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आइतबार मे 2, 2021

वि�षय- अनन्त सजाय

स्�र्ण� पाठ:  यशैया 43 : 1

"याकूब, वितमीलाई परमप्रभलेु बनाउनु भयो। इस्राएल, वितमीलाई परमप्रभलेु बनाउनु भयो। अविन अब परमप्रभ ुभन्नहुुन्छ, “वितमीहरू नडराऊ! मैले
वितमीहरूलाई बचाए।ँ मैले वितम्रो नाउँ राखे। वितमी मेरो हौ।"

उत्तरदायी पढाइ:   लूका 7 : 37-39, 44-48

37 त्यो शहरमा एउटी पापी स्त्री वि4ई। त्यसले येशूलाई फरिरसीको घरमा खाना खाएको 4ाहा पाई। त्यसले एउटा विसंगमरमरको भाडामा केही 
सगुविन्:तबस्त ुविलएर आई।

38 त्यो येशूको पविछ चरण छेउमा रँुदैं उविभइ। त्यसले आफ्नो आसँलेु येशूको चरण विभजाउनु 4ाली। त्यसले चरणमा म्वाईँ खाई अविन सगुविन्:त 
खनाइविदई।

39 त्यो फरिरसी जसले पविन यी सब देखे। उसले मनमनै सोचे, “यविद यो माविनस अगमवक्ता हुदँो हो, उसले जान्ने वि4यो विक त्यो स्त्री जसले 
उसको पाऊ छुइरहेकी छे ऊ को हो अविन कुन स्तरकी हो? विकनभने त्यो पापीनी हो।

44 त्यसपविछ उहालेँ त्यस स्त्रीलाई हेररे विशमोनलाई भन्न ुभयो, वितविमले यो स्त्रीलाई देख्यष््ठवौ? जब म वितम्रो घरमा आए,ँ वितमीले मेरो खटु्टा :नु 
पानी विदएनौ। तर त्यसले मेरो खटु्टाहरू त्यसको आसँलेु :ोइ विदई अविन केश राविशले पवुिछविदई।

45 वितमीले मलाई म्वाईँ खाएनौ, तर उसले पवुिछविदई।
46 वितमीले मेरो टाउकोमा तेल घविसविदएनौ, तर उसले मेरो चरणमा सगुन्: दविलविदई।
47 यसकारण म वितमीलाई भन्दछु विक उसको :ेर ैपापाहरू क्षमा भयो। यवित स्पष्ट छ विक उसले :ेर ैमाया देखाई। जसलाई कविम्त पाप क्षमा गरिरन्छ 

उसले कम्ती माया पोखाउँछ।
48 त्यसपविछ येशूले स्त्रीलाई भन्न ुभयो, वितम्रो पापहरू क्षमा भएको छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, विवज्ञान र 
स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यविम�या 31 : 3

3 टाढाबाट परमप्रभ ुआफ्ना माविनसहरू अविघ देखा पनुM  हुन्छ। परमप्रभ ुभन्नहुुन्छ, मैले वितमीहरूलाई त्यस्तो प्रेमले प्रेम गरें जनु सवMदा 
रहीरहन्छ। यस4M मैले वितमीहरूलाई मेरो विवश्वासयोग्यता कायम राखेको छु।

2. योएल 2 : 12, 13, 25, 27

12 परमप्रभु भन्न ुहुन्छ, अविहले पविन वितमीहरु सम्पूणM हृदयले उपवास बसेर रँूदै र शोक गदY म वितर फकM  ।
13 लगुा होइन, वितमीहरु को हृदय फटएर परमप्रभ ुवितमीहरुका परमेश्वरकहा ँफकZ र आऊ। उहा ँदयालु अविन करूणामय हुनहुुन्छ। उहा ँचाडैँ 

रिरसाउनु हुन्न। उहा ँको प्रेम महान छ, दण्ड विदने विबषयमा उहालेँ जो विनणMय विलन ुभएको छ त्यो उहालेँ परिरवतMन गनM सकन ुहुछ।
25 म परमप्रभलेु मेरो शविक्तशाली सेना वितमीहरुको विबरुद्धमा पठाएको वि4ए।ँ ती काट्ने सलहहरु, ती बगाले सलहहरु अविन उफ्रने सलहहरुले 

वितम्रा सबै अन्नहरु खाईविदए। तर म परमप्रभ ुती सबै नोक्सान भएको फेरिर भरपूर गरिरविदनेछु। वितमीहरु फेरिर भरिरभराऊ हुनेछौ।
27 अविन वितमीले 4ाहापाउनेछौ म इस्राएलको बीचमा छु। अविन फेरिर वितमीले जन्नेछौ म परमप्रभु वितमीहरुको परमेश्वर हु ँर म वाहेक अक] कुनै 

परमेश्वर छैन। मेरा प्रजाहरु फेरिर कविहल्यै लवि^जत हुनेछैनन्।

3. यशैया 43 : 25

25 म, उही हु,ँ जसले वितमीहरूका सारा पापहरू :ोई पखाली विदए।ँ मैले यी सबै स्वयंलाई खशुी पानMलाई गदMछु। म वितमीहरूका पापहरू 
सम्झने छैन्।

4. लूका 4: 14 (येशू) (ति�र  :)

14 येशू पविवत्र आत्माको शविक्त विलएर गालीलमा फकूM न ुभयो।

5. लूका 5 : 1, 4-6, 7 (र भरिरयो), 8, 10 (र येशू), 27, 29-32

1 येशू गेनेसरते झीलको विकनारमा उविभनु भयो। उहाकँो वरिरपरिर :ेर ैमाविनसहरू भीड लाग्दै वि4ए। वितनीहरू परमेश्वरको वचन सनु्न चाहन्4े।
4 जब येशूले आफ्नो भनाई सक्न ुभयो, उहालेँ विशमोनलाई भन्न ुभयो, “यो डुङ्गालाई गविहरो पानी वितर लैजाऊ अविन माछा मानुM  जाल 

विफजाऊ।
5 विशमोनले उत्तर विदए, गरुू^यू हामीले सारा रात परिरश्रम गयc र पविन एउटै माछा समात्न सकेनौं। तर विकनभने तपाईलें भन्नभुयो, म जाल 

विफजाउछुँ।
6 वितनीहरूले आफ्नो जाल पानीमा फ्याकेँ। वितनीहरूको जाल भरी माछ पररे जाल फाट्न आटेँको वि4यो।
7 ...अविन डुङ्गामा यवित माछा लादे विक डुङ्गाहरू डुब्न 4ाले।
8 4पु्रै माछाहरू समातेकोमा माछावालाहरू सबै नै छक्क परकेा वि4ए। जब विशमोन पत्रसुले यी सब देखे, वितनले येशूको अविघ दण्डवत गर े

अविन भने, मदेविख टाढा जानूहोस, परमप्रभ।ु म पापी माविनस हु।ँ

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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10 येशूले विशमोनलाई भन्नभुयो, डराउनु पदYन अब उसो वितमीहरू माछा मानZ छैनौ तर माविनसहरू समात्ने छौ।
27 यसपविछ येशू बाविहर जान ुभयो अविन कर-कायाMलयमा एकजना कर-संग्रहकत्ताMलाई बविसरहेको देख्न ुभयो। त्यसको नाउँ लेवी वि4यो। येशूले 

त्यसलाई भन्न ुभयो, मेरो पविछ लाग।
29 तब लेवीले येशूका विनविम्त आफ्नो घरमा ठूलो भोजको आयोजन गर।े त्यहा ँकर उठाउनेहरू र अरू मानसहरूको पविन ठूलो भीड वि4यो जो 

वितनीहरूसंगै मेजमा खादँ4े,
30 तर फरिरसहरू र वितनीहरूका शास्त्रीहरू उहाकँो चेलाहरूको विवरुद्धमा यसो भन्दै गनगनाउन लागे, वितमीहरू कर उठाउनेहरू र 

पापीहरूविसत विकन खान पीन गछc?
31 येशूले उत्तर विदनु भयो, विनरोगीलाई वैद्यको आवश्यक पदYन, तर रोगीहरूलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता पछM ।
32 म :ाविमMक माविनसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई वितनीहरूका हृदय र रहन सहन परिरवतMन गर भनी अह्राउनु यहा ँ

आएको हु।ँ

6. लूका 15 : 1, 7 (खुशी), 11-22, 25 (ति�र:), 28-32

1 अनेकौं महसूल उठाउनेहरू र पापीहरू येशूकहा ँउहाबँाट सनु्न आए।
7 त्यस्तै प्रकारले म भन्दछु, वितमीहरूलाई स्वगMमा अवित आनन्द हुन्छ जब एउटा पापीले आफ्नो हृदय परिरवतMन गछM  अविन अन्य उनान्सय 

:ाविमMक माविनसहरूले आफ्नो हृदय परिरवत्तMन गनुM  कुनै आवश्यक पदYन।
11 त्यसपविछ येशूले भन्नभुयो, एकजना माविनसको दइु पतु्रहरू वि4ए।
12 कान्छो छोरोले आफ्नो बाबलुाई भन्यो, विपता हाम्रो सम्पवित्तमा मेरो भागमा जे जवित अंश पछM  मलाई विदनहुोस्।
13 केही विदन पविछ कान्छो छोरोले आफ्नो सबै सम्पवित्त बटुल्यो अविन त्यो टाडो देशमा गयो। त्यहा ँत्यसले मूखMले झैं आफ्नो रूविपयाँ-पैसा सब 

खचM गय]।
14 आफुविसत जे जवित वि4यो सबै त्यसले स्वाहा पाय]। तब, त्यो ठाउमँा खडेरी पय], अविन पानी पटक्कै परने। देशभरी माविनसहरूले खानेकुरा

पाउन छाडे। त्यो खबैु भोकायो अविन उसलाई पैसाको पविन आवश्यकता पय]।
15 अविन त्यस ठाउँको कुनै एकजना माविनसकहाँ गयो अविन आफ्नो जीविवकाको लाविग त्यसले त्यहा ँकाम विलयो। अविन उसले त्यसलाई खेतमा 

सूगँरुहरू हेनM पठायो।
16 त्यो माविनस त्यवित्त भोकाएको वि4यो विक उसले जनु चारो सूगँरुहरूले खादैँथ्यो खान खो^यो। तर कसैले त्यसलाई केही विदएन।
17 तब उसले आफूलाई मूखM भएको अनभुव गरयो। उसले भन्यो, मेरा बाबकुो जवित नोकरहरू छन् वितनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा वेशी खाना

छ । तर म यहा ँभोकले मनM लागेको छु।
18 म उठ्छु अविन यहाबँाट बाबकुहाँ जान्छु अविन म उनलाई भन्नेछु हे विपता! मैले परमेश्वर अविन तपाईकंो अविघ पविन पाप गरें
19 म तपाईकंो छोरो भविनन ुअब उसो योग्यको छैन। मलाई तपाईकैं अकजना नोकर झैं राख्न ुहोस्।
20 यसरी त्यो केटो उठयो अविन आफनो बाबु भेट्न गयो।“जब विनकै पर देविख उ आउँदै वि4यो, त्यसको बाबलेु देखे अविन आफ्नो छोरोप्रवित 

बाबूको मनमा खबैु दया जाग्यो। अविन बाबु छोरो भएकहा ँदगदुY गएर अगँालो हाले औ म्वाईँ खाए।
21 छोरोले वितनलाई भन्यो, हे विपता, मैले परमेश्वर र तपाईकंो अविघ पाप काम गरकेो छु। म तपाईकंो छोरो भविनन ुअब उसो योग्यको छैन।
22 तर उसको बाबलेु उसको नोकरहरूलाई अह्राए, चाडँो राम्रा-राम्रा लगुाफाटा ल्याऊ अविन यसलाई लगाई देऊ। हातमा औठंी पविन 

लगाईदेऊ अविन खटु्टामा जतु्ता पविन लगाईदेऊ।
25 उसको जेठो छोरो खेतमा वि4यो।
28 त्यो जेठो छोरो रिरसायो अविन भोजमा जान मन गरने। यस4M उसको बाबु आफैं  गएर वितनलाई उत्सवमा सविम्मविलत हुन आग्रह गर।े
29 त्यो छोरोले बाबलुाई भन्यो, मैले यत्रो वMषसम्म नोकर झै तपाईकंो सेवा गरें। मैले स:ैं तपाईकंो आज्ञा पालन गरें। तर मेरो विनविम्त तपाईलें 

एउटा सानो पाठो सम्म विदनु भएन ताविक म मेरा विमत्रहरूसंग भोज मनाउनँ सक्4ें।
30 तर तपाईकंो यो छोराले आफ्नो परुै सम्मपवित्त वेश्याहरूको संगतमा उडाएको हो। अविन ऊ घर आउदँा चावँिह मोटो बाछो समेत मानुM  लाउनु 

भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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31 अविन बाबलेु छोरालाई भने, ए छोरो! वितमी त मसंग स:ँै छौ। मेरोमा भएको सारा सम्पवित्त वितमै्र हो।
32 हामी सबै खशुी होऊ र भोजन गरौं। विकनभने वितम्रोभाई मरकेो वि4यो अविन विजउदँो फकk आएको छ। ऊ हराएको वि4यो तर अविहले पाइएको 

छ।
7. भजनसगं्रह 119: 176 (ति�र 1st ;)

176 म हराएको भेंडा सरह भड्विकरहें। हे परमप्रभु, आएर मलाई खो^न ुहोस्। म तपाईकंो दास हु,ँ अविन मैले तपाईकंो भरोसा भलेुको छैन।
8. भजनसगं्रह 25 : 5 (ति�र;), 6-8

5 बाटो देखाउनु होस् र मलाई तपाईकंो सत्यताहरू विसकाउनहुोस्। तपाई ंमेरो परमेश्वर हुनहुुन्छ, मवुिक्तदाता हुनहुुन्छ। म विदनहु ँतपाईमंा 
भरोसा गदMछु।

6 हे परमप्रभु, तपाईकंो कृपाको सम्झना ममावि4 स:ैं रहोस्, मलाई प्रेम देखाउन ुहोस् जो तपाईसंगँ स:ैं छ।
7 ती मेरा पापहरू र दषु्टतापूणM कामहरू नसम्झन ुहोस् म जनु जवानी हुदँा गरकेो वि4ए।ँ हे परमप्रभ,ु तपाईकंो शभुनाउकँो लाविग, मलाई प्रेममा

सम्झना गनुMहोस्।
8 परमप्रभु साचँ्चै असल अविन इमान्दार हुनहुुन्छ। उहालेँ पापीहरूलाई ठीक मागMमा बाचँ्ने तरिरका विसकाउनु हुन्छ।

9. यशैया 55 : 7-9

7 दषु्ट माविनसहरूले पापमय जीवन बाचँ्न छाड्न ुपछM । वितनीहरूले नराम्रा कुराहरू सोच्न छाडन ुपछM । वितनीहरू परमप्रभकुहाँ फेरिर एकपल्ट 
आउनु पछM । तब परमप्रभलेु उनीहरूलाई सान्त्वना विदनहुुनेछ। ती माविनसहरू परमप्रभकुहा ँआउन ुपनZछ विकनभने हाम्रो परमेश्वरले क्षमा 
गनुM हुन्छ।

8 परमप्रभु भन्नहुुन्छ, “वितमीहरूका विवचारहरू मेरा विवचारहरू जस्ता छैनन्। वितमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू जस्ता छैनन्।
9 आकाश पथृ्वी भन्दा अल्गो छ। त्यस्तै प्रकारले, मेरा चालहरू पविन वितमीहरूका भन्दा फराविकला छन् अविन मेरा विवचारहरू पविन 

वितमीहरूका विवचारहरू भन्दा अग्ला छन्।” परमप्रभु स्वयंले यी कुराहरू भन्नभुयो।
10. यशैया 44 : 21 (म) (ति�र;), 22

21 मैले वितमीलाई बनाए!ँ
22 वितम्रो पापहरू ठूलो बादल जस्ता वि4ए तर मैले ती पापहरू पखाविलविदए।ँ वितम्रा पापहरू मेविटएर गए, जसरी बादल पातलो हावामा हराउदँछ।

मैले वितमीलाई जोगाए ँअविन बचाए ँयसैले वितमी फकZ र मकहाँ आयौ।

ति�ज्ञान र स्�ास्थ्य

1. 35:30

प्रेमको विडजाइन पापीलाई स:ुार गनुM  हो।

2. 6 : 3-5, 11-22

ईश्वरीय प्रेमले माविनसलाई स:ुाछM  र शासन गछM । परुुषले माफी विदन सक्छ, तर यो ईश्वरीय विसद्धान्तले पापीलाई स:ुार गदMछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पापको परिरणामको रूपमा कष्ट भोग्न ुपापलाई नाश गनZ माध्यम हो। भौवितक जीवन र पापको विवनाश नभएसम्म पापमा आनविन्दत हुने प्रत्येक 
दःुखकष्टले यसको पीडाको समानता भन्दा बढी प्रदान गदMछ। स्वगMमा पगु्न, अविस्तत्वको सद्भाव, हामीले अविस्तत्वको ईश्वरीय विसद्धान्त 
बझु्नपुदMछ।

"भगवान प्रेम हुनहुुन्छ।" यस भन्दा बविढ हामी सोध्न सक्दैनौं, जवित हामी देख्न सक्दैनौं, हामी जान सक्दैनौं। मानौं विक परमेश्वरले दयालाई
माफी माग्नहुुन्छ वा सजाय विदनहुुन्छ जस्तो विक उसको कृपा खोविजएको छ वा खोविजएको छैन, प्रेमलाई गलत अ4M  लगाउनु हो र प्रा4Mनालाई
गलत कायMको लाविग सरुक्षा वाल्भ बनाउनु हो।

3. 362 : 1-7, 11 (यो)-12

लूकाको ससुमाचारको सातौं अध्यायमा यो कुरा सम्बविन्:त छ विक विशमोन विशमोन भन्दा विबलकुलै फरक भए पविन येशू कुनै समय फरिरसीको एउटा
अवित विवविशष्ट पाहुना हुनहुुन्थ्यो जसको नाम विशमोन वि4यो। वितनीहरू मासमुा हुदँा, एक अनौंठो घटना घविटत भयो, मानौं पूवkय उत्सवको दृश्यमा
अवरो: आयो। एक "अनौंठो आइमाई" विभत्र आई। ... यो आइमाई (मरिरयम मग्दाले, जसलाई उनी बोलाइएकी छे), येशू कहा ँआई।

4. 363 : 8-15, 21 (र)-31

के येशूले त्यस मविहलालाई त्यागे? के उनले उनको पूजालाई भंग गर?े होईन! उनी दयालु हुदैँ उनको आदर ग4Z। न त यो सबै वि4यो। आफू 
वरपरका माविनसहरूले के भन्न खो^दै वि4ए भनेर 4ाहा पाउदँा, विवशेष गरी उनको पाहुनालाई - विक वितनीहरू आLयMचविकत भएका वि4ए विक एक 
अगमवक्ता भएर, उच्च पाहुनाले एकैचोविट त्यस आइमाईको अनैवितक विस्4वित पत्ता लगाउन सकेन र उनलाई विबदा विलन लगाए - तर यो कुरा जानेर
येशूले वितनीहरूलाई हप्काउनभुयो। छोटो क4ा वा दृष्टान्त संग। ... र यसैले सबैलाई घर फकाMई ल्यायो र त्यस मविहलालाई "यो तपाईकंो पाप 
क्षमा भयो" भनेर उल्लेख गरिरएको वि4यो।

विकन उनले ईश्वरीय प्रेमको लाविग उनको ण ण सारांश गरे? के उनी पLाताप र स:ुार गरीरहेकी वि4इन, र के उनको अन्तरदृविष्टले यो नखोजेको 
नैवितक विवद्रोह पत्ता लगायो? उनले आफ्नो आसँलेु उनको खटु्टा नहुाइविदनू र उनलाई तेलले अविभषेक गनुM  अविघ। अन्य प्रमाणहरूको अभावमा, 
उनको शोक उनको पLाताप, स:ुार, र बवुिद्धको ववृिद्ध को आशा लाई पवुिष्ट गनM पयाMप्त प्रमाण वि4यो?

5. 364 : 8-12

यस्तो अप्रभावी स्नेह, फरिरसीको आवितथ्य वा मग्दालेनको संकुचनलाई उच्च श्रद्धांजविल कसको वि4यो? यस प्रश्नको उत्तरमा येशूले आत्म-
:मkको हप्काउनभुएको वि4यो र पLाताप गनZको खण्डन गरी घोषणा गनुMभयो।

6. 473 : 4 (सत्य)-7

सत्य, भगवान, त्रवुिट को विपता छैन। पाप, विबमारी, र मतृ्य ुत्रवुिट को प्रभाव को रूप मा वगkकृत गनुM  पछM । ख्रीष्ट पापको विवश्वासलाई नष्ट गनM 
आउनभुयो।

7. 497 : 9 (हामी)-12

हामी पापको विवनाशमा पापलाई क्षमा माग्ने र दषु्टलाई अव्यावहारिरक रूपमा हटाउने आध्यावित्मक समझलाई स्वीकार गदMछौं। तर जबसम्म पाप 
विवश्वासमा चल्दछ त्यो दण्ड हुन्छ।

8. 327: 1-7, 9-13 (ति�र 2nd.)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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स:ुार बुदँाहरूमा कुनै अमर सखु हुदैँन भनेर बझेुर, र विवज्ञान अनसुार राम्रोको विनविम्त स्नेह प्राप्त गररे पविन आउदँछ, जसले अमर तथ्यलाई प्रकट 
गदMछ विक न त सखु, कष्ट, भूक वा जनूुन, न त आनन्द वा पीडा, भूक वा जनूुन, मा उपविस्4त हुन सक्छ वा पदा4Mको, जबविक ईश्वरीय मन र 
खशुी, दखु, वा डर को गलत विवश्वासहरु लाई नष्ट गनM सक्छ र मानव मन को सबै पापी भूक।

ईविभल कविहलेकाहँी सहीको मान्छेको उच्च अव:ारणा हो, जब सम्म उसको राम्रो ज्ञानको बवृिद्ध हुदैँन। त्यसोभए, उसले दषु्टतामा सखुविवलास 
गमुाउछँ र त्यो उसको कष्ट हो। पापको द:ु खबाट उम्कने उपाय पाप बन्द गनुM  हो। अरु कुनै उपाय छैन।

9. 404 : 19-25

यो विवश्वस्तता, पापमा कुनै खशुी छैन, विKविLयन विवज्ञानको :मMशास्त्रको सब भन्दा महत्त्वपूणM बुदँाहरू मध्ये एक हो। पापीलाई पापको यो नया ँर 
वास्तविवक दृविष्टकोणमा जगाउनँहुोस्, उसलाई देखाउनँहुोस् विक पापले कुनै प्रसन्नता पाउदैँन, र यो ज्ञानले उसको नैवितक साहसलाई सदुृढ पाछM  र
खराबलाई विनपणु बनाउने र असललाई प्रेम गनZ क्षमतालाई बढाउदँछ।

10.   405 : 1 मात्र

आ:ारभूत त्रवुिट नश्वर विदमाग हो।

11.   419 : 1-7

नैवितक प्रश्नले विबरामीलाई विनको पानMमा बा:ा परु् याउन सक्छ। लवुिकy ग त्रवुिट, अविभलाषा, ईर्ष्यायाM, बदला, कुकमM, वा घणृा सदाको लाविग वा रोगमा 
विवश्वास विसजMना गदMछ। सबै प्रकारका त्रवुिटहरू यस विदशातफM  झल्काउछँन्। तपाईको वास्तविवक मागM भनेको दशु्मनलाई नष्ट गनुM  हो, र परमेश्वर, 
जीवन, सत्य, र प्रेमको लागी छोड्नहुोस्, परमेश्वर र उनका विवचारहरू मात्र वास्तविवक र सामञ्जस्यपूणM छन् भनेर सम्झना गदY।

12.   322 : 14-29

माविनसको पापले पापमा कुनै सन्तवुिष्ट पाउदैँन, विकनविक पापलाई कष्ट भोग्नलाई परमेश्वरले सजाय सनुाउनभुएको छ। विहजोको नेKोमेन्सीले आजको
मेसमरिरजम र सम्मोहनवादको पूवMविचत्रण गर् यो। मतवालाले उसले मतवालापनको आनन्द विलन्छ भन्ने सोच्दछ, र तपाईले असन्तषु्ट व्यविक्तलाई 
आफ्नो नीलोपन छाड्न सक्नहुुन्न, जबसम्म उसको शारीरिरक खशुीको भावना उच्च स्तरमा प्राप्त हुदैँन। त्यसपविछ उनी आफ्नो कपबाट 
फकM न्छन्, चविकत सपना देख्ने जसले विवकृवितभंग दखुाइको कारण हुने इन्क्यबुसबाट ब्यूझँन्छ। गलत काम गनM मन पराउने माविनस - यसमा 
रमाइलो पाउन र परिरणामबाट डराएर मात्र यसबाट अलग रहन्छ - न त शीतोर्ष्याण मान्छे हो न भरोसायोग्य :मMवादी।

पदा4Mको सपोविस्टविटभस जीवनमा विवश्वासको तीखो अनभुव, सा4ै हाम्रो विनराशा र अन्तहीन पीडाले हामीलाई 4विकत बच्चाहरू जस्ता ईश्वरीय
प्रेमको हवितयारमा परिरणत गदMछ।

13.   205 : 32-3

जब हामी ईश्वरीय सम्बन्:मा पूणM रूपमा बझु्छौं, हामीसगँ उहा ँबाहेक अरू कुनै विदमाग हुदैँन, कुनै प्रेम, ज्ञान, वा सत्यता, जीवनको अन्य कुनै 
भावना, र पदा4M  वा त्रवुिटको अविस्तत्वको कुनै चेतना हुदैँन।

14.   339 : 1 (को)-4

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पापको विवनाश क्षमाको ईश्वरीय विववि: हो। ईश्वरीय जीवनले मतृ्यलुाई नष्ट गदMछ, सत्यले त्रवुिटलाई नष्ट गदMछ, र प्रेमले घणृालाई नष्ट गदMछ। विवनाश 
हुनाले पापलाई क्षमाको कुनै रूपको आवश्यक पदYन।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक विदन प्रा4Mना गनुM  यस चचMका प्रत्येक सदस्यको कतMव्य हुनेछ: "तपाईकंो रा^य आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेमको
शासन ममा स्4ाविपत होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै माविनसजावितको स्नेह समवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गनM सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र काय�हरूको लावि1 विनयम

न त दशु्मनी वा न केवल व्यविक्तगत अनलुग्नकले मदर चचMका सदस्यहरूको मनसाय वा कायMलाई प्रोत्साविहत गनुMपदMछ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय
प्रेमले  मात्र  माविनसलाई चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको  विमठो  सवुिव:ाहरू प्रवितविबविम्बत गछMन्,  पापलाई  हप्काउदँा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षमा मा। यस चचMका सदस्यहरूले विदनहुँ हेनुMपदMछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा4Mना गनुMपदMछ, भविवर्ष्यायवाणी गनM, न्याय गनZ,
विनन्दा गनZ, सल्लाह विदने, प्रभाव पानZ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्यूटी 1न� सतक� ता

यो चचMका प्रत्येक सदस्यको कतMव्य हुनेछ विक उसले आKामक मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध विदन प्रवितविदन स्वयंलाई बचाउनु पछM , र
परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबसMनु वा बेवास्ता गनुM  हुदैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ
वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विKविLयन साइन्स चचM, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको वि4यो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको :मMशास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की :मMशास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।


