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विवषय- अनन्त सजाय

स्वर्ण� पाठ:  अय्यूब 5 : 17

"त्यो माविनस धन्यको हो, जब परमेश्वरले उसलाई सुमार्ग� बताउनुहुन्छ। यसैले रु्गनासो नर्गर जब सव�शक्ति0मान
परमेश्वरले वितमीमाक्ति1 अनुशासन र्गनु�हुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  विहब्रू 12 : 6-8, 11-13 

6 प्रभुले जसलाई प्रमे र्गनु�हुन्छ, उहाँले वितनीहरूलाई अनुशाक्तिसत र्गनु�हुन्छ जसलाई आफ्नो छोरा 
ठान्नुहुन्छ प्रत्येकलाई उहाँ दण्ड दिदनुहुन्छ।

7 त्यसैले हरेक दुखलाई विपताको अनुशासन सम्झेर सहनु पछ�। जसरी विपताले पुत्रलाई सजाय 
दिदन्छन् उसरी परमेश्वरले पविन वितमीलाई सजाय दिदनुहुन्छ। सबै छोराहरूले आफ्ना विपताबाट 
सजाय पाउँछन्।

8 हरेक छोराले जस्तो वितमीले कविहल्यै सजाय पाएका छैनौ भने वितमी खास छोरा नै होइनौ।
11 सजाय पाउँदा हामी खुशी हँुदैनौ विकनविक त्यसबेला यो कष्टकर हुन्छ। तर पछिछ सजायबाट क्तिशक्षा 

पाए पछिछ हामीलाई शान्तिन्त हुन्छ विकनविक हामी उछिKत प्रकारले बस्न 1ाल्दछौं।
12 वितमीहरू कमजोर भएका छौ। त्यसैले आफूलाई फेरिर दरिरलो बनाऊ।
13 असल तरिरकाले बाँK जसमा विक वितमीहरू सुरक्षिक्षत रहनेछौ र आफ्ना कमजोरीबाट नष्ट हुनेछैनौ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. मीका 6 : 8

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8 हे माविनस! परमप्रभुले वितमीहरुलाई के असल छ त्यो भन्नु भएकोछ। परमप्रभुले वितमीहरुलाई उहाँ के 
Kाहानु हुन्छ त्यो बताउनु भएको छ। माविनसहरुसंर्ग वितमी साँKो बन, अरुसंर्ग प्रेमर्गर, वितम्रो परमेश्वरको 
अछिa नम्र भएर बस।

2. भजनसंग्रह 1 : 1-6

1 धन्य हो त्यो माविनस जो अधमcहरुको सल्लाहमा विहँड्दैन, न त पापीहरुको बाटोमा उक्षिभन्छ, न त 
वितरस्कार र्गनeहरुको आसनमा बस्छ।

2 धार्मिमंक माविनसले परमप्रभुको क्तिशक्षा मन पराउँदछ। ऊ परमप्रभुको क्तिशक्षाहरूको विवषयमा रात-दिदन 
सोछिKरहन्छ।

3 यसकारर्ण त्यो माविनस खोलाको पानीले सिसंKेको रूख जस्तै बक्तिलयो हुन्छ ऊ ठीक समय फल दिदने रूख 
सरह हो। ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मदiन उसले र्गरेको प्रत्येक काम सफल हुन्छ।

4 तर दुष्ट माविनसहरू त्यस्ता हुँदैनन्। दुष्ट माविनसहरूलाई भूसलाई जस्तै हावाले उडाई लान्छ।
5 यदिद सबै धमc माविनसहरू अदालतको मुद्दा विनर्ण�य र्गन� भेला हुन्छन् तब दुष्ट माविनसहरू दोषी प्रमाक्षिर्णत 

हुनेछन। ती पापीहरूलाई विनदkष भनेर न्याय र्गरिरने छैन।
6 विकन? विकनभने परमप्रभुले धमc माविनसहरूको रक्षा र्गनु�हुन्छ, तर दुष्ट माविनसहरूलाई नष्ट र्गनु�हुन्छ।

3. 1 राजा 16 : 29 (लाई:), 30-33

29 आसा यहूदाका राजा भएको समयमा अठतीसौं वष�मा ओम्रीका छोरा आहाब इस्राएलका राजा भए। 
आहाबले सामरिरया शहरमा बसेर 22 वष� इस्राएलमा शासन र्गरे।

30 आहाबले त्यही काम र्गरे जसलाई परमप्रभुले भूल भन्नुभएको क्ति1यो। अविन आहाब अछिaका राजाहरू 
भन्दा दुष्ट क्ति1ए।

31 आहाबका लाविर्ग त्यही पापको र्गन� पया�प्त क्ति1एन जुन नाबातका छोरा यारोबामले र्गरेका क्ति1ए। 
यसकारर्ण आहाबले एतबालकी छोरी ईजेबेललाई पविन विववाह र्गरे। एतबाल सीदोनका राजा क्ति1ए। तब 
आहाबले बालको सेवा र पूजा शुरू र्गरे।

32 आहाबले बालको पूजा र्गन�का लाविर्ग सामरिरयामा एउटा मन्दिन्दर बनाए। त्यस मन्दिन्दरमा उनले एउटा वेदी 
बनाए।

33 आहाबले अशेरा देवीको पूजा र्गन�का लाविर्ग एउटा विवशेष स्तम्भ पविन स्1ाविपत र्गरे। आहाबले उनी भन्दा 
अछिaका सबै राजाहरू भन्दा बढी इस्राएलका परमप्रभुलाई रीस उठाउनेकाम र्गरे।

4. 1 राजा 17 : 1

1 एक्तिलया वितश्बी विर्गलाद शहरको अर्गमव0ा क्ति1ए। एक्तिलयाले राजा आहाबलाई भने, म इस्राएलका 
परमप्रभु परमेश्वरको सेवा र्गछु�। साँच्Kै नै परमप्रभु जीविवत रहनु भए जस्तैं, म प्रवितज्ञा र्गछु�  आउँदो केही 
वष� न ता पानी पछ� न शीत नै पछ�। जब म आदेश दिदन्छु तब मात्र पानी पनeछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5. 1 राजा 21: 17, 18 (लाई:), 20-22, 27-29 (लाई:)

17 त्यस समयमा परमप्रभुले एक्तिलयासंर्ग बोल्नु भयो। एक्तिलया वितश्बीका अर्गमव0ा क्ति1ए।
18 इस्राएलको राजा आहाब कहाँ जाऊ। उनी नाबोतको दाखबारीमा हुनेछन्। उसले त्यहाँ बारीको आफ्नो 

अछिधकार क्तिलइरहेको हुनेछ।
20 यसकारर्ण एक्तिलया आहाब भए कहाँ र्गए। आहाबले एक्तिलयालाई देखे र भने, मेरा शत्रु! वितमीले फेरिर 

मलाई भेट् यौ। एक्तिलयाले उत्तर दिदए, हो, मैले फेरिर तपाईंलाई भेटाएको छु। तपाईंले तपाईंको सम्पूर्ण� 
जीवन परमप्रभुको विवरूद्ध पापहरू र्गरेर विवताउनु भयो।

21 यसकारर्ण परमप्रभुले वितमीलाई भन्नुभएको छ, ‘म वितमीलाई नष्ट पानe छु। म वितम्रो परिरवारको पुरूष 
सदस्य सबैलाई नष्ट र्गनe छु, Kाहे वितनीहरू तपाईंका आफान्ताहरू हुन अ1वा तपाईंका दासहरू।

22 म वितम्रो परिरवारलाई नबातको छोरा यारोबामको परिरवार जस्तैं अविन अविहयाका छोरा बाशाको परिरवार 
जस्तैं बनाउनेछु। म वितमीलाई यस्तो र्गनeछु विकनभने वितमीले मलाई रीस उठाएकाछौ। वितमीले इस्राएलका 
माविनसहरूलाई पाप र्गन� लर्गायौ।

27 जब एक्तिलयाले उसको भाषर्ण शेष र्गरे, आहाबले उसको खिखन्नता प्रर्गट र्गन�का विनन्तिम्त आफ्नो वस्त्रहरू 
च्याते। तब उनले विवशेष शोकको लुर्गा लर्गाए। उसले उपबास र्गरे अविन ती विवशेष लुर्गाहरूमा सुते। 
आहाब साँच्Kै साहै्र खिखन्न अविन उदास क्ति1ए।

28 परमप्रभुले अर्गमव0ा जो वितस्बेबाट आएका क्ति1ए एक्तिलयालाई भन्नुभयो,
29 के वितमी देख्छौ, आहाब मेरो सामु कवित विवनम्र भएको छ। विकनभने उसले आफैं लाई मेरो अछिa नम्र 

बनाएको हुनाले, उसको जीवन कालमा ऊ माक्ति1 कष्ट ल्याउँदिदन। उसको छोरा राजा नहुञ्जेलसम्म म 
पर्खिखंने छु। तब आहाबको परिरवारमा म कष्ट ल्याउनेछु।

6. भजनसंग्रह 2 : 1-5, 10, 11

1 अन्य राष्ट्रका माविनसहरू विकन रिरसाउँछन्? विकन वितनीहरू मूख�तापूर्ण� योजनाहरू बनाउँदै छन्?
2 वितनीहरूका राजाहरू र अरु्गवाहरू परमप्रभुको विवरूद्ध र उहाँले रोजेका राजाको विवरूद्धमा युद्ध र्गन� 

एकजुट भए।
3 ती अरु्गवाहरूले भने, परमेश्वर र आफूले रोजेका राजाको विवरूद्ध विवद्रोह र्गरौं वितनीहरूबाट अलर्ग हौं।
4 तर मेरा स्वामी, स्वर्ग�का राजा ती माविनसहरू प्रवित हाँस्नुहुन्छ। परमप्रभुले वितनीहरुलाई हाँसोको पात्र 

बनाउनु हुन्छ।
5 तब परमेश्वर रिरसाउनु हुन्छ अविन ती माविनसहरूलाई भन्नुहुन्छ।
10 यसैकारर्ण, राजा र शासकहरु बुन्दिद्धमान होउन् र वितम्रा सम्परू्ण� शासकहरूले यो पाठ क्तिसकुन्।
11 यसकारर्ण एकदम डराएर परमप्रभुको आज्ञा पालन र्गर।

7. रोछिमयो 7 : 18-20, 22-25 (लाई 1st .)

18 हो, म जान्दछु विक राम्रो भन्ने केही कुरो ममा छैन, म असल कुरा र्गन� Kाहन्छु तर र्गन� असम1� छु।
19 आफूले Kाहेको असल कुरा पविन म र्ग�दिदनँ। त्यसको बदली र्गन� नKाहेको नराम्रो कुरा Kाकिहं म र्गछु�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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20 यदिद आफूले नKाहेको कुरो म र्गछु�  भने ती कुराहरू र्गनe म होइनन। मक्षिभत्र रहेको पापले नै ती सब 
र्गद�छ।

22 क्षिभत्रीरूपले म परमेश्वरको व्यवस्1ासँर्ग खुशी छु।
23 तर म मेरो शरीरमा अकi  व्यवस्1ाले काम र्गरिररहेको पाउँछु। त्यो विवधान मक्षिभत्रको विवधानक्तिसत झर्गडा 

र्गरिररहेछ। त्यो अकk विवधान पापको विवधान हो अविन त्यसले मलाई कैदी बनाउँछ।
24 म कवित दयनीय छु! मृत्यु ल्याउने यस कुराबाट मलाई कसले बKाउँछ?
25 परमेश्वरले मलाई बKाउनु हुनेछ! म उहाँलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट माफ� त धन्यवाद Kढाउँदछु!

8. 1 शमूएल 16 : 7 (लाविर्ग)

7 … परमेश्वरले ती Kीजहरू हेनु� हुन्न हो माविनसहरूले हेछ�न्। माविनसले बाविहरी रूप मात्र हेछ�, तर 
परमप्रभुले उसको हृदय हेनु�हुन्छ। एलीआब त्यो ठीक माविनस होइन।

9. भजनसंग्रह  34 : 18-22

18 जब कष्टले सताँउछ केही माविनसहरू नम्र हुन्छन्। परमप्रभु वितनीहरूको नन्दिजक हुनुहुन्छ। अविन उहाँले 
वितनीहरूलाई बKाउनु हुन्छ।

19 धार्मिमंक माविनसहरूका धेरै समस्याहरू हुन सक्छन्, तर परमप्रभुले वितनीहरूका प्रत्येक समस्याबाट 
बKाँउनु हुनेछ।

20 परमप्रभुले वितनीहरूका सम्पूर्ण� हड्डीहरू जोर्गाउनु हुनेछ। एउटा पविन हड्डी भाँछिKन दिदनु हुनेछैन।
21 तर दुष्टहरूलाई संकष्ट र दुःखले मानe छन्। असल माविनसहरूका शत्रुहरू ध्वंश हुने नै छन्।
22 जुन माविनसहरू उहाँमाक्ति1 आक्षि�त छन् परमप्रभुले आफ्ना दासहरूको प्रार्णको रक्षा र्गनु� हुन्छ। उहाँले 

वितनीहरूलाई ध्वंश हुन दिदनु हुनेछैन।

10. भजनसंग्रह  94 : 12

12 माविनस जसलाई परमप्रभुले अनुशासनमा राख्नु भएको छ त्यो सुखी हुनेछ। परमेश्वरले त्यस माविनसलाई 
ठीक तरिरकाले बाँच्ने बाटो बताउनु हुनेछ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 35 : 30-1

प्रेम को छिडजाइन पापी सुधार र्गन� को लार्गी हो। यदिद यहाँ पापी को सजाय उसलाई सुधार र्गन� को लार्गी 
अपया�प्त भएको छ, असल माविनस को स्वर्ग� पापी को लार्गी एक नरक हुनेछ।

2. 36 : 4-6, 7-9

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय विवज्ञान पाप को प्रमे लाई बुझ्न को लार्गी, या त मृत्यु भन्दा पविहले वा पछिछ, पया�प्त पीडा को 
आवश्यकता प्रकट र्गद�छ। … दण्ड बाट बK भर्गवान को सरकार अनुसार छैन, विकनविक न्याय दया को दासी 
हो।

3. 104 : 29-2

हाम्रो अदालतले प्रमार्ण प्रमाक्षिर्णत र्गन� को रूप मा सा1ै एक अपराध को आयोर्ग लाई मान्यता दिदन्छ। के यो 
स्पष्ट छैन विक मानव दिदमार्ग एक दुष्ट काय� को लार्गी शरीर लाई सानु� पछ�? के नश्वर दिदमार्ग हत्यारा हैन? हात, 
नश्वर दिदमार्ग विबना उनीहरुलाई विनदeक्तिशत र्गन�, हत्या र्गन� सकेन।

4. 105 : 13-15

नश्वर दिदमार्ग, कुनै कुरा छैन, हरेक मामला मा अपराधी हो; र मानव कानून सही अपराध को अनुमान, र 
अदालतहरु तक� संर्गत सजाय पारिरत, उदे्दश्य अनुसार।

5. 542 : 1-13

पदा1� मा जीवन को विवश्वास हरेक कदम मा पाप। यसले ईश्वरीय अप्रसन्नता विनम्त्याउँछ, र यो येशूलाई मानeछ 
विक यो कष्टकर सत्य बाट छुटकारा पाउन सक्छ। भौवितक विवश्वासहरु आध्यात्मित्मक विवKार लाई माछ�न जब र 
जहाँ पनी यो देखिखन्छ। यद्यविप र्गल्ती झुटको पछाछिड लुक्छ र दोषी बहाना, त्रुदिट सदाको लार्गी लुकाउन सविकदैन।
सत्य, उनको शाश्वत कानूनहरु को माध्यम बाट, त्रदुिट अनावरर्ण। सत्यले पाप आफैं लाई धोका दिदन्छ, र तु्रदिट मा 
जनावर को विनशान सेट र्गद�छ। अपराध माफी दिदने वा लुकाउने स्वभाव पविन दण्डिण्डत हुन्छ। न्यायको परहेज र 
सत्यको अस्वीकारले पापलाई विनरन्तरता दिदन्छ, अपराधको आह्वान र्गद�छ, आत्म-विनयन्त्रर्णलाई खतरामा पाछ�,
र ईश्वरीय दयाको उपहास र्गद�छ।

6. 105 : 22-27

जो कोविह आफ्नो विवकक्तिसत मानक्तिसक शक्ति0हरु को रूप मा एक पलायन अपराधी को रूप मा ताजा अत्याKार
र्गन� को लार्गी अवसर को रूप मा प्रयोर्ग र्गरीन्छ कविहल्यै सुरक्षिक्षत छैन। भर्गवानले उहाँलाई विर्गरफ्तार र्गनु�हुनेछ।
ईश्वरीय न्यायले उसलाई परान्दिजत र्गनeछ। उसको पाप उसको aाँटी को बारे मा छिमलस्टोन हुनेछ,  उसलाई
अपमान र मृत्यु को र्गविहराई सम्म तौल।

7. 266 : 20-21, 26-27

पापीले दुष्ट कम� र्गरेर आफ्नै नक�  बनाउँछ, र सन्तले सही र्गरेर आफ्नो स्वर्ग� बनाउँछ।

नश्वरमा उत्पन्न हुने दुष्ट विवश्वासहरु नक�  हुन्।

8. 196 : 6-10

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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झुटो सुखहरु जुन यस सपनालाई विनरन्तरता दिदन्छन् भन्दा कष्ट जो नश्वर दिदमार्ग लाई उसको देहस्वप्न बाट 
जर्गाउँछ। पापले मात्र मृत्यु ल्याउँछ, विकनविक पाप विवनाशको एकमात्र तत्व हो।

9. 447 : 20-27

उजार्गर र दुष्ट र रोर्ग को सबै रूपहरु मा आफ्नो दाबी को विनन्दा, तर उनीहरु मा कुनै वास्तविवकता महसुस। 
एक पापी केवल उसलाई आश्वासन दिदएर सुधारिरएको छैन विक ऊ एक पापी हुन सक्दैन विकनविक त्यहाँ कुनै 
पाप छैन। पाप को दावी तल राख्न को लार्गी, तपाइँ यसलाई पत्ता लर्गाउनु पछ�, मास्क हटाउन, भ्रम को 
विबन्दु, र यस प्रकार पाप मा विवजय प्राप्त र यसैले यसको असत्य साविबत।

10.   327 : 1-13 (लाई 2nd .), 22-3

सुधार यो बुझेर आउँछ विक त्यहाँ नराम्रो मा कुनै स्1ायी आनन्द छैन, र विवज्ञान को अनुसार राम्रो को लार्गी स्नेह 
प्राप्त र्गरेर, जो अमर तथ्य लाई प्रकट र्गद�छ विक न त खुशी न पीडा, भूख न जोश, कुनै पदा1� मा वा अत्मिस्तत्व 
मा हुन सक्छ, जबविक ईश्वरीय मन सक्छ र खुशी, पीडा, वा डर र मानव दिदमार्ग को सबै पापी भूख को र्गलत 
विवश्वासहरु लाई नष्ट र्गद�छ।

कस्तो दयनीय दृविष्ट दे्वष हो, बदलामा आनन्द खोज्दै! नराम्रो कविहले काविहँ एक माविनस को अछिधकार को 
उच्Kतम अवधारर्णा हो, जब सम्म उसको राम्रो मा पकड बक्तिलयो हुन्छ। तब उसले दुष्टतामा आनन्द रु्गमाउँछ, र 
यो उसको पीडा बन्छ। पाप को दु: ख बाट बच्न को लार्गी पाप बन्द र्गन� को लार्गी हो। अरु कुनै उपाय छैन।

सजायको डरले माविनसलाई साँच्Kै इमान्दार बनाएको छैन। र्गलतको सामना र्गन� र सहीको aोषर्णा र्गन� नवैितक 
साहस Kाविहन्छ। तर हामी कसरी त्यो माविनसलाई सुधार र्गन� सक्छौं जसको नैवितक साहस भन्दा धेरै जनावर छ,
र जो राम्रो को साँKो विवKार छैन? मानव Kेतना को माध्यम बाट, खुशी प्राप्त र्गन� को लार्गी भौवितक साधनहरु 
को खोजी मा आफ्नो र्गलती को नश्वर लाई मनाउनुहोस्। कारर्ण सबैभन्दा सविRय मानव संकाय हो। त्यो 
भावनाहरु लाई सूछिKत र्गरौं र नैवितक दावियत्व को माविनस को सुप्त भावना जारृ्गत र्गरौं, र छिडग्री द्वारा, उसले 
मानव भावना को सुख को शून्यता र आध्यात्मित्मक भावना को भव्यता र आनन्द को जान्नेछ, जो सामग्री वा 
शरीर को मौन। तब उहाँ मात्र बKाउनुहुन्न तर मकु्ति0 पाउनुहुनेछ।

11.   253 : 18-21, 25-31

यदिद तपाइँ  मा  विवश्वास र्गनु�हुन्छ र  जानबूझेर  र्गलत अभ्यास र्गनु�हुन्छ,  तपाइँ  एक पटक मा  तपाइँको
पाठ्यRम परिरवत�न र्गन� सक्नुहुन्छ र सही र्गन� सक्नुहुन्छ। पदा1� पाप वा रोर्ग को विबरुद्ध सही प्रयास को
लार्गी कुनै विवरोध र्गन� सक्दैन, को लार्गी पदा1� विनष्क्रि�Rय, दिदमार्गहीन छ।

पाप, रोर्ग, वा मृत्यु को लार्गी कुनै कक्ति1त आवश्यकता मा विवश्वास नर्गनु�होस्, जान्नुहोस् (जस्तो विक तपाइँ
जान्नै पछ�) विक भर्गवान को एक त1ाकक्ति1त भौवितक कानून को आज्ञाकारिरता को आवश्यकता छैन, को

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 31, 2021
विवषय- अनन्त सजाय

लार्गी त्यस्तो कुनै कानून अवण्डिस्1त छैन। पाप र मृत्यु मा विवश्वास भर्गवान को कानून द्वारा नष्ट र्गरीएको छ,
जो मृत्यु को सट्टा जीवन को विनयम हो, कलह को सट्टा सद्भाव को, मासु को सट्टा आत्मा को।

12.   542 : 19-24

सत्य लाई उजार्गर र्गरौं र भर्गवान को आफ्नै तरीका मा तु्रदिट लाई नष्ट र्गरौं, र मानव न्याय को ईश्वरीय ढाँKा
दिदनुहोस्। पापले यसको पूरा  दण्ड प्राप्त र्गद�छ,  दुबै यो के हो  र यो के को लार्गी। न्याय पापीलाई छिKन्ह
लर्गाउँछ, र परमेश्वरको मार्ग� छिKन्ह हटाउन को लार्गी नश्वर क्तिसकाउँछ।

13.   323 : 6-12

प्रेम को पौविष्टक सजाय को माध्यम बाट, हामी धार्मिमंकता, शान्तिन्त, र पविवत्रता को लार्गी माK� मा अर्गाछिड मद्दत 
र्गरीएको छ, जो विवज्ञान को स्1लछिKन्ह हो। सत्य को अनन्त काय�हरु देखी, हामी पज, - भर्गवान मा 
पख�नुहोस्। तब हामी अर्गाडी धकेल्छौं, जब सम्म असीछिमत सोK मोविहत विहड्ँछ, र अवधारर्णा अपरिरभाविषत 
ईश्वरीय मविहमा सम्म पुग्न पखेटादार छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा1�ना

प्रत्येक दिदन प्रा1�ना र्गनु� यस KK�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्1ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वKनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन र्गन� सक्छ!

KK� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविर्ग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति0र्गत अनुलग्नकले मदर KK�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत र्गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई Kलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबष्क्रिम्बत  र्गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँKो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  KK�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा1�ना र्गनु�पद�छ, भविव�यवार्णी र्गन�, न्याय र्गनe,
विनन्दा र्गनe, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानe वा र्गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

KK� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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डू्यटी र्गन� सतक� ता

यो  KK�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बKाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता र्गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय र्गरिरनेछ, र न्याय र्गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

KK� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRक्षिSयन साइन्स KK�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको क्ति1यो। यो किकंर्ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRक्षिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


