छुोघिडर्नुर््नु।
16 तर रूथले भविर्नुर््नु, तपाईंलाई र्छुाडर्नु मलाई कर र्नुलगाउर्नु� होस्। मलाई मेरा माविर्नुसहरू तर्फ�  र्फर्किकंर जार्नु

कर र्नुगर्नु�� होस्। मलाई तपाईंसिसत रै्नु जार्नुदिदर्नु� होस्। तपाईं जहाँ जार्नु�हुन्र्छु, म त्यहीं जारे्नुर्छु� । तपाईं जहाँ 
स�त्र्नु� हुन्र्छु, म त्यहीं स�त्रे्नुर्छु� । तपाईंका माविर्नुसहरू मेरा माविर्नुसहरू हुरे्नुर्छुर््नु। तपाईंका परमेश्वर मेरा 
परमेश्वर हुरे्नुर्छुर््नु।

19 र्नुाओमी र रूथ बेतलेहेम शहर आई र्नुप�गेसम्म यात्रा गरे।

3. रूथ 2 : 1, 2 (से 1st .), 5, 6, 8-12

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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1 तलेहेममा एकजर्नुा धर्नुी माविर्नुस सिथए। वितर्नुको र्नुाउँ बोअज सिथयो। बोआज र्नुाओमीका एलीमेकका 
परिरवारका र्नुजिजकका आर्फन्तहरू मध्ये एक सिथए।

2 एकदिदर्नु रूथले (मोआबी स्त्री) र्नुाओमीलाई भविर्नुर््नु, म खेतहरूवितर जार्नुलाई सोच्दैर्छु� । हुर्नु सक्र्छु म 
कसैलाई भेट्रे्नु र्छु�  जो म प्रवित दयाल� हुरे्नु र्छुर््नु अविर्नु उर्नुले आफ्र्नुो खेतमा अन्र्नु मलाई सिसला गर्नु� दिदरे्नुर्छुर््नु।

5 तब बोअजले वितर्नुका सेवक जो कामदारको र्नुाईकेसँग क� रा गरे र सोधे, त्यो कसकी र्छुोरी हो?
6 ती र्नुोकरले उत्तरदिदए, यी मोआबी स्त्री हुर्नु जो मोआबको खेतहरूबाट र्नुाओमीसिसत आएकी घिर्छुर््नु।
8 तब बोअजले रूथलाई भरे्नु, स�र्नु र्नुार्नुी। आफ्र्नुो विर्नुन्तिम्त अन्र्नु संग्रह गर्नु� यहाँ मेरो खेतमा बस। वितमीलाई 

अरू माविर्नुसको खेतमा जार्नु खाँचो रै्छुर्नु। मेरा स्त्री खेतालाहरूको विपर्छुा गर।
9 क� र्नु खेतमा वितर्नुीहरू जान्र्छुर््नु हेर अविर्नु वितर्नुीहरूलाई पछ्याऊ। वितमीलाई दिदक्दारी र्नुदिदर्नु� भर्नुी मैले 

जवार्नु माविर्नुसहरूलाई चेतावर्नुी दिदएको र्छु� । जब वितमीलाई वितखा� लाग्र्छु, मेरा माविर्नुसहरूले पार्नुी विपउरे्नु 
र्घैलाबाट रै्नु विपउर्नु�।

10 तब रूथले भूइँ वितर विर्नुहुरिरएर सिशर झ�काइर््नु। वितर्नुले बोअजलाई भविर्नुर््नु, मलाई आLय�लाग्यो तपाईंले 
मलाई ध्यार्नुदिदर्नु� भयो। म एक र्नुौली मविहला हुँ। तर तपाईंले मलाई खूबै दया गर्नु�� भयो।

11 बोअजले वितर्नुलाई उत्तर दिदए, “वितमीले र्नुाओमी, वितम्री आमालाई सहायता गरेको विवषयमा मलाई सबै 
थाहा र्छु। म जान्दर्छु�  वितम्रा पवितको मृत्य� भएपघिर्छु पविर्नु वितमीले उर्नुलाई सहायता गयh। अविर्नु म जान्दर्छु�  
विक वितमीले आफ्र्नुा विपता-माता एवं आफ्रै्नु देश पविर्नु त्याग गयh र यस देशमा आयौ। वितमीले यस देशका 
क� रै्नु व्यसि^लाई घिचन्दैर्नु सिथयौ, तर वितमी र्नुाओमी सिसत यहाँ आयौ।

12 वितमीले गरेका सबै असल क� राको विर्नुन्तिम्त परमप्रभ�ले वितमीलाई प�रष्कृत त�ल्याउर्नु� हुरे्नुर्छु। इस्राएलका 
परमप्रभ� परमेश्वरले वितमीलाई प्रशस्त दिदर्नु�हुरे्नुर्छु। वितमी उहाँ कहाँ स�रक्षाको विर्नुन्तिम्त आयौ अविर्नु उहाँले 
वितम्रो स�रक्षा गर्नु�� हुरे्नुर्छु।

4. सपन्याह 3 : 17

17 परमप्रभ� वितम्रो परमेश्वर वितम्रो साथमा हुर्नु�हुन्र्छु। उहाँ एकजर्नुा शसि^शाली सैविर्नुक जस्तै हुर्नु�हुन्र्छु। उहाँले 
वितम्रो रक्षा गर्नु�� हुरे्नुर्छु। उहाँले वितमीलाई कवित प्रेम गर्नु�� हुन्र्छु सो उहाँले देखाउर्नु� हुन्र्छु। वितमीसिसत उहाँ 
कवित प्रसन्र्नु हुर्नु�हुन्र्छु। उहाँ हाँस्र्नु� हुरे्नुर्छु अविर्नु वितम्रो विबषयमा अवितरै्नु प्रसन्र्नु रहर्नु�हुरे्नुर्छु।

5. रोमी 13 : 8, 10

8 वितमी कसैसँग ऋर्णी हुर्नु� हुदैँर्नु। तर वितमीहरू सधैं एका अका�मा प्रेमको ऋर्णी हुर्नु�प�र्छु। जसले अरूलाई 
प्रेम गद�र्छु उसले सम्पूर्ण� व्यवस्था मान्दर्छु।

10 प्रेमले कसैलाई चोट प�या�उँदैर्नु। यसकारर्ण प्रमे गर्नु�� रै्नु सबै व्यवस्थाको पालर्नु गर्नु�� हो।

6. गलाती 5 : 14

14 सम्पूर्ण� व्यवस्ता यही एक आदेशमा समेदिटएको र्छुः आरू्फले आरू्फलाई जस्तो प्रेम गर्छुh त्यस्तै प्रेम 
अरूलाई पविर्नु गर।

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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7. 1 यूहन्र्नुा 4 : 7, 8, 10 (से 3rd ,), 11, 12, 16, 18, 19, 21

7 विप्रय घिमत्रहरु, हामीले एक अका�लाई प्रमे गर्नु��पर्छु�, विकर्नुभरे्नु प्रमे परमेश्वरबाट आउँर्छु। जसले पे्रम गर्छु� 
परमेश्वरको बालक भएको हुन्र्छु अविर्नु परमेश्वरलाई घिचन्र्छु।

8 माविर्नुस जसले प्रेम गदvर्नु उसले परमेश्वरलाई घिचन्दैर्नु, विकर्नुभरे्नु परमेश्वर प्रेम हुर्नु�हुन्र्छु।
10 सत्य प्रमे हाम्रो विर्नुन्तिम्त परमेश्वरको प्रेम हो, परमेश्वरको विर्नुन्तिम्त हाम्रो प्रमे होइर्नु। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम 

गर्नु�� भयो अविर्नु ज�र्नु माध्यमले हाम्रो पापहरु मोचर्नु गर्नु� सविकन्र्छु त्यसका विर्नुन्तिम्त आफ्र्नुो प�त्र पठाउर्नु� 
भयो।

11 विप्रय घिमत्रहरु, जब परमेश्वरले हामीलाई प्रमे गर्नु�� हुन्र्छु। हामीले एक अका�लाई प्रेम गर्नु�� पर्छु�।
12 कसैले पविर्नु परमेश्वरलाई कविहल्यै देखेका रै्छुर्नुर््नु। तर यदिद हामीले एक-अका�लाई पे्रम गरयौं भरे्नु तब 

परमेश्वर हामीमा रहर्नु�हुन्र्छु अविर्नु उहाँको प्रेम हामीमा पक्का बविर्नुरे्नुर्छु।
16 अविर्नु यसरी परमेश्वरको प्रेम हामीप्रवित रहेको जान्दर्छुौं। अविर्नु हामी त्यो प्रमेमा विवश्वास गर्छुw। परमेश्वर पे्रम

हुर्नु�हुन्र्छु। माविर्नुस जो प्रेममा रहन्र्छु उ परमेश्वरमा रहेको हुन्र्छु। अविर्नु परमेश्वर त्यस व्यसि^मा रहर्नु�हुन्र्छु।
18 जहाँ परमेश्वरको प्रेम हुन्र्छु त्यहाँ भय हुदैँर्नु। विकर्नुभरे्नु परमेश्वरको सम्पूर्ण� प्रेमले भय हटाइदिदन्र्छु। 

परमेश्वरको दण्ड रै्नु भयको कारर्ण हो। यसरी ज�र्नु व्यसि^मा भय रहन्र्छु वितर्नुमा परमेश्वरको प्रेम सिसद्ध 
भएको हुँदैर्नु।

19 हामी प्रेम गर्छुh विकर्नुभरे्नु परमेश्वरले पविहला हामीलाई प्रमे गर्नु�� भयो।
21 अविर्नु परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिदर्नु� भएको र्छु माविर्नुस जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु�  उसले आफ्र्नुो 

भाइलाई पविर्नु प्रेम गर्नु��पर्छु�।

8. 1 यूहन्र्नुा 5: 3 (से :)

3 परमेश्वरलाई प्रमे गर्नु��को अथ� उर्नुको आदेशहरु पालर्नु गर्नु�� हो।

विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य

1. 384 : 5-6

हामीलाई पे्रमको कारू्नुर्नु संग आश्वासर्नु दिदर्नु�होस्।

2. 494 : 10-15

ईश्वरीय प्रेम जविहले पविर्नु घिमलेको र्छु र सधैं सबै मार्नुवीय आवश्यकतालाई पूरा गद�र्छु। यो कल्पर्नुा गर्नु�� ठीक 
होइर्नु विक येशूले केवल ईश्वरीय शसि^ केवल एक विर्नुको संख्या वा सीघिमत समयावघिधका लाविग प्रदश�र्नु गर्नु��भयो, 
विकर्नुविक सम्पूर्ण� माविर्नुसजावितलाई र हरेक र्घण्टामा ईश्वरीय प्रेमले सबै असल थोकहरू प्रदार्नु गद�र्छु।

अर्नु�ग्रहको चमत्कार पे्रम गर्नु� क� रै्नु चमत्कार हो।

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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3. 454 : 17-24

परमेश्वर र माविर्नुसप्रवितको प्रमे दुबैलाई विर्नुको पार्नुf र सिसकाउरे्नु काय�मा साँचो प्रोत्साहर्नु हो। प्रमेले प्रेरर्णा 
दिदन्र्छु, प्रकाश पार्छु�, पदर्नुाम दिदन्र्छु, र माग�मा डो .््याउँर्छु। सही अश्चिभप्रायले सोचाइ, र शसि^ र बोली र 
काय�लाई स्वतन्त्रता दिदन्र्छु। सत्य सत्यको बेदीमा प्रेम प�जारी हुन्र्छु। ईश्वरीय प्रेमको लाविग धैय�तापूव�क 
क� र्नु��होस् प्रतीकात्मक मर्नुको पार्नुीमा किहंड्र्नु, र सिसद्ध अवधारर्णाको रूपमा। धैय�ता "उर्नुको पूर्ण� काम" 
हुर्नु�पद�र्छु।

4. 243 : 4-13, 25-29

ईश्वरीय  प्रमे,  जसले  अहाविर्नुकारक  विवषाल�  विवषापा  बर्नुायो,  जसले  माविर्नुसहरूलाई  उमालेको  तेलबाट,
आगोको भट्टीबाट, सिसंहको ब गाराबाट बचाउँथ्यो, विबरामीहरूलाई हरेक य�गमा विर्नुको पार्छु� र पाप र मृत्य�मासिथ
विवजयी हुर्नु सक्र्छु। यसले येशूका प्रदश�र्नुहरूलाई विर्नुस्सन्देह शसि^ र प्रेमले ढाक्यो। तर उही "दिदमाग ... जो
ख्रीष्ट  येशूमा  पविर्नु  सिथयो"  जविहले  विवज्ञार्नुको  पत्रको  साथ  साथ  भविवष्यव^ाहरू  र  प्रेरिरतहरूको  प�रार्नुो
प्रदश�र्नुहरूको प�विष्ट र दोहोया�उर्नु आवश्यक र्छु।

सत्यमा त्र�दिटको चेतर्नुा हुँदैर्नु। प्रेममा र्घरृ्णाको भावर्नुा हुँदैर्नु। जीवर्नुको मृत्य�सँग क� रै्नु  साझेदारी रै्छुर्नु। सत्य,
जीवर्नु,  र प्रेम आर्फैं ले विवपरिरत सबै क� राको लाविग विवर्नुाशको एक कारू्नुर्नु हो विकर्नुभरे्नु वितर्नुीहरूले परमेश्वर
बाहेक अरू केविह र्घोषर्णा गदvर्नुर््नु।

5. 135 : 21-32

यो भविर्नुएको र्छु, र साँच्चिच्चकै, विक इसाई धम� विवज्ञार्नु हुर्नु�पद�र्छु, र विवज्ञार्नु ईसाई धम� हुर्नु�पद�र्छु, अन्यथा एक वा 
अकa झ�टो र बेकार हो; तर र्नु त महत्वहीर्नु वा असत्य र्छु, र ती प्रदश�र्नुमा एक जस्तै र्छुर््नु। यो एक अकaसँग 
समार्नु हुर्नुको लाविग प्रमाश्चिर्णत गद�र्छु। येश�ले सिसकाउर्नु�भए जस्तै इसाईमत क� रै्नु पविर्नु धम� वा रीवितसिथवित सिथएर्नु, र 
क� रै्नु रीवितसिथवितवादी परमप्रभ�बाट विवशेष उपहार सिथएर्नु; तर यो ईश्वरीय प्रमेले गल्ती गरेको र विबरामीहरूलाई 
विर्नुको पार्नुf, केवल ख्रीष्ट वा सत्यको र्नुाममा मात्र र्नुभई सत्यको प्रदश�र्नुमा प्रदश�र्नु भएको सिथयो ज�र्नु ईश्वरीय 
ज्योवितको चJमा हुर्नु�पद�र्छु।

6. 304 : 9-15

यो इसाई विवज्ञार्नुको सिशक्षा हो: विक ईश्वरीय प्रमे यसको अश्चिभव्यसि^, वा वस्त�बाट वच्चि�चत हुर्नु सक्दैर्नु; त्यो 
ख�शीलाई दु: खमा बदल्र्नु घिमल्दैर्नु, विकर्नुविक शोक आर्नुन्दको मासिलक होइर्नु। त्यो खराबीले कविहल्यै खराबी 
गर्नु� सक्दैर्नु। त्यो क� राले कविहले पविर्नु मर्नु उत्पन्र्नु गर्नु� सक्दैर्नु र जीवर्नुको परिरर्णाम मृत्य� हुर्नु सक्दैर्नु। सिसद्ध 
माविर्नुस - परमेश्वरद्वारा शासिसत, उहाँको सिसद्ध सिसद्धान्त - पापरविहत र अर्नुन्त र्छु।

7. 288 : 3-8

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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सत्य र त्र�दिटबीचको अर्नु�मार्नुात्मक य�द्ध भरे्नुको केवल इजिन्�यको साक्ष्य र भौवितक इजिन्�यको गवाही बीचको 
मार्नुसिसक द्वन्द्व हो, र आत्मा र शरीरबीचको यो य�द्धले विवश्वास र ईश्वरीय प्रेमको समझबाट सबै प्रश्नहरूको 
समाधार्नु गद�र्छु।

8. 560 : 10-17

स्वग�ले सद्भावलाई प्रवितविर्नुघिधत्व गद�र्छु, र ईश्वरीय विवज्ञार्नुले स्वग�य सद्भावको सिसद्धान्तको व्याख्या गद�र्छु। मार्नुव 
आLय�को विर्नुन्तिम्त महार्नु चमत्कार भरे्नुको ईश्वरीय प्रमे हो र माविर्नुसमा स्वग�को राज्यको स्थापर्नुा गर्नुf क� राको साँचो
धारर्णा भरे्नुको अस्तिस्तत्वको विवशाल आवश्यकता हो। यो लक्ष्य हासिसल गर्नु� सविकदैर्नु जबसम्म हामी हाम्रो 
घिर्छुमेकीलाई रृ्घर्णा गर्छुw वा कसैलाई गलत अर्नु�मार्नु लगाउँदर्छुौं जसलाई भगवार्नुले उहाँको वचर्नु स�न्र्नु विर्नुय�^ 
गर्नु��भएको र्छु।

9. 367 : 3-10 (से 2nd ,)

कोमल शब्द र उर्नुको डर संग एक अमान्य, दयर्नुीय धैय� को ईसाई प्रोत्साहर्नु र उर्नुीहरुलाई हटाउरे्नु, सिसद्धान्तहरु
को कवच भन्दा राम्रो र्छु, कट्टरपन्थी उधारो भाषर्ण, र वैधाविर्नुक ईसाई विवज्ञार्नु मा यवित धेरै प्यारोडी हो जो तक� , 
को डोसिलंग। ईश्वरीय प्रेम संग आगो।

सत्यको खोजी गर्नु�� भरे्नुको यही हो।

10.   239 : 16-22

हाम्रो प्रगवित विर्नुश्चिLत गर्नु� हामीले हाम्रो स्रे्नुह कहाँ राखिखएको र्छु र जसलाई हामी भगवार्नुको रूपमा स्वीकार्छुw र
आज्ञाकारी हुन्र्छुौं भरे्नुर सिसक्रै्नु पर्छु�। यदिद ईश्वरीय प्रमे हाम्रो र्नुजिजक हुन्र्छु, विप्रय र अघिधक वास्तविवक हुदैँ 
जान्र्छु, त्यसपघिर्छु क� रा आत्माको अधीर्नुमा हुन्र्छु। हामीले अर्नु�सरर्ण गर्नुf वस्त�हरू र हामीले प्रकट गर्नुf 
आत्माले हाम्रो दृविष्टकोर्ण प्रकट गद�र्छु, र हामी के जिजत्दैर्छुौं भरे्नुर देखाउर्छु।

11.   55 : 15-26

सत्यको अमर विवचार शताब्दीयौंदेखिख व्यापक रूपमा रै्फलँदैर्छु, यसको पखेटाम�विर्नु विबरामी र पापीहरू जम्मा 
गदv। मेरो थविकत आशाले त्यो ख�शीको दिदर्नुलाई ब�झ्रे्नु कोसिशस गद�र्छु, जब व्यसि^ले ख्रीष्टको विवज्ञार्नुलाई घिचन्रे्नुर्छु 
र आफ्र्नुो घिर्छुमेकीलाई आरै्फलाई जस्तै प्रमे गद�र्छु - जब उसले परमेश्वरको सव�शसि^मार्नुता र ईश्वरीय प्रेमको च 
गाइ गर्नुf शसि^लाई थाहा पाउरे्नुर्छु ज�र्नु उसले गरेको र्छु र माविर्नुसजावितको लाविग गरिररहेको र्छु। । प्रवितज्ञाहरू पूरा 
हुरे्नुर्छुर््नु। ईश्वरीय उपचार को प�र्नु: देखा को लागी समय सँधै समय हो; र जसले आफ्र्नुो पार्थिथंव सबै ईश्वरीय 
विवज्ञार्नुको बेदीमा राख्र्छु, उसले अब ख्रीष्टको कचौराबाट विपउँर्छु, र मसीही विर्नुको पार्नुf आत्मा र शसि^ले पोविषत 
र्छु।

12.   412 : 13-15

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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विJश्चिLयर्नु विवज्ञार्नु र ईश्वरीय प्रेमको शसि^ सव�शसि^मार्नु र्छु। यो पविJराख्र्नु र रोग, पाप, र मृत्य�लाई र्नुष्ट गर्नु� 
वास्तवमा पया�प्त र्छु।

13.   241 : 19-24

सबै भसि^ को तत्व ईश्वरीय प्रमे को प्रवितकिबंब र प्रदश�र्नु हो, रोग विर्नुको पार्छु� र पापलाई र्नुष्ट गद�र्छु। हाम्रो ग�रुले 
भरे्नु, "यदिद तपाईंले मलाई प्रमे गर्नु��हुन्र्छु भरे्नु, मेरा आज्ञाहरू पालर्नु गर्नु��होस्।"

एकको लक्ष्य, विवश्वास भन्दा परको क� रा, सत्यको पाइलाहरु, स्वास्थ्य र पविवत्रताको बाटो पत्ता लगाउर्नु� पर्छु�।

14.   340 : 9-14

अकa शब्दमा: हामी यस पूरै क� राको विर्नुष्कष� स�न्रे्नुर्छुौं: परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु��होस् र उहाँका आज्ञाहरू पालर्नु 
गर्नु��होस्: विकर्नुविक यो सारा माविर्नुस आफ्रै्नु स्वरूपमा र समार्नुतामा र्छु। ईश्वरीय पे्रम असीम र्छु। त्यसकारर्ण सबै 
क� रा वास्तवमै परमेश्वरमा र परमेश्वरमा रहेको र्छु र उहाँको प्रेम प्रकट गद�र्छु।

दैविर्नुक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविर्नुक प्राथ�र्नुा

प्रत्येक दिदर्नु प्राथ�र्नुा गर्नु�� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुरे्नुर्छु: "तपाईंको राज्य आउँर्छु;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवर्नु,  र  प्रेमको  शासर्नु ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउर्नु;  र  तपाईंको  वचर्नुले  सबै
माविर्नुसजावितको स्रे्नुह समृजिद्ध, र वितर्नुीहरूलाई शासर्नु गर्नु� सक्र्छु!

चच� म्यार्नु�अल, अर्नु�च्रे्छुद 8  सेक्सर्नु।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विर्नुयम

र्नु त दुश्मर्नुी  वा  र्नु केवल व्यसि^गत अर्नु�लग्र्नुकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मर्नुसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गर्नु��पद�र्छु। विवज्ञार्नुमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविर्नुसलाई चलाउँर्छु; र एक इसाई वैज्ञाविर्नुकले प्रेमको घिमठो
स�विवधाहरू  प्रवितविबन्छिम्बत  गर्छु�र््नु,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदर्नुहुँ हेर्नु��पद�र्छु र सबै खराबीबाट र्छु� टकारा पाउर्नु प्राथ�र्नुा गर्नु��पद�र्छु, भविवष्यवार्णी गर्नु�, न्याय गर्नुf,
विर्नुन्दा गर्नुf, सल्लाह दिदरे्नु, प्रभाव पार्नुf वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुर्नुबाट।

चच� म्यार्नु�अल, अर्नु�च्रे्छुद 8  सेक्सर्नु।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।
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डू्यटी गर्नु� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुरे्नुर्छु  विक उसले  आJामक मार्नुसिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदर्नु
प्रवितदिदर्नु स्वयंलाई बचाउर्नु�  पर्छु�,  र परमेश्वर,  आफ्र्नुा रे्नुता र माविर्नुसजावितप्रवित आफ्र्नुो दावियत्वलाई विबस�र्नु�  वा
बेवास्ता गर्नु�� हुँदैर्नु। उसको कामले उसलाई न्याय गरिररे्नुर्छु, र न्याय गरिररे्नुर्छु वा दोषी हुरे्नुर्छु।

चच� म्यार्नु�अल, अर्नु�च्रे्छुद 8  सेक्सर्नु।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविर्फल्ड विJश्चिLयर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विJश्चिLयर्नु साइंस पाठ्यप�स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बरे्नुको र्छु।


