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आइतबार फेबु्रअरी 27, 2022

विवषय- ख्रीष्ट यशेू

स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 8 : 58

“म वितमीलाई साँचो भन्छु। अब्राहाम जन्मनु अघि, म छु।”— ख्रीष्ट येशू

उत्तरदायी पढाइ: यूहन्ना 1: 1, 4, 5, 11-14, 16, 17

1 संसार सृविष्ट हुन पविहल्यै त्यहाँ वचनथि7यो। त्यो वचन परमेश्वरसंग थि7यो, अविन वचननै परमेश्वर 
हुनुहुन्थ्यो।

4 उहाँ स्वयं जीवन हुनुहुन्7यो। त्यो जीवन माविनसहरूको विनम्ति>त ज्योवित थि7यो।
5 त्यो ज्योवित अँध्यारोमा च>कन्छ। अविन अन्धकारले ज्योवितलाई जिजत्न सक्दैन।
11 उहाँ स्वयंले सृजना गरेको संसारमा आउनु भयो तर उहाँको आफ्नो माविनसहरूले उहाँलाई स्वीकार 

गरेनन्।
12 केही माविनसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मात्र 

परमेश्वरको सन्तान हुने अघिधकार उहाँले दिदनुभयो।
13 ती बालकहरू प्राकृवितक तवरबाट जन्मेका थि7एनन्। वितनीहरू आफ्नो आमा-बाबुको शारीरिरक इच्छा 

अ7वा विनर्ण�यबाट जन्मेका थि7एनन्। बदल्ामा वितनीहरू परमेश्वरबाट जन्मेका थि7ए।
14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको मविहमा देख्यौं, अविन हामीले विपताका एकमात्र 

पतु्रको मविहमा जस्तो उहाँको मविहमा देख्यौं। वचन अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण� थि7यो।
16 उहाँ वचन अनुग्रह र सत्यको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै आथिशष पाएका छौं।
17 मोशाबाट व्यवस्7ा प्रदान गरिरएको थि7यो तर अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 2बाइबली पाठ आइतवार, फेब्रुअरी 27, 2022
विवषय- ख्रीष्ट येशू

1. यशैया 9: 6, 7 (लाई 1st.)

6 कुनै विवशेष बालक जन्मदा त्यस्तो ,ट्ना हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा पुत्र दिदनु हुनेछ। त्यही 
बालकले माविनसहरूमाथि7 शासन गनa जिज>मेवारी थिलनेछ। उहाँका नाउँ अच>मका सल्लहाकार, पराUमी 
परमेश्वर, सनातनका विपता, शाम्तिन्तका राजकुमार कहलाउनु हुनेछ।

7 उहाँको राज्यमा शथिb र शाम्तिन्त रहनेछ। दाऊद परिरवारको यस राजा सदा अश्चिभवृजिद्ध भइरहनेछ। 
यस राजाले सदा-सदाकोलाविग धार्मिमकंता अविन न्यायका सा7 देश शासन गनु� हुनेछ। सेनाहरूका 
परमप्रभुथिसत आफ्ना माविनसहरूप्रवित उत्कट प्रमे छ। यस उत्तेजिजत जोशले गदा� यो सबै उहादँ्वारा 
गरिरनेछ।

2. लूका 4: 1 (लाई 1st,), 16-19, 21 (यो)

1 येशू यद�न नदीदेखिf फ� विकनुभयो। उहाँ पविवत्र आत्माले भरिरपूर्ण� हुनुहुन्7ो। त्यो आत्माले उहाँलाई 
उजाडस्7ान वितर डोया�यो।

16 येशूले आफु हुकa को शहर नासरतको पविन यात्रा गनु� भयो। विवश्रामको दिदनमा अघि, झैं उहाँ सभा,रमा 
जानु भयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उश्चिभनु भयो।

17 यशैया अगमवbाद्वारा लेखिfएको ग्रन्7 उहाँलाई दिदईएको थि7यो। उहाँले ग्रन्7 पल्टाउनु भयो अविन एक 
ठाउँ जहाँ विन>नथिलखिfत कुरा लेखिfएको भेट्टाउनु भयोः

18 परमप्रभुको आत्मा ममथि7 छ। परमेश्वरले मलाई अश्चिभषेक गनु�भएकोछ, केही पविन नभएका 
माविनसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई ,ोषर्णा गनु� पठाउनु भएकोछ, कैदीहरूलाई 
मुb पान� अविन अन्धो माविनसहरूलाई देख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा विपल्सिल्सएका माविनसहरूलाई 
मुb पान� परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोछ।

19 अविन ,ोषर्णा गन� विक आफ्नो माविनसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उघिचत समय आएको छ।
21 मैले वितमीहरू अघि, जो धम�ग्रन्7को अंश पढे त्यो आज पढदै गदा� नै पूर्ण� भयो।

3. लूका 5: 27-32

27 यसपघिछ येशू बाविहर जानु भयो अविन कर-काया�लयमा एकजना कर-संग्रहकत्ता�लाई बथिसरहेको देख्नु 
भयो। त्यसको नाउँ लेवी थि7यो। येशूले त्यसलाई भन्नु भयो, मेरो पघिछ लाग।

28 लेवी जुरूक्क उठ् यो अविन सबै कुरा छोडेर येशूको पघिछ लाग्यो।
29 तब लेवीले येशूका विनम्ति>त आफ्नो ,रमा ठूलो भोजको आयोजन गरे। त्यहाँ कर उठाउनेहरू र अरू 

मानसहरूको पविन ठूलो भीड थि7यो जो वितनीहरूसंगै मेजमा fादँ7े,
30 तर फरिरसहरू र वितनीहरूका शास्त्रीहरू उहाँको चेलाहरूको विवरुद्धमा यसो भन्दै गनगनाउन लागे, 

वितमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूथिसत विकन fान पीन गछn?
31 येशूले उत्तर दिदनु भयो, विनरोगीलाई वैद्यको आवश्यक पदqन, तर रोगीहरूलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता 

पछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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32 म धार्मिमंक माविनसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई वितनीहरूका हृदय र रहन सहन 
परिरवत�न गर भनी अह्राउनु यहाँ आएको हुँ।

4. मत्ती 9: 18 (त्यहाँ), 19, 23-25, 27 (लाई 2nd,), 28-30 (लाई ;), 35

18 ...त्यसैबला सभाधरको एकजना प्रमुf उहाँकहाँ आए। येशूको अघि, वितनले थिशर झुकाए, अविन भने, 
मेरी छोरी अविहले मरी कृपया आउनुहोस् र तपाईंको हात त्यसमाथि7 राखिfदिदनुहोस् अविन त्यसले आफ्नो 
जीवन विफता� पाउनेछ।

19 तुरन्तै यशू उठनु भयो अविन वितनीथिसत जानुभयो। उहाँका चेलाहरू पविन पघिछ लागे।
23 येशू यहुदी शासकसँग किहंडदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वितनको ,रमा पुग्नुभयो। उहाँले माविनसहरूलाई शोक धुन 

बजाइरहेको देख्नुभयो। उहाँले धेरै माविनसहरूलाई त्यहाँ रोइरहेको देख्नुभयो विकनभने युवती मरेकी 
थि7ई।

24 येशूले भन्नुभयो, पर जाऊ। यो युवती मरेकी छैन। ऊ विनदाइरहेकी मात्र छे। यो देfेर माविनसहरूले 
उहाँको हाँसो उडाए।

25 जब माविनसहरूलाई ,रबाट बाविहर पठाइयो, तब येशू युवतीको कोठामा प्रवेश गनु�भयो। उहाँले युवतीको
हात समात्नुभयो अविन त्यो युवती जुरुक्क उठी।

27 जब येशू त्यो स्7ानबाट गईरहनु भएको थि7यो, दुइजना अन्धो माविनसले उहाँलाई पछ्याए। ती 
अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूदै भने, हे दाऊदका पुत्र, कृपया हामीलाई सहायता गनु�होस्।

28 जब येशू ,र श्चिभत्र पस्नुभयो, ती अन्धा माविनसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले ती अन्धाहरूलाई भन्नुभयो। 
के म वितमीहरूलाई फेरिर देख्न सक्ने बनाउँछु भनेर वितमीहरूलाई विवश्वास लाग्छ? अन्धा माविनसहरूले 
जवाफ दिदए, ज्यू, प्रभु, हामीलाई विवश्वास लाग्छ।

29 त्यसपघिछ येशूले वितनीहरूका आँfाहरू छोएर भन्नुभयो, ‘मैले वितमीहरूलाई देख्नसक्ने बनाउन सक्छु 
भन्ने विवश्वास वितमीहरूथिसत छ। यस्तै हुन देऊ।

30 त्यसपघिछ वितनीहरूले तुरन्तै देख्न सके।
35 येशू सारा शहर र गाउँहरू हुँदै यात्रा गनु�भयो। वितनीहरूका सभा,रहरूमा थिशक्षा दिदनुभयो अविन राज्यको 

बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु� भयो। येशूले सबै प्रकारका रोग र विबमारीहरू विनको पानु�भयो।

5. मत्ती 11 : 2-6

2 बम्तिप्तस्मा दिदने यूहन्ना कैदमा थि7ए। ख्रीष्टले गरेका सबै कुराहरू उनले सुने। अविन यूहन्नाले आफ्ना 
चेलाहरूलाई येशूकहाँ पठाए।

3 यूहन्नाका चेलाहरूले येशूलाई सोधे, यूहन्नाले आउँदैछ भन्नुभएको माविनस तपाईं नै हुनुहुन्छ, विक अरू
कुनै माविनसलाई हामीले पf�नु पनa हो?

4 येशूले भन्नुभयो, यूहन्नाकहाँ जाऊ वितमीहरूले सुनेका र देfेको कुराहरू वर्ण�न गर।
5 अन्धाहरूले फेरिर दृविष्ट पाउँछन्; लङ्गडाहरू विहडन सक्ने हुन्छन्; कुष्ट रोगीहरू शुद्ध हुन्छ; बैह्राहरू 

सुन्नसक्ने हुन्छन् मरेकाहरू जागा उठ्छन् अविन गरीब माविनसहरूलाई सुसमाचाहरू सुनाइदैछ।
6 यदिद कुनै माविनसले मलाइ ग्रहर्ण गछ� भने त्यो धन्यको हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6. लूका 9 : 28 (र) मात्र, 28 (उहाँ)-36

28 अविन ... उसले पत्रुस र जोन र याकूबलाई थिलएर प्रा7�ना गन� डाडँामा गए।
29 जब येशूले प्रा7�ना गरिर रहनु भएको थि7यो, उहाँको अनुहार बदथ्िलयो अविन उहाँले लगाउनु भएको वस्त्र 

सेतो भएर च>कने भयो।
30 दुइजना माविनस त्यहाँ प्रकट भए औ येशूसँग बात गन� लागे। वितनीहरू मोशा र एथिलया थि7ए।
31 मोशा र एथिलया पविन च>के अविन वितनीहरू येशूसँग उहाँको मृत्युको विवषयमा बात गदq थि7ए जो 

यरूशलेममा हुनेवाला थि7यो।
32 पत्रुस र अरूहरू मस्त विनदाएका थि7ए। वितनीहरू विबउँजिझए अविन येशूको मविहमा देfे। वितनीहरूले येशूको 

सा7मा दुइजना उश्चिभएका माविनसलाई देfो।
33 जब मोशा र एथिलया जान लागेका थि7ए, पत्रुसले भने, हे गुरूज्यू, हामीलाई यहीं बस्नु असल छ। हामी 

यहाँ तीनवटा डेरा बनाउँछौं एउटा तपाईंलाई, एउटा मोशालाई अविन एउटा एथिलयाको लाविग पत्रुसले 
जान्दैन थि7ए विक उसले के भविनरहेको छ।

34 पत्रुसले जब यी कुराहरू भन्दै थि7ए, त्यसैबेला वितनीहरूलाई वरिरपरिरबाट बादलले ढाक्यो। पत्रुस, याकूब 
र यूहन्ना बादले ढाकेको देfी डराए।

35 बादलबाट एउटा आवाज यसो भन्दै आयो। यी मेरो पतु्र हुन् मैले उनलाई छानेको छु। उनको आज्ञा 
पालन गर।

36 जब त्यो आवाज आयो, येशू मात्र त्यहाँ हुनु हुन्थ्यो। पत्रुस, याकूब र यूहन्ना चूपचाप बसे। वितनीहरूले 
के देfे कसैलाई भनेनन्।

7. मत्ती 28 : 16 (द), 18-20

16 ...ए,ारजना चेलाहरू गालील गए।
18 येशूले वितनीहरूकहाँ आएर भन्नुभयो, स्वग� र पृथ्विथ्वका सारा अघिधकार मलाई दिदइएको छ।
19 यसकारर्ण जाऊ र सबै देशका माविनसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ। वितनीहरूलाई विपता, पतु्र र पविवत्र 

आत्माको नाममा बम्तिप्तस्मा देओ।
20 जे जे मैले वितमीहरूलाई आज्ञा गरे ती सबै पालन गन� वितनीहरूलाई थिसकाओ। अविन जगतको अन्तस>म 

म सदैव वितमीहरूका सा7मा हुनेछु।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 7 : 1-12

विनरन्तर अनन्तमा झुकाव राख्नेहरूका लाविग, आज आशीवा�दको सा7 ठूलो छ। ब्यँूजिझएको गोठालोले 
विबहानको पविहलो बेहोस विकरर्णहरू देख्छ, पविहले उठेको दिदनको पूर्ण� चमक आउँछ। त्यसैले अगमवbा-
गोठालाहरूलाई विफक्का तारा च>काइयो; तैपविन यो रात पार गय�, र आइपुग्यो जहाँ, अस्पष्टतामा, बे7लेहेम 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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बेब, ख्रीष्टको मानव हेराल्ड, सत्य, जसले ख्रीष्ट येशू माफ� त मथुिbको माग�लाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पाद�छ, 
त्रदुिटको रात पार नपरेस>म। विबहानको विकरर्ण र अथ्विस्तत्वको माग�दश�क तारा चम्ति>कन्छ। विवजमेनहरूलाई दिदव्य 
विवज्ञानको यो तारालाई हेन� र पछ्याउन, अनन्त सद्भावको बाटो उज्यालो गन� नेतृत्व गरिरएको थि7यो।

2. 482 : 15 (ख्रीष्ट)-16, 19-22, 23-25

ख्रीष्ट "माग�" हुनुहुन्छ र सत्यले सबै त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ। ... येशू थिसद्ध माविनसको उच्चतम मानव 
अवधारर्णा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ख्रीष्टबाट अविवभाज्य हुनुहुन्थ्यो, मसीह, - शरीर बाविहरको ईश्वरीय विवचार। ... 
एल्सिन्जल्सले पुरानो विवजमेनलाई यो दोहोरो उपल्सिस्7वितको ,ोषर्णा गरे, र स्वग�दूतहरूले यसलाई विवश्वासद्वारा, 
हरेक युगमा भोकाएको हृदयलाई कानाफूसी गछ�न्।

3. 332 : 23 (येशू)-26

येशू कन्याको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई परमेश्वरको वचन बोल्न र नश्वरहरूलाई वितनीहरूले बुझ्न र बुझ्न सक्ने 
मानवताको रूपमा देfा पन� विनयुb गरिरएको थि7यो।

4. 26 : 14-18

ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमले येशूलाई पाप, रोग र मृत्युमाथि7 अघिधकार दिदनुभयो। उहाँको घिमशन आकाशीय 
अथ्विस्तत्वको विवज्ञान प्रकट गनु� थि7यो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले माविनसको लाविग के गनु�हुन्छ भनेर प्रमाश्चिर्णत 
गनु� थि7यो।

5. 146 : 26-30

सत्यको यो विनको पानa शथिb येशू बाँच्नु भएको अवघिध भन्दा धेरै अघि,को हुनुपछ�। यो "दिदनको प्राचीन" 
जथित्तकै पुरानो छ। यो सबै जीवन माफ� त रहन्छ र सबै ठाउँमा फैथिलएको छ।

6. 333 : 16 (आगमन)-31, 32 (द्वारा)-9

नाजर7का येशूको आगमनले ईसाई युगको पविहलो शताब्दीलाई घिचन्ह लगाइयो, तर ख्रीष्ट वष�को सुरुवात वा 
दिदनको अन्त्य विबना नै हुनुहुन्छ। विUल्सिस्चयन युगको अघि, र पघिछ दुवै पसु्तामा, ख्रीष्ट, आध्याथ्वित्मक विवचारको 
रूपमा, - ईश्वरको प्रवितविब>ब, - ख्रीष्ट, सत्यलाई प्राप्त गन� तयार भएका सबैलाई शथिb र अनुग्रहको सा7 
आउनुभएको छ। अब्राहाम, याकूब, मोशा र अगमवbाहरूले मसीह, वा ख्रीष्टको मविहघिमत झलकहरू 
समातेका थि7ए, जसले यी द्रष्टाहरूलाई ईश्वरीय प्रकृवित, प्रमेको सारमा बम्तिप्तस्मा दिदए। ईश्वरीय छविव, विवचार, वा 
ख्रीष्ट ईश्वरीय थिसद्धान्त, ईश्वरबाट अविवभाज्य हुनुहुन्थ्यो, छ र सधैं हुनेछ। येशूले आफ्नो आध्याथ्वित्मक 
पविहचानको यो एकतालाई यसरी उल्लेf गनु�भयो: "अब्राहाम हुनुभन्दा पविहले, म हुँ;" "म र मेरो बुबा एक हौं।"
"मेरो बुबा म भन्दा महान हुनुहुन्छ।" एक आत्माले सबै पविहचानहरू समावेश गद�छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यी भनाइहरूद्वारा येशूको मतलब, मानव येशू हुनुहुन्थ्यो वा अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तर ईश्वरीय विवचार वा 
ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र त्यसकारर्ण अब्राहाम पूव�वत� हुनुहुन्छ। यो होइन विक भौवितक येशू विपतासँग एक हुनुहुन्थ्यो, तर
आध्याथ्वित्मक विवचार, ख्रीष्ट, विपता, ईश्वरको काfमा सधैंभरिर बास गनु�हुन्छ, जसबाट यसले स्वग� र पथृ्वीलाई 
उज्यालो पाछ�; यो होइन विक विपता आत्मा भन्दा महान हुनुहुन्छ, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर ठूलो, असीम रूपमा 
महान, शारीरिरक येशू भन्दा, जसको पार्थि7ंव करिरयर छोटो थि7यो।

7. 30 : 19-25

सत्यको व्यथिbगत आदश�को रूपमा, ख्रीष्ट येशू रविबविनकल त्रदुिट र सबै पाप, रोग र मृत्युलाई हप्काउन 
आउनुभयो, - सत्य र जीवनको बाटो देfाउन। यो आदश� येशूको स>पूर्ण� पार्थि7ंव जीवनमा प्रदश�न गरिरएको 
थि7यो, आत्मा र भौवितक भावना, सत्य र त्रदुिट बीचको श्चिभन्नता देfाउँदै।

8. 259 : 6 (द)-14

ईश्वरीय प्रकृवितलाई ख्रीष्ट येशूमा उत्कृष्ट रूपमा अश्चिभव्यb गरिरएको थि7यो, जसले माविनसमाथि7 परमेश्वरको 
वास्तविवक प्रवितविब>ब फ्याँक्यो र वितनीहरूको जीवनलाई वितनीहरूको गरीब विवचार-मोडलले अनुमवित दिदने भन्दा
उच्च ल्यायो, - विवचार जसले माविनसलाई पवितत, विबरामी, पाप र मनaको रूपमा प्रस्तुत गय�। वैज्ञाविनक 
अथ्विस्तत्व र ईश्वरीय उपचारको ख्रीष्टको जस्तो समझमा एक थिसद्ध थिसद्धान्त र विवचार समावेश छ, - थिसद्ध ईश्वर
र थिसद्ध माविनस, - विवचार र प्रदश�नको आधारको रूपमा।

9. 230 : 4 (द)-10

... यो नश्वर सपना, वा भ्रमबाट जागृवितले हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता र अमरतामा ल्याउनेछ। यो जागरर्ण 
ख्रीष्टको सदाको लाविग आउँदैछ, सत्यको उन्नत उपल्सिस्7वित, जसले त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई
विनको पाछ�। यो मुथिb हो जुन परमेश्वरद्वारा आउँछ, ईश्वरीय थिसद्धान्त, प्रमे, जसरी येशूले देfाउनुभएको छ।

10.   27 : 1-9

येशूले बम्तिप्तस्मा दिदने जोनलाई एउटा सन्देश पठाउनुभयो, जुन ख्रीष्ट आउनुभएको थि7यो भन्ने प्रश्नभन्दा बाविहर 
प्रमाश्चिर्णत गनa उदे्दश्यले थि7यो: "आफ्नो बाटो जानुहोस्, र जोनलाई भन्नुहोस् विक तपाईंले के देख्नुभयो र सुन्नु 
भयो; अन्धाहरू कसरी देख्छन्, लङ्गडाहरू विहड्ँछन्। कुष्ठरोगीहरू शुद्ध हुन्छन्, बविहराहरूले सुन्छन्, 
मरेकाहरू जीविवत हुन्छन्, गरीबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरन्छ।" अक� शब्दमा: जोनलाई दिदव्य शथिbको 
प्रदश�न के हो भनी बताउनुहोस्, र उसले तुरुन्तै मसीहको काममा परमेश्वर नै शथिb हुनुहुन्छ भनी बुझ्नेछ।

11.   25 : 22-26

पाप र रोगमाथि7 आफ्नो विनयन्त्रर्णको प्रदश�न गरे तापविन, महान् थिशक्षकले अरूलाई वितनीहरूको आफ्नै 
धार्मिमंकताको आवश्यक प्रमार्णहरू दिदनबाट मुb गनु�भएन। उहाँले वितनीहरूको माग�दश�नको लाविग काम 
गनु�भयो, ताविक वितनीहरूले यस शथिbलाई उहाँले जस्तै प्रदश�न गन� सकून् र यसको ईश्वरीय थिसद्धान्त बुझ्न 
सकून्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12.   28 : 4-8

यदिद मास्टरले विवद्या7� थिलएर ईश्वरको अदृश्य सत्यताहरू थिसकाएको थि7एन भने, उहाँ Uूसमा टाँविगने थि7एन। 
आत्मालाई पदा7�को मुट्ठीमा राख्ने दृढ संकल्प सत्य र प्रमेको सताउने हो।

13.   334 : 10 (अदृश्य)-20

अदृश्य ख्रीष्ट त7ाकथि7त व्यथिbगत इजिन्द्रयहरूको लाविग अदृश्य हुनुहुन्थ्यो, जबविक येशू शारीरिरक अथ्विस्तत्वको 
रूपमा देfा पनु�भयो। अदृश्य र देखिfने यो दोहोरो व्यथिbत्व, आध्याथ्वित्मक र भौवितक, अनन्त ख्रीष्ट र शरीरमा 
प्रकट हुने शारीरिरक येशू, माथिलकको स्वगा�रोहर्णस>म जारी रह्यो, जब मानव, भौवितक अवधारर्णा, वा येशू, 
गायब हुनुभयो, जबविक आध्याथ्वित्मक आत्म, वा ख्रीष्ट, ईश्वरीय विवज्ञानको अनन्त Uममा अथ्विस्तत्वमा रहनुहुन्छ, 
संसारका पापहरू हटाउनुहुन्छ, जस्तै ख्रीष्टले सधैं गरिररहनुभएको छ, मानव येशू नश्वर आँfामा अवतार हुनु 
अघि, नै।

14.   565 : 13-18

आध्याथ्वित्मक विवचारको प्रवितरूपर्ण हाम्रो गुरुको पार्थि7ंव जीवनमा एक संश्चिक्षप्त इवितहास थि7यो; तर "उहाँको 
राज्यको, त्यहाँ कुनै अन्त हुनेछैन," विकनभने ख्रीष्ट, ईश्वरको विवचारले अन्ततः सबै राष्ट्र र माविनसहरूलाई 
शासन गनaछ - अविनवाय� रूपमा, पूर्ण� रूपमा, अन्ततः - ईश्वरीय विवज्ञानको सा7।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा7�ना

प्रत्येक दिदन प्रा7�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  शासन ममा  स्7ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� >यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिbगत 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

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै fराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा7�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनa,
विनन्दा गनa, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानa वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� >यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आUामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन 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 प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो किकंग जे>स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


