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आइतबार जुलाई 25, 2021

विवषय- सत्य

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 25 : 10

"परमप्रभु सधैं ती माविनसहरू तर्फ�  दयालु र सत्य हुनुहुन्छ जसले उहाँको प्रवितज्ञा र करारहरू मान्दछ।"

उत्तरदायी पढाइ: 1 यूहन्ना 5 : 3-6, 20

3 परमेश्वरलाई प्रमे गनु�को अर्थ� उनको आदेशहरु पालन गनु� हो। अविन परमेश्वरका आदेशहरु हाम्रा 
विनम्ति;त त्यवित कठिठन हुदैँन।

4 विकनभने हरेक माविनस जो परमेश्वरको बालक हो, उसिसत यो संसारको विवरुद्ध विवजय गन@ शसिA 
हुन्छ।

5 यो हाम्रो विवश्वास हो जसले संसारलाई विवजय गरेको छ। यसर्थ� त्यो को माविनस हो जसले 
संसारमा विवयज प्राप्त गछ�? केवल त्यही व्यसिA, जसले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी 
विवश्वास गछ�। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पतु्रको बारेमा भन्नु भयो

6 येशू ख्रीष्ट उही नै हुनुहुन्छ जो रगत र पानीसिसत आउनु भयो। येशू पानीबाट मात्र आउनु भएन। 
येशू पानी अविन रगत दुबैबाट आउनु भयो। अविन आत्मा नै एक छ जसले यो परिरक्षा गछ�। आत्मा
सत्य हो।

20 अविन हामीलाई र्थाहा छ विक परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ। परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई 
समझदारी प्रदान गनु� भएको छ अविन हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौ। अविन हाम्रो जीवन त्यो 
सत्य परमेश्वरमा अविन उनका पतु्र येशू ख्रीष्टमा छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1. व्यवस्र्था 32 : 1-4

1 हेआकाश! सुन, म बोल्नेछु, हे पृथ्वी! मेरो मुखको वचनहरू सुन।
2 मेरा सिशक्षाहरू झरी झैं पन@छन्। भूइमँा खस्ने तुषारो जस्तै झन@छन् नरम घाँसमा पन@ पानी जस्तै झन@छन् 

हरिरया बोटहरूमा पानी झैं पन@छन्।
3 विकनभने म परमप्रभुको नाउँ घोषर्णा गछ�, हाम्रा परमेश्वरको महानताको प्रशंसा गर।
4 उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ कारर्ण उहाँका बाटाहरू सही छन्, परमेश्वर सत्य र विवश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ 

असल र इमानदार हुनुहुन्छ।

2. यशैया 28 : 16, 17

16 ती कुराहरूले गदा� परमप्रभु मेरो मासिलक यसो भन्नुहुन्छ, म चट्टान राखिखठिदनेछु। एउटा मूलढुङ्गा-
सिसयोनको भूईंमा। यो एकदमै बहुमूल्य ढुङ्गा हुनेछ। प्रत्येक कुरा यस महत्वपूर्ण� ढुङ्गामासिर्थ बनाइनेछ। 
जसले त्यो ढुङ्गामा भरोसा राख्दछ उ विनराश हुनेछैन।

17 माविनसहरूले पखा�ल सिसधा देखाउनलाई वजन सविहतको साऊल प्रयोग गरे। त्यस्तै प्रकारले के चाविह 
ठीक हो देखाउनलाई म इन्सार्फ र सद्भावना चलाउनेछु। दुष्ट माविनसहरू वितमीहरू आफ्नो चलाकी अविन 
झूटोको पछाडी लुक्न खोजिजरहेछौ। तर वितमीहरू दण्डिlडत हुनेछौ। वितमीहरू लुक्ने ठाउँहरूमा तूर्फान वा 
बाढी जस्तो ध्वंश गन� आइरहेछ।

3. विहतोपदेश 12 : 19

19 जो सत्य बोल्छ सदा स्र्थीर रहन्छ, तर जो झूटो बोल्छ केही क्षर्णको विनम्ति;त मात्र रहन्छ।
4. यूहन्ना 1 : 6-8, 14, 16, 17

6 परमेश्वरद्वारा पठाइएको यूहन्ना नाउँका एकजना माविनस सिर्थए।
7 यूहन्ना त्यही ज्योवितको विवषयमा साक्षी ठिदन आएका सिर्थए। उनकै माध्यमद्वारा माविनसहरूले ज्योवित र 

विवश्वासबारे जान्न-सुन्न पाए।
8 यूहन्ना ज्योवित सिर्थएनन्, तर उनी ज्योवितको बारेमा साक्षी ठिदन आएका सिर्थए।
14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको मविहमा देख्यौं, अविन हामीले विपताका एकमात्र 

पुत्रको मविहमा जस्तो उहाँको मविहमा देख्यौं। वचन अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण� सिर्थयो।
16 उहाँ वचन अनुग्रह र सत्यको भlडार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै आसिशष पाएका छौं।
17 मोशाबाट व्यवस्र्था प्रदान गरिरएको सिर्थयो तर अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो।

5. मकू� स 5 : 25-30, 32-34

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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25 ती माविनसहरूसंग एउटी आईमाई पविन सिर्थई। त्यस आईमाईलाई बाह्र व�ष अघिघदेखिख रगत बग्ने व्यर्था 
सिर्थयो।

26 त्यो आईमाई खुबै पीडीत सिर्थई। धेरै वैद्यहरूले त्यसको उपचार गरे। आफ्ना भए जवित सबै स;पसित्त 
त्यसले खच� गरेकी सिर्थई, तर उसमा सुधार पटक्कै आएन। त्यसको व्यर्था अझ विबग्रदैँ गयो।

27 त्यस आईमाईले येशूको बारेमा सुनेकी सिर्थई। माविनसहरूको भीडबाट भएर गई त्यस स्त्री पघिछण्डिल्तरबाट 
येशू कहाँ आई अविन उहाँको वस्त्र छोई।

28 त्यसले विबचार गरी, यठिद मैले उहाँको वस्त्र मात्रपविन छुन पाए ँभने म जाती हुनसक्छु।
29 अविन जब त्यसले उहाँको वस्त्र छोई तत्कालै रगत बग्न बन्द भयो। त्यस त्यस आईमाईले आफ्ना सारा 

जीउ नै व्यर्था मAु भएको अनुभव गरी।
30 अविन येशूले आरू्फबाट शसिA सन्चार भइरहेको अनुभव गनु�भयो। उहाँ रोविकनु भयो अविन भीडतर्फ�  

र्फ� कनुभयो, अविन उहाँले सोध्नु भयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो?
32 तर येशूले त्यो छुने माविनसलाई पत्ता लगाऊन घरिर घरिर हने� लाग्नु भयो।
33 त्यस आईमाईले आरू्फ विनको भएको ठानी, अविन त्यो आई अविन येशूको चरर्णमा घोप्टी त्यो डरले 

काँविपरहेकी सिर्थई। त्यसले सारा सत्य येशूलाई सुनाई।
34 येशूले त्यस आईमाईलाई भन्नुभयो, हे स्त्री, वितमी विनको भयौ विकनभने वितमीले विवश्वास गयs। शाम्तिन्तसिसत

जाऊ। अब वितमी वितम्रो रोगबाट मAु भयौ।

6. मत्ती 5 : 1, 2, 6, 17

1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू डाँडामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका सिर्थए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई सिसकाउन र्थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
6 धन्य धार्मिमंकताका विनम्ति;त भोकाउने र वितखा�उनेहरू, विकनभने परमेश्वरले वितनीहरूलाई तृप्त पानु� हुनेछ।
17 म मोशाको व्यवस्र्था अर्थवा अगमवAाहरूद्वारा लेखिखएको अगमवार्णी रद्द गन� आएको भन्ने नस;झ, रद्द

गन� होइन, तर पूरा गन� म आएको हुँ।
7. मत्ती 7 : 24-27

24 हरेक माविनस जसले मैले भनेका यी कुराहरू सुन्छ र पालन गछ� उनै बुजिद्धमान हो। बुजिद्धमान माविनसले 
आफ्नो घर चट्टानमासिर्थ विनमा�र्ण गरेको छ।

25 त्यहाँ घनघोर पानी परयो अविन बाढी आयो। तुर्फान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पविन त्यो घर ढलेन। 
विकनविक त्यो घर चट्टानमासिर्थ विनमा�र्ण गरिरएको सिर्थयो।

26 तर प्रत्येक माविनस जसले मेरा कुरा सुन्छ तर मेरो अनुसरर्ण गदvन, त्यो एउटा मूख� माविनस जस्तै हो। 
उसले आफ्नो घर बालुनामासिर्थ बनायो।

27 अवित बृविष्टको कारर्णले बाढी आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सविहत ढल्यो।

8. विहबू्र4 : 12

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12 परमेश्वरको वचन जीविवत छ र विQयाशील छ। उहाँको वचन कुनै दुईधारे तरवार भन्दा धारिरलो छ। 
परमेश्वरको वचनले हामीलाई गविहरो गरी काट्छ। यसले आत्मा र प्रार्ण, जोघिडएको ठाउँमा काट्छ। 
यसले जोनx र हड्डी समेत काट्छ। यसले श्चिभत्री भाव र विवचार स;म जाँच्छ।

9. मत्ती 16 : 13-18

13 जब येशू सिसजरिरया विर्फसिलप्पीका इलाकामा पुग्नुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, म 
माविनसको पुत्र हुँ। माविनसहरू मलाई को हो भन्छन्?

14 चेलाहरूले जवार्फ ठिदए, कसैले तपाईंलाई बम्तिप्तस्मा ठिदने यूहन्ना हुन् भन्दछन्। कसैले तपाईंलाई एसिलया 
हुन् भन्दछन्। अविन कसैले तपाईंलाई यर्मिमंया अर्थवा कुनै अगमवAाहरू मध्ये एकजना ठान्छन्।

15 तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, वितमीहरू चाकिहं मलाई को हो भन्छौ?
16 सिशमोन पत्रुसले जवार्फ ठिदए, तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीविवत परमेश्वरको पतु्र।
17 येशूले भन्नुभयो, वितमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो सिशमोन। कुनै पविन मानव जावितले वितमीलाई यो 

सिसकाएको होइन। स्वग�मा भएका मेरा विपताले वितमीलाई प्रकाश गरिरठिदनुभएको हो।
18 यसैले म भन्दछु, वितमी पत्रुस हौ। अविन म मेरो मlडली यो चट्टानमासिर्थ बनाउनेछु। मेरो मlडलीलाई 

हराउन मृत्युको शसिAहरू समर्थ� हुनेछैनन्।
10. यूहन्ना 8 : 12-16, 31, 32

12 त्यसपघिछ, येशू रे्फरिर माविनसहरूसंग कुराकानी गन� र्थाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म संसारको ज्योवित हुँ।
जुन माविनस मेरो पघिछ लाग्दछ ऊ कविहल्यै अन्धकारमा पन@ छैन। त्यस माविनसले ज्योवित पाउनेछ जसले 
जीवन प्रदान गन�दछ।

13 तब र्फरिरसीहरूले येशूलाई भने, तपाईं आरै्फ आफ्नु गवाही ठिदइरहनु भएकोछ। यसर्थ� तपाईको गवाही 
अमान्य ठहरिरन्छ।

14 येशूले जवार्फ ठिदनुभयो, हो, यठिद मैले यी कुराहरू आफ्नै विवषयमा भविनरहेको छु। तर मैले भनेका कुरा 
सत्य हुन्। विकनभने म जान्दछु म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जान्छु। म वितमीहरू जस्तो होइन। वितमीहरू
जान्दैनौ म कहाँबाट आए ँर कतावितर गइरहेछु।

15 वितमीहरूले मलाई अन्य माविनसलाई सरह न्याय गदvछौ। म कुनै माविनसलाई न्याय ग�ठिदनँ।
16 तर यठिद मैले न्याय गरें भने, मेरो न्याय सत्य हुनेछ। विकन? विकनभने जब म न्याय गद�छु म एक्लो हुन्न। 

विपता जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंग हुनुहुन्छ।
31 तब येशूले भन्नुभयो विक यहूदीहरू जसले उहाँमासिर्थ विवश्वास गरे, यठिद वितमीहरूले लगातार मेरो 

सिशक्षाहरू पालन गरिररह्यौ भने वितमीहरू साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ।
32 तब मात्र वितमीहरूले सत्य जान्नेछौ। अविन सत्यले वितमीहरूलाई मसुिA गराउनेछ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 7 : 13-21

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवचारकहरूको समय आएको छ। सत्य, सिसद्धान्त र समय-स;माविनत प्रर्णालीबाट स्वतन्त्र, मानवताको पोट�लमा
दस्तक ठिदन्छ। विवगतका सार्थ सन्तुविष्ट र भौवितकवादको घिचसो पर;परागतता विबग्रँदै छ। परमेश्वरको अज्ञानता अब
विवश्वासको लाविग एक पाइला हो। आज्ञाकारिरताको एक मात्र ग्यारेन्टी भनेको उसको सही पकड हो जसलाई 
राम्ररी जान्नु भनेको अनन्त जीवन हो। साम्राज्यहरू पतन भए पविन, "प्रभुले सदासव�दा शासन गनु�हुनेछ।"

2. 254 : 10-12

जब हामी परमेश्वरमा धैय� गरेर पख�न्छौं र सत्यको खोजी गछ}, उहाँले हाम्रो माग� देखाउनुहुन्छ।

3. 224 : 28-31

सत्यले स्वतन्त्रताको तत्व ल्याउँछ। यसको ब्यानरमा आत्मा-प्रेरिरत आदश� वाक्य छ, "दासत्व समाप्त भयो।" 
परमेश्वरको शसिAले बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा ठिदन्छ। कुनै शसिA ईश्वरीय प्रेमको सामना गन� सक्दैन।

4. 136 : 1-2, 29-11

येशूले आफ्नो चच� स्र्थापना गनु�भयो र ख्रीष्टको उपचारको आध्यात्मित्मक जगमा आफ्नो लक्ष्य बनाए।

चेलाहरूले अरूलाई भन्दा वितनीहरूका मासिलक अझ राम्रा पQाउ गरे; तर वितनीहरूले के भने र गरेका सबै 
बुझेनन्, वा वितनीहरूले उहाँलाई त्यसित्त धेरै सोध्नु हुने सिर्थएन। येशू धैय�तापूव�क सिसकाइरहनुभयो र अत्मिस्तत्वको 
सत्यता प्रदश�न गनु�भयो। उनका विवद्यार्थxहरूले सत्यको यस शसिAले विबरामीहरूलाई विनको पाछ�न,् दुष्टलाई 
फ्याँविकन्छन्, मरेकाहरूलाई ब्यँूताउँछन्; तर यस अद्भतु काय�को अम्तिन्तम कुरा आत्मित्मकरूपमा बुझ्न सविकएन, 
Qूसमा टाढा नपुगुञ्जेल, जब वितनीहरूका अर्फाट सिशक्षक वितनीहरूको सामु उश्चिभए तब विबरामी, पाप, रोग, 
मृत्यु, र घिचहानमासिर्थ विवजयी।

बुझ्नको लाविग वितस�ना, गुरुले दोहोया�ए, "तर कसले भन्छौ विक म हुँ?" यो नविवकरर्ण अनुसन्धानको अर्थ� सिर्थयो:
कसले वा यो के गन� सक्दछ जुन काम गन� सक्षम छ, लोकविप्रय ठिदमागमा यवित रहस्यमय?

5. 137 : 16-11

आफ्नो सामान्य गवितहीनताको सार्थ, सिशमोनले आफ्ना भाइहरूको लाविग जवार्फ ठिदए, र उनको जवार्फले ठूलो
तथ्य प्रस्तुत गर्यो: "तपाईं ख्रीष्ट,  जीविवत परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ!"  त्यो हो:  मसीह हो तपाईंले घोषर्णा
गनु�भएको, -  ख्रीष्ट,  परमेश्वरको आत्मा,  सत्य,  जीवन,  र प्रेम,  जो मानसिसक रूपले विनको पाछ�। यो भनाइ
येशूबाट विनस्कीएको सिर्थयो, "धन्य हुन वितमी, सिशमोन बार-जोना: विकनविक मासु र रगतले तपाईंलाई यो प्रकट
गरेको छैन, तर मेरा स्वग�मा हुनुहुने मेरा विपताले।" त्यो हो, प्रेमले तपाईंलाई जीवनको बाटो देखायो!

यसभन्दा अघिघ यो तेजस्वी सिशष्यलाई उसको साधारर्ण नामहरू, साइमन बार-जोना, वा जोनाको छोरोले मात्र
बोलाउँरे्थ;  तर अब गुरुले उनलाई यी शब्दहरुमा एक आध्यात्मित्मक नाम ठिदए: "अविन म वितमीलाई भन्छु विक

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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वितमी पत्रुस हौ;  र यो चट्टानमा  [ग्रीक शब्द पेट्रोस वा  ढु  गाको अर्थ�]  म मेरो  चच�  बनाउनेछु;  र नरकका
ढोकाहरू [हेड्स, अंडरवल्ड� वा घिचहान] यसमासिर्थ विवजय हासिसल गन� सक्दैनन्।  " अक� शब्दमा भन्नुपदा�,
येशूले आफ्नो समाज स्र्थापना गन@ उदे्दश्य राख्नुभयो, व्यसिAगत पीटरलाई मृत्युको रूपमा होइन, तर ईश्वरीय
शसिAमा जुन पत्रुसले साँचो मसीहको कबूल गरेको पछाघिड सिर्थयो।

अब यो कुरा पत्रुसलाई स्पष्ट भयो विक ईश्वरीय जीवन, सत्य र पे्रम, मानव व्यसिAत्व होइन, विबरामीलाई विनको
पान@ र चट्टान,  सद्भावको जगमा दृढ आधार हो। यो आध्यात्मित्मक तवरमा वैज्ञाविनक आधारमा येशूले आफ्नो
विनको पानु�भयो जुन बाविहरी माविनसहरूलाई चमत्कारिरक लाग्यो।

6. 380 : 5-7, 19-21

सत्य युगको चट्टान हो, कुनाको टाउकोको ढुगा, "तर जसमासिर्थ यो खस्छ, त्यसले उनलाई पाउडरमा 
कुल्चन्छ।"

सत्यको शसिA बाहेक अरू केही त्रुठिटको डरलाई रोक्न सक्दैन, र त्रठुिटमा माविनस प्रभुत्व प्रमाश्चिर्णत गन� 
सक्दछ।

7. 269 : 21-28

भौवितक इजिन्�यको गवाही न त पूर्ण� हो न ईश्वरीय नै हो। त्यसकारर्ण, म येशू, उहाँका प्रेरिरतहरू, 
भविवष्यवAाहरू र मनको विवज्ञानको गवाहीमा असुरश्चिक्षत रूपमा रोविपरहेछु। त्यहाँ अन्य जग कुनै पविन छैन। 
सबै अन्य प्रर्णालीहरू - पूर्ण� रूपमा वा आंसिशक रूपमा भौवितक इजिन्�यहरूको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञानमा 
आधारिरत प्रर्णालीहरू - चट्टानमा बनेका घरहरू होइन तर हावाले हल्लाइएका नक� हरू हुन्।

8. 542 : 7-13

सत्य, उनको अनन्त कानून को माध्यम बाट, त्रठुिट। सत्यले पापलाई आर्फैं मा धोका ठिदन्छ र पशुको घिचन्हमा त्रठुिट
राख्छ। दोषी बहाना गन� वा लुकाउन स्वभाव पविन दंघिडत छ। न्यायको बेवास्ता र सत्यको अस्वीकारले पापलाई 
विनरन्तरता ठिदँदछ, अपराध विन;त्याउँछ, आत्मसंयमलाई जोखिखममा पाछ�, र ईश्वरीय कृपाको विगल्ला गद�छ।

9. 368 : 2-19

विवज्ञानबाट प्रेरिरत विवश्वास तथ्यमा छ विक सत्य वास्तविवक हो र तु्रठिट अवास्तविवक छ। त्रठुिट सत्य अघिघ डरपोक छ।
ईश्वरीय विवज्ञान भन्छ विक त्यो समयले यी सबै प्रमाश्चिर्णत गद�छ। सत्य र त्रुठिट दुबै माविनसहरु को आशंका को लागी
पविहले भन्दा विनकट आएको छ, र त्रठुिट अझै स्पष्ट हुनेछ त्रठुिट स्वयं नष्ट भएको छ।

ग;भीर धारर्णाको विबरूद्ध विक त्रठुिट सत्य जसित्तकै वास्तविवक छ, त्यो दुष्ट भन्दा राम्रो नहुने हो भने शसिAमा बराबर
हो, र त्यो मतश्चिभन्नता सद्भाव जसित्तकै सामान्य छ, विबरामी र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रताको आशा समेत 
स्नायुको लाविग सानो प्रेरर्णा हो। प्रयास गनु�होस्। जब हामी त्रठुिटपूर्ण� भएको भन्दा सत्यमा बढी विवश्वास गन� 
सक्छौं, पदार्थ� भन्दा आत्मामा बढी विवश्वास, मनु� भन्दा जिजउने कुरामा बढी विवश्वास, माविनसमा भन्दा 

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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परमेश्वरमा विवश्वास, तब कुनै भौवितक कल्पनाले हामीलाई रोक्न सक्दैन। विबरामीलाई विनको पादv र त्रठुिटलाई नष्ट 
गदv।

10.   191 : 8-15

सामग्रीको रूपमा, सैद्धाम्तिन्तक जीवन-अत्मिस्तत्व अत्मिस्तत्वको ग;भीरताका रूपमा रे्फला पर्यो, मानवको 
आध्यात्मित्मक र ईश्वरीय सिसद्धान्त मानव घिचन्तनमा चल्छ, र यसलाई "सानो बच्चा भएको ठाउँमा" जान्छ - 
यहाँ स;म विक नयाँ- पुरानो विवचार, हुनुको आत्मित्मक भावना र जीवनले के समावेश गद�छ। यसरी स;पूर्ण� पृथ्वी
सत्यको द्वारा यसको प्रकाशको प्रकाशमा परिरवत�न हुन्छ, त्रठुिटको अन्धकारलाई पछ्याउँदै।

11.   225 : 5-13

तपाइँलाई र्थाहा हुन सक्छ जब पविहलो सत्यले यसका अनुयायीहरूको र्थोरै र वर्फादारीको नेतृत्व गछ�। यो यो छ
विक समय को माच� पघिछ स्वतन्त्रताको ब्यानर ठिदन्छ। यस संसारका शसिAहरु लड्न, र आफ्नो प्रेषकहरु लाई 
सत्य को रक्षा गन� को लागी आदेश ठिदनेछ जब स;म यो आफ्नो प्रर्णाली को सदस्यता छैन; तर विवज्ञान, पोइन्ड 
संगीन हेडिडंग नगरी अगाघिड बढ्छ। त्यहाँ जविहले पविन केही गडबड हुन्छ, तर सत्यको मानकमा प्रवितर्फल हुन्छ।

12.   450 : 15-26

केही व्यसिA सत्यको स्पश�मा विबस्तारै उत्पादन गद�छन्। कुनै संघष� विबना र्थोरै उपज, र धेरैले उपज पाएको छ 
भनेर स्वीकार गन� विहचविकचाउँदछन्; तर जब स;म यो प्रवेश गरिरएको छैन, खराबी आरै्फमा राम्रो भन्दा घमlड 
गन@छ। विQश्चिSयन साइजिन्टष्टले दुष्टता, रोग र मृत्युलाई कम गन�का लाविग दता� गरेको छ; र उनीहरूको शून्यता र 
ईश्वरीयता वा राम्रा कुरा बुझेर उहामँासिर्थ विवजयी हुनुहुनेछ। रोगविबमार भनेको पाप भन्दा कम प्रलोभन हो, र ती 
दुवैमासिर्थ परमेश्वरको शसिAलाई बुझेर ती दुवैलाई विनको पानु�हुन्छ। इसाई वैज्ञाविनकलाई र्थाहा छ विक वितनीहरू 
विवश्वासका त्रठुिटहरू हुन,् जुन सत्यले गन� सक्छ र नष्ट गन� सक्छ।

13.   380 : 4 मात्र

सत्य सधैं विवजयी हुन्छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक ठिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� ;यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यसिAगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको घिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बि;बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले ठिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन@,
विनन्दा गन@, सल्लाह ठिदन,े प्रभाव पान@ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� ;यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आQामक मानसिसक सल्लाहको  विवरुद्ध ठिदन
प्रवितठिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� ;यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


