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आइतबार जनवरी 30, 2022

विवषय- माया

स्वर्ण� पाठ:  यर्मिम�या 31: 3

"टाढाबाट परमप्रभु आफ्ना माविनसहरू अघि% देखा पनु� हुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले वितमीहरूलाई त्यस्तो
प्रेमले प्रमे गरें जुन सव�दा रहीरहन्छ। यसर्थ� मैले वितमीहरूलाई मेरो विवश्वासयोग्यता कायम राखेको छु।"

उत्तरदायी पढाइ: रोमी 8: 31, 35, 37-39

31 यसकारर्ण यस विवषयमा हामीले के भन्ने? यदिद परमेश्वर हाम्रो विनम्ति<त हुनुहुन्छ भने, हामीलाई कसले 
पराजय गन� सक्छ?

35 ख्रीष्टको प्रमेबाट हामीलाई अलग गन� सक्ने कुनै र्थोक छ? छैन। के दुःखले हामीलाई ख्रीष्टको प्रमेबाट 
अलग गन�सक्छ? सक्दैन! के कदिठनाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन�सक्छ? 
सक्दैन। के अविनकाल वा नागोंपनले हामीलाई ख्रीष्टको प्रमेबाट अलग गन�सक्छ? अहँ। के कुनै आपद 
वा मृत्युले हामीलाई ख्रीष्टको प्रमेबाट अलग गन� सक्छ? 

37 तर परमेश्वरको प्रेमको कारर्णले हामी ती सबै कुराहरूमा पूर्ण� विवजयी बन्छौं।
38 हो, म विनश्चिGन्त छु विक कुनै चीजले पविन हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पान� सकै्तन न मृत्यु वा 

जीवनले न स्वग�दूतहरू वा शासन गनL आत्माहरूले न त कुनै वत�मानका वा भविवष्यका कुराले।
39 न त कुनै माथिर्थका वा तलका शथिक्तले न त सारा संसारको कुनै अरू थिसर्जिज�त कुराले हाम्रो परमेश्वरको 

प्रेमबाट हामीलाई अलग गन� सक्नेछ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. व्यवस्र्था 33: 27 (वितर :)

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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27 परमेश्वर सधैं बाँच्नु हुन्छ। उहाँ वितम्रो सुरश्चिfत ठाउँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरको fमता सधैंका लाविग रहन्छ।

2. यशैया 43: 1-3 (वितर:), 4 (वितर:)

1 कूब, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अविन अब 
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, वितमीहरू नडराऊ! मैले वितमीहरूलाई बचाए।ँ मैले वितम्रो नाउँ राखे। वितमी मेरो हौ।

2 जब वितमीमाथिर्थ कष्टहरू पछ�न, म वितम्रो सार्थमा छु। जब वितमी नदीहरू तछj वितमीलाई चोट लाग्नेछैन। 
जब वितमी आगोबाट किह�ड्दछौ, वितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले वितमीलाई लपटेने छैन्।

3 विकनभने म, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हुँ। म इस्राएलको परमपविवत्र तेरो उद्धारक वितमीहरूको उद्धारको 
विनम्ति<त मैले घिमश्र भुक्तान गरेको थिर्थए।ँ

4 वितमी मेरो विनम्ति<त अत्यन्त मुख्य छौ। यसकारर्ण म वितम्रो स<मान गछु�। म वितमीलाई प्रमे गछु�  र वितम्रोलाविग 
सारा माविनसहरू एवं जावितहरू प्रदान गनLछु ताविक वितमी बाँच्न सक।

3. मकू� स 1: 14 (येशु)-18, 40-42

14 त्यसपघिछ यूहन्नालाई कैदमा पारिरयो। येशू गालील जानुभयो अविन परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गनु�भयो।
15 येशूले भन्नुभयो, यही नै उघिचत समय हो। परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ। वितमीहरूले आफ्नो 

रहन सहन र हृदय परिरवत�न गर, अविन सुसमाचारमा विवश्वास गर।
16 गालील तालको विकनार भएर येशू विहँघिडरहनु भएको थिर्थयो। येशूले थिशमोन र उसको भाइ अन्द्रिन्rयासलाई 

देख्नुभयो। यी दुवैजना माछा पVनेहरू थिर्थए अविन पोखरीमा माछा समात्न जाल हान्दै थिर्थए।
17 येशूले वितनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ अविन मसँग विहँड, म वितमीहरूलाई बेग्लै प्रकारको माछा पVनेहरू

बनाउँछु। वितमीहरू माविनसहरू बटुल्ने काम गनLछौ माछाहरू होइन।
18 त्यसकारर्ण थिशमोन र अन्द्रिन्rयासले वितनीहरूको जाल फ्याँविकदिदए अविन येशूलाई पछ्याए।
40 एकजना कुष्ठरोग लागेको माविनस येशूकहाँ आयो। त्यसले %ुँडा टेकेर येशूलाई विबन्ती गन� लाग्यो, 

तपाईंमा त्यस्तो शथिक्त छ, यदिद तपाईंले चाहनु भयो भने म विनको हुनसक्छु।
41 येशूलाई त्यस माविनसप्रवित दया लग्यो। उहाँले त्यस माविनसलाई छुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म वितमीलाई 

विनको पान� चाहन्छु। विनको होऊ।
42 त्यसपघिछ त्यस माविनसको कुष्ठरोग हरायो, अविन त्यो विनको भयो।

4. मकू� स 6 : 32-44

32 यसकारर्ण येशु र उहाँका चेलाहरू डुङ्गामा चढेर एकान्त ठाउँमा जानुभयो।
33 तर धेरै माविनसहरूले उहाँहकलाई गएको देखे। वितनीहरूले र्थाहा पाए उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ। अविन सबै 

शहरका माविनसहरू येशू भएकै वितर दगुरे। येशू पुग्नु भन्दा अघि%नै माविनसहरू त्यहाँ पुगे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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34 जब येशू विकनारमा पुग्नुभयो, त्यहाँ अनेकौं माविनसहरू उहाँले देख्नु भयो। यो देखेर योशू वितनीहरूप्रवित 
दयालू बन्नुभयो, विकनभने वितनीहरू गोठालो विबनाको भेडाहरू जस्तै थिर्थए। अविन उहाँले ती 
माविनसहरूलाई धेरै कुराहरू थिसकाउनु भयो।

35 साँझको बेला थिर्थयो। येशूका चेलाहरू उहाँकहाँ आए। वितनीहरूले भने, यो एउटा टाढाको स्र्थान हो, 
अविन अविहले अबेर पविन भइसक्यो।

36 यसकारर्ण यी माविनसहरूले, खानाका विनम्ति<त केही विकन्न छेउछाउका वस्ती र शहरमा जानलाई पठादिदनु 
होस्।

37 तर येशूले भन्नुभयो, वितमीहरूले नै वितनीहरूलाई केही खानदेओ। चेलाहरूले येशूलाई भने, के! यत्रो 
माथिलसलाई खुवाउन रोटीहरू विकन्न हामी जानू? त्यवित धेरै रोटीहरू विकन्ने पैसा कमाउनलाई हामीले 
एक महीना काम गनु� पनLछ!

38 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, वितमीहरूसंग अविहले कवितवटा रोटी छन्? जाऊ अविन हेर। चेलाहरूले 
वितनीहरूथिसत भएको रोटीहरू गन्ती गरे। वितनीहरू येशूकहाँ आए अविन भने, हामीसंग पाँचवटा रोटी र 
दुइवटा माछाका टुVा छन्।

39 तब येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा गनु�भयो, सबै माविनसहरूलाई झुण्ड झुण्ड भएर हरिरयो %ाँसमा 
बस्नु भन।

40 अविन सबै गए अविन झुर्णड-झुण्डमा चौरमा विवभान्द्रिजत भए प्रत्येक झुण्डमा प्रायः 50 जना वा 100 
जना माविनस थिर्थए।

41 उहाँले पाँचवटा रोटी र दुईवटा माछाको टुVा थिलनुभयो। उहाँले स्वग�वितर हेनु�भयो अविन रोटीको विनम्ति<त 
परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भयो। अविन उहाँले ती रोटीहरू टुVा पारेरे माविनसहरूलाई दिदनु भनी 
आफ्ना चेलाहरूलाई दिदनुभयो।। उहाँले ती माछाहरूलाई टुVा पानु� भयो अविन प्रत्येकलाई दिदनुभयो।

42 सबैले अ%ाउञ्जेल खाए।
43 माविनसहरूले प्रशस्त खाना खाए पघिछ चेलाहरूले बाह्रवटा टोकरीहरू उवि{एका रोटी र माछाका 

टुVाहरूले भरे।
44 त्यहाँ पाँचहजार माविनसहरू थिर्थए जसले खाना खाए।

5. यशैया 58: 6-12

6 म कुन प्रकारको विवशेष दिदन चाहन्छु, भन्नेछ। एक दिदन माविनसहरूलाई स्वतन्त्र पानL दिदन्। म त्यस्तो 
दिदन चाहन्छु ताविक त्यो दिदन वितमीहरूले माविनसहरूको बोझा हटाइदिदनेछौ। म त्यस्तो दिदन चाहन्छु विक 
त्यस दिदन वितमीहरूले माविनसहरूलाई संकटबाट छुटकारा दिदलाइदिदनेछौ। म त्यस्तो दिदन चाहन्छु विक जब 
वितमीहरूले उनीहरूका काँधबाट बोझहरू हटाइदिदनेछौ।

7 म चाहन्छु विक वितमीहरूले आफ्ना भोजन भोका माविनसहरूसँग बाँडेर खानेछौ। म चाहन्छु विक 
वितमीहरूले %र नभएका गरीब माविनसहरूलाई खोजेर आफ्नो %रहरूमा आश्रय दिदनेछौ। जब 
वितमीहरूले नाङ्गो वस्त्रहीन माविनस देख्यौ भने त्यसलाई आफ्ना लुगाहरू दिदनेछौ। ती माविनसहरूलाई 
सहयोग गन� नचुक, वितनीहरू पविन वितमीहरू जस्तै नै हुन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8 यदिद वितमीहरूले त्यसो गयj भने वितम्रो ज्योवित प्रात कालमा चम्ति<कने उज्यालो जस्तै हुनेछ। वितमीहरूका 
%ाउहरू सबै विनको हुनेछन्। वितमीहरूका सद्भावना वितमीहरू कै समf किह�डनेछ अविन परमप्रभुको 
मविहमाले वितनीहरूलाई पछ्याउँदै पघिछ पघिछ आउनेछ!

9 त्यसपघिछ वितमीहरूले परमप्रभुलाई पुकारनेछौ र परमप्रभुले वितमीहरूलाई जवाS दिदनुहुनेछ। वितमीहरू 
परमप्रभुलाई बोलाउनेछौ अविन उहाँले भन्नुहुनेछ, म यहाँ छु।”वितमीहरूले माविनसहरूलाई कष्टहरू र 
बोझहरू र्थप्न बन्द गनु�पछ�। वितमीहरूले माविनसहरूलाई कट-वचन बोल्न र दोष दिदनु छाडनु गन� पछ�।

10 वितमीहरूले भोको माविनसहरूसँग दुख अनुभव गनु�पछ�  र वितनीहरूलाई भोजन दिदनुपछ�। कष्टमा परेका 
माविनसहरूलाई वितमीहरूले सहयोग दिदनुपछ�। वितनीहरूको खाँचो समाधान पारिरदिदनु पछ�। तब 
वितमीहरूका ज्योवित अँध्यारोमा च<कनेछ। अविन वितमीहरूले दुख पाउनेछैनौ। वितमीहरू मध्यदिदनको 
उज्यालो सूय�दय जस्तो हुनेछौ।

11 परमप्रभुले सधैं वितमीहरूलाई डोया�उनु हुनेछ। उहाँले सुक्खा जमीनहरूमा पविन वितमीहरूको आत्मालाई 
सन्तुष्ट पानु�हुनेछ। परमप्रभुले वितमीहरूका हड्डीरूमा शथिक्त भरिरदिदनु हुनेछ। वितमीहरू प्रशस्त पानी भएको
बगैंचा जस्तो हुनेछौ। वितमीहरू सदा-सव�दा रहने पानीको श्रोत जस्तै हुनेछौ।

12 वितमीहरूका शहरहरू धेरै वष�देखिख नै ध्वंश भइसकेको हो। ती शहरहरू Sेरिर नयाँ गरी बनाउनेछौ। नयाँ 
शहरहरू वितमीहरूले त्यही पुरानो जगहरूमाथिर्थ नै बनाउनेछौ। वितमीहरूलाई भत्केका पखा�लहरू विनमा�र्ण
गनL भनेर बोलाइनेछ वितमीहरूलाई, बाटोहरू र %रहरू बनाउनेहरू भनेर बोलाउनेछ।

6. 1 यूहन्ना 4: 7-12, 16, 17

7 विप्रय घिमत्रहरु, हामीले एक अका�लाई प्रमे गनु�पछ�, विकनभने प्रमे परमेश्वरबाट आउँछ। जसले पे्रम गछ� 
परमेश्वरको बालक भएको हुन्छ अविन परमेश्वरलाई घिचन्छ।

8 माविनस जसले प्रेम गद�न उसले परमेश्वरलाई घिचन्दैन, विकनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।
9 यसरी परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पे्रम दशा�उनु भएको छ परमेश्वरले उहाँको एउटै पुत्र यस संसारमा 

पठाउनु भयो यसर्थ� उहाँ माS� त हामी जीवन पाउन सक्छौं।
10 सत्य प्रमे हाम्रो विनम्ति<त परमेश्वरको प्रेम हो, परमेश्वरको विनम्ति<त हाम्रो प्रमे होइन। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम 

गनु� भयो अविन जुन माध्यमले हाम्रो पापहरु मोचन गन� सविकन्छ त्यसका विनम्ति<त आफ्नो पुत्र पठाउनु 
भयो।

11 विप्रय घिमत्रहरु, जब परमेश्वरले हामीलाई प्रमे गनु� हुन्छ। हामीले एक अका�लाई प्रेम गनु� पछ�।
12 कसैले पविन परमेश्वरलाई कविहल्यै देखेका छैनन्। तर यदिद हामीले एक-अका�लाई पे्रम गरयौं भने तब 

परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ अविन उहाँको प्रेम हामीमा पक्का बविननेछ।
16 अविन यसरी परमेश्वरको प्रेम हामीप्रवित रहेको जान्दछौं। अविन हामी त्यो प्रमेमा विवश्वास गछ�। परमेश्वर पे्रम 

हुनुहुन्छ। माविनस जो प्रेममा रहन्छ उ परमेश्वरमा रहेको हुन्छ। अविन परमेश्वर त्यस व्यथिक्तमा रहनुहुन्छ।
17 यदिद हामीमा परमेश्वरको परिरपक्क प्रेम भए तब त्यो दिदन जब उनी जाँचकोलाविग आउनु हुन्छ हामीमा डर

रहने छैन कारर्ण यो संसारमा उहाँ हामी जस्तै हुनुहुन्छ।

7. विह{ू 4 : 16

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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16 येशू हाम्रा प्रधान पूजाहारी हुनु भएकोले परमेश्वरको अनुग्रहाको सिस�हासन अघि% उश्चिभन हामीलाई 
स्वतंत्रता छ। त्यहाँ हामी सहायताको विनम्ति<त करूर्णा र अनुग्रह पाउँछौ जब ती चाहन्छौं।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 412 : 13-15

विVश्चिGयन विवज्ञान र ईश्वरीय प्रेमको शथिक्त सव�शथिक्तमान छ। यो पकड खोल्न र रोग, पाप र मृत्यु नष्ट गन� 
वास्तवमा पया�प्त छ।

2. 454 : 17-23

भगवान र माविनसको लाविग प्रमे उपचार र थिशfा दुवै मा साँचो प्रोत्साहन हो। प्रेमले प्रेरर्णा दिदन्छ, उज्यालो 
दिदन्छ, नाघिमत गछ�, र बाटो डोया�उँछ। सही मनसायले विवचारलाई विपनन्स दिदन्छ, र वाक् र काय�मा शथिक्त र 
स्वतन्त्रता दिदन्छ। प्रेम सत्यको वेदीमा पुजारी हो। ईश्वरीय प्रेमलाई नश्वर मनको पानीमा सन�को लाविग 
धैय�पूव�क पख�नुहोस्, र थिसद्ध अवधारर्णा बनाउनुहोस्।

3. 228: 25-29 (वितर 2nd.)

भगवान बाहेक कुनै शथिक्त छैन। सव�शथिक्तमानतामा सव�शथिक्त छ, र अरू कुनै शथिक्तलाई स्वीकार गनु� भनेको
ईश्वरको अपमान गनु� हो। पाप, रोग र मृत्युमा शथिक्त छ भन्ने धारर्णालाई नम्र नाजरेनले उखाड दिदए। उहाँले
वितनीहरूलाई शथिक्तहीन साविबत गनु�भयो।

4. 30 : 14-18

रब्बी र पुजारीले मोशाको व्यवस्र्था थिसकाउनुभयो, जसले यसो भन्यो: "आँखाको सट्टा आँखा," र "जसले 
माविनसको रगत बगाउँछ, माविनसद्वारा उसको रगत बगाइनेछ।" त्यसो भएन, परमेश्वरको लाविग नयाँ 
काय�कारी, येशूले पे्रमको ईश्वरीय व्यवस्र्था प्रस्तुत गनु�भयो, जसले यसलाई सराप्नेहरूलाई पविन आथिशष् दिदन्छ।

5. 31 : 12-17

ईसाई  कत�व्यहरूको  सूचीमा  पविहलो,  उहाँले  आफ्ना  अनुयायीहरूलाई  सत्य  र  प्रमेको  विनको  पानL  शथिक्त
थिसकाउनुभयो। उनले मृतक समारोहलाई कुनै महत्त्व दिदएनन्। यो जीविवत ख्रीष्ट हुनुहुन्छ,  व्यावहारिरक सत्य,
जसले उहाँलाई काममा पछ्याउने सबैका लाविग येशूलाई "पुनरुत्र्थान र जीवन" बनाउँछ।

6. 366 : 12-19, 30-9

आफ्नो सँगी-प्रार्णीको लाविग सहानुभूवितको अभाव भएको घिचविकत्सकमा मानव स्नेहको कमी छ, र हामीसँग 
सोध्नको लाविग प्रेरिरत वारेन्ट छ: "जसले आफ्नो भाइलाई प्रमे गद�न जसलाई उसले देखेको छ, उसले कसरी 

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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परमेश्वरलाई प्रमे गन� सक्छ जसलाई उसले देखेको छैन?" यो आध्यात्मित्मक स्नेह नभएको, घिचविकत्सकको 
ईश्वरीय मनमा विवश्वासको कमी छ र असीम पे्रमको मान्यता छैन जसले एक्लै विनको पानL शथिक्त प्रदान गद�छ।

यदिद हामीले विबरामीहरूको लाविग जेलको ढोका खोल्छौं भने, हामीले पविहले टुटेको हृदयलाई बाँध्न थिसक्नुपछ�। 
यदिद हामीले आत्माद्वारा विनको पानL हो भने, हामीले आध्यात्मित्मक विनको पानL प्रवितभालाई यसको रूपको 
रुमालमवुिन लुकाउनु हुँदैन, न त विVश्चिGयन विवज्ञानको मनोबललाई यसको पत्रको घिचहानको कपडामा गाड्नु 
हुँदैन। एक अवैध, दयालु धैय�ताको कोमल शब्द र विVश्चिGयन प्रोत्साहन उसको डर र वितनीहरूलाई हटाउने, 
गविहरो थिसद्धान्तहरू, म्तिस्टरिरयोटाइप उधारो भाषर्णहरू, र तक� हरूको डोसिल�गको हेकाटो<बहरू भन्दा राम्रो छ, 
जुन वैध विVश्चिGयन विवज्ञानमा यवित धेरै प्यारोडीहरू हुन्, दिदव्य पे्रम संग ज्वाला।

7. 192 : 23-31

तपाईले गनु� भएको राम्रो र मूत� रूप ले तपाईलाई एक मात्र प्राप्त शथिक्त दिदन्छ। दुष्ट भनेको शथिक्त होइन। यो 
बलको उपहास हो, जसले आफ्नो कमजोरीलाई धोका दिदन्छ र कविहल्यै उठ्दैन।

ईश्वरीय मटेाविSन्द्रिजक्सको बुझाइमा हाम्रो गुरुको उदाहरर्ण पछ्याएर हामी सत्य र प्रमेको पाइलामा किह�ड्छौं। 
ईसाई धम� साँचो उपचारको आधार हो। जसले मानव विवचारलाई विनःस्वार्थ� प्रेमको अनुरूप राख्छ, उसले 
प्रत्यf रूपमा ईश्वरीय शथिक्त प्राप्त गद�छ।

8. 420 : 24-27

विबरामीहरूलाई भन्नुहोस् विक उनीहरूले रोगसँग विनभ�य रूपमा सामना गन� सक्छन् यदिद उनीहरूले मात्र यो
महसुस गछ�न् विक ईश्वरीय प्रमेले उनीहरूलाई हरेक शारीरिरक काय� र अवस्र्थाहरूमा सबै शथिक्त दिदन्छ।

9. 494 : 5-15

अनन्त सद्भाव जोगाउनको लाविग येशूको उदाहरर्णबाट कुनै सहयोग चाविहदैँन भनेर मसीहको जस्तो महान् काम 
आफ्नो लाविग वा परमेश्वरको लाविग गरिरएको थिर्थयो भनेर विवश्वास गनु� बेवSाईको प्रजावित होइन? तर 
माविनसहरूलाई यो मद्दत चाविहन्छ, र येशूले वितनीहरूको लाविग बाटो देखाउनुभयो। ईश्वरीय प्रेम सधैं भेदिटएको छ
र सधैं हरेक मानव आवश्यकता पूरा गनLछ। यो कल्पना गनु� राम्रो छैन विक येशूले चुनेको संख्याको लाविग मात्र वा
सीघिमत अवघिधको लाविग विनको पानL ईश्वरीय शथिक्त प्रदश�न गनु�भयो, विकनविक सबै मानवजावित र हरेक %ण्टामा, 
ईश्वरीय प्रेमले सबै राम्रो आपूर्तित� गद�छ।

अनुग्रहको चमत्कार पे्रमको लाविग कुनै चमत्कार होइन।

10.   243 : 4-15

दैवी पे्रम, जसले विवषालु सप�लाई हाविनरविहत बनायो, जसले माविनसहरूलाई उम्लि<लरहेको तेलबाट, आगोको 
भट्टीबाट, सिस�हको बङ्गाराबाट छुटकारा दिदयो, हरेक युगमा विबरामीहरूलाई विनको पान� सक्छ र पाप र 
मृत्युमाथिर्थ विवजय प्राप्त गन� सक्छ। यसले अतुलनीय शथिक्त र प्रमेको सार्थ येशूको प्रदश�नलाई मुकुट लगाएको 

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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छ। तर उही "मन ... जुन ख्रीष्ट येशूमा पविन थिर्थयो" सधैं अगमवक्ताहरू र पे्ररिरतहरूको पुरातन प्रदश�नहरू पवुिष्ट 
गन� र दोहोया�उन विवज्ञानको पत्रसँगै हुनुपछ�। ती आGय�हरू आज सामान्य रूपमा दोहोरिरएका छैनन्, त्यो 
चाहनाको कमीबाट जथित्तकै आध्यात्मित्मक विवकासको कमीबाट उत्पन्न हुदैँन।

11.   54 : 8-17

उहाँको थिशfा र उदाहरर्ण पछ्याउन को तयार छ? सबैले दिढलो होस् वा चाडँो आSूलाई ख्रीष्टमा रोप्नुपछ�, 
परमेश्वरको वास्तविवक विवचार। उहाँले उदारतापूव�क आफ्ना विप्रय-खजानाहरू खाली वा पापले भरिरएको मानव 
भण्डारहरूमा खन्याउन सक्नुहुन्छ, येशूको तीव्र मानव बथिलदानको प्रेरर्णा थिर्थयो। आफ्नो ईश्वरीय आयोगको 
साfीमा, उनले प्रमार्ण प्रस्तुत गरे विक जीवन, सत्य र पे्रमले विबरामी र पापलाई विनको पाछ�, र दिदमाग माS� त 
मृत्युमाथिर्थ विवजय प्राप्त गद�छ, कुनै Sरक पद�न। यो उसले ईश्वरीय प्रमेको प्रस्ताव गरेको उच्चतम प्रमार्ण थिर्थयो।

12.   496 : 9 (सोध्नु)-19

आSैलाई सोध्नुहोस्: के म परम राम्रोको नन्द्रिजक पुग्ने जीवन बाँघिचरहेको छु? के म सत्य र प्रेमको विनको पानL 
शथिक्त देखाउँदै छु? यदिद त्यसो हो भने, बाटो उज्यालो हुनेछ "उत्तम दिदन स<म।" तपाईंका Sलहरूले 
परमेश्वरको समझले माविनसलाई के ल्याउँछ भनेर प्रमाश्चिर्णत गनLछ। यो विवचारलाई सदा धारर्ण गनु�होस्, - विक 
यो आध्यात्मित्मक विवचार हो, पविवत्र आत्मा र ख्रीष्ट, जसले तपाईंलाई वैज्ञाविनक विनश्चिGतताका सार्थ, विनको पानL 
विनयम, यसको ईश्वरीय थिसद्धान्त, प्रेम, अन्तर्तिन�विहत, ओभरलाइङ्ग, र सबै सत्यलाई समाविहत गनL, देखाउन 
सfम बनाउँछ। हुनु।

13.   55 : 16-26

मेरो र्थविकत आशाले त्यो खुशीको दिदनलाई महसुस गनL प्रयास गछ� जब माविनसले ख्रीष्टको विवज्ञानलाई घिचन्न 
सक्छ र आफ्नो घिछमेकीलाई आSूलाई जस्तै प्रेम गनLछ, - जब उसले परमेश्वरको सव�शथिक्तमानता र ईश्वरीय 
प्रेमको विनको पानL शथिक्त महसुस गनLछ जुन यसले मानवजावितको लाविग गरेको छ र गरिररहेको छ। प्रवितबद्धता 
पूरा हुनेछन्। ईश्वरीय उपचारको पुन: प्रकट हुने समय सबै समय भरिर छ; र जसले आफ्नो पार्थिर्थ�व सबै ईश्वरीय
विवज्ञानको वेदीमा राख्छ, उसले अविहले ख्रीष्टको कचौरा विपउछ, र ईसाई उपचारको आत्मा र शथिक्तले समाप्त 
भएको छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन 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 समृन्द्रिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� <यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिक्तगत 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  fमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनL,
विनन्दा गनL, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानL वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� <यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आVामक 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 प्लेनविSल्ड विVश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक�ग जे<स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


