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विवषय- धर्म�विवधिध

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 40 : 8

"हे र्मेरो परर्मेश्वर, तपाईं जे चाहनु हुन्छ र्म त्यही अनुरूप गर्द�छु। र्म तपाईंको व्यवस्था जान्र्दछु।"

उत्तरर्दायी पढाइ: भजनसंग्रह 119 : 1-7

1 द्ध जीवन जिजउने र्माविनसहरू खुशी हुन्छन्। ती र्माविनसहरूले परर्मप्रभुको उपरे्दशहरू पछ्याउँर्दछ।
2 परर्मप्रभुको करार जसले पालन गछ� ती र्माविनसहरू सुखी हुन्छन्। वितनीहरूले परर्मप्रभुलाई आफ्ना 

सम्पूर्ण� हृर्दयबाटै खोज्र्दछन्।
3 ती र्माविनसहरूले अनधुिचत कार्महरू गर्दDनन,् वितनीहरूले परर्मप्रभुको आज्ञा पालन गर्द�छन्।
4 परर्मप्रभु, तपाईंले आफ्ना आज्ञाहरू हार्मीलाई दिर्दनु भयो अविन ती आज्ञाहरू पूर्ण� हृर्दयले पालन गनु� 

भनेर बताउनु भयो।
5 यदिर्द सँधै तपाईंको विवधिधहरू पालन गरें भने, परर्मप्रभु,
6 तब र्म कविहल्यै पविन लज्जिज्जत हुने छैन जब र्म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछु�।
7 जस्तो र्म तपाईंको न्याय र सद्गरु्णको अध्ययन गछु�  र्म साँचो रूपर्मा तपाईंको सम्र्मान गनMछु।

पाठ सेर्म�न

बाइबलबाट

1. व्यवस्था 30 : 6, 9 (से 1st ,), 10, 11

6 अविन परर्मप्रभु वितर्मीहरूका परर्मेश्वरले वितर्मीहरू र वितर्मीहरूका सन्तानलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन गनु� 
इच्छुक बनाउनु हुनेछ। तब वितर्मीहरूका सम्पूर्ण� हृर्दय र सारा प्रार्णले परर्मप्रभुलाई प्रेर्म गनMछौ र बाँच्नेछौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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9 परर्मप्रभु वितम्रा परर्मेश्वरले वितर्मी जुन सुकै कार्म हातर्मा थिलन्छौ सQल तुल्याइ दिर्दनु हुनेछ।
10 व्यवस्थाको यस पसु्तकर्मा लेखिखएका आज्ञाहरू पालन गयe र विनयर्महरूको अनुसरर्ण गयe भने र यी सबै

आफ्नो सम्पूर्ण� हृर्दय र सम्पूर्ण� प्रार्णले परर्मप्रभु वितर्मीहरूको परर्मेश्वरलाई वितर्मीहरूले आज्ञा पालन 
गनMछौ! यी सबै राम्रा राम्रा चीजहरू वितर्मीहरूले पाउनेछौ तर परर्मप्रभु वितर्मीहरूको परर्मेश्वरले जे भन्नु 
भएको छ त्यो वितर्मीहरूले र्मान्नुपछ�।जीवन र र्मृत्यु

11 आरे्दश जो र्म वितर्मीहरूलाई आज दिरं्दरै्दछु त्यो पालनगन� न अप्ठयारो छ न टाढा नै छ।

2. 2 इवितहास 34 : 1 (वितर ,), 2 (वितर 2nd ,), 8 (पठाउन), 8 (बनाउनु), 14 
(विहज्जिल्कयाहले), 16 (वितर 1st,), 19, 22 (वितर 3rd ,), 23 (वितर 1st ,), 26 (जस्तै),
27, 29, 30 (वितर 1st ,), 30 (र उसले पढ्यो)-32, 33 (र सबै)

1 योथिशयाह आठ वष� पुगेका थिथए जब वितनी राजा भए। वितनी एकतीस वष�सम्र्म यरूशलेर्मर्मा राजा थिथए।
2 योथिशयाहले त्यही गरे जो सही थिथयो। परर्मप्रभुले चाहनु भएका कुराहरू नै वितनले गरे। 
8 जब योथिशयाह यहूर्दाका राजाका रूपर्मा अठाह्रौ वष�र्मा थिथए वितनले शापान, … यसरी योथिशयाहले 

र्मजिन्र्दरलाई स्थापना गनM आरे्दश दिर्दए जसद्वारा वितनले यहूर्दा अविन र्मजिन्र्दरलाइ शुद्ध तुल्याउन सकून्।
14 त्यस सर्मयर्मा पूजाहारी विहज्जिल्कयाहले ‘परर्मप्रभुको व्यवस्थाको पसु्तक’ पाए जो र्मोशा द्वारा दिर्दइएको 

थिथयो।
16 शापानले त्यो पसु्तक राजा योथिशयाह कहाँ ल्याए। 
22 विहज्जिल्कयाह अविन राजाका सेवकहरू अगर्मवादिर्दनी हुल्र्दा कहाँ गए। 
23 हुल्र्दाले वितनीहरूलाई भनीन्नः
26 … यो कुरा यहूर्दाका राजा योथिशयाहलाई भन जसले वितर्मीहरूलाई परर्मप्रभु थिसत सोध्नु पठाउनुभयो 

यही परर्मप्रभु इस्राएलका परर्मेश्वर वितर्मीहरूले सुनेक वचनहरू बारेर्मा भन्नुहुन्छ।
27 योथिशयाह जब तैंले यो भूधिर्म अविन बाथिसन्र्दाहरूको विवषयर्मा कुराहरू सुविनस् तैंले आQैं लाई नम्र बनाइस् 

अविन तेरो लुगाहरू च्यावितस्। तँ र्मेरो सार्मुन्ने रोइस् अविन रै्मले यो सुने यसकारर्ण तेरो हृर्दय कोर्मल छ।
29 तब राजा योथिशयाहले यहूर्दा अविन यरूशलेर्मका सबै अग्रज र्माविनसहरूलाई आउनु अविन वितनीथिसत भेट्नु 

भनी बोलाए।
30 राजा परर्मप्रभुको र्मजिन्र्दर सम्र्म गए। … योथिशयाहले वितनीहरूलाई करारको पसु्तकर्मा भएका सबै 

कुराहरू पढेर सुनाए। त्यो पसु्तक परर्मप्रभुको र्मजिन्र्दरर्मा पाइएको थिथयो।
31 तब राजा आफ्ना स्थानर्मा उश्चिभए। वितनले परर्मप्रभुथिसत करार गरे। वितनी परर्मप्रभुको अनुसरर्ण गन� अविन 

परर्मप्रभुको आरे्दश, विनयर्म, विवधिधहरू पालन गन� सहर्मत भए। योथिशयाहले आफ्नो सम्पूर्ण� हृर्दय अविन 
आत्र्माद्वारा आज्ञा पालन गन� सहर्मत भए। वितनी यो पसु्तकर्मा लेखिखएका करारका कुराहरू पालन गन� 
सहर्मत भए।

32 तब योथिशयाहले यरूशलेर्म अविन विबन्यार्मीनका सबै र्माविनसहरूलाई करार स्वीकार गन� प्रवितज्ञा गराए। 
यरूशलेर्मका र्माविनसहरूले परर्मेश्वरको आज्ञापालन गरे, जसरी वितनीहरूका विपता-पुखा�हरूले 
परर्मेश्वरलाई पछ्याएका थिथए।

33 अविन जब सम्र्म योथिशयाह जीविवत थिथए तब सम्र्म र्माविनसहरूले वितनीहरूका पुखा�हरूका परर्मप्रभु 
परर्मेश्वरको सेवा गरिररहे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. र्मत्ती 15: 1

1 सपधिछ केही Qरिरसीहरू र शास्त्रीहरू येशूकहाँ आए। वितनीहरू यरूशलेर्मबाट आएका थिथए वितनीहरूले 
भने।

4. र्मकू� स 7 : 5 (विकन)-8

5 तापईंको चेलाहरूले त हार्मीले जस्तो आफ्ना पुखा�हरूको रीवितहरू पालन गर्दDनन् वितनीहरूले विकन 
Qोहोर हातले खान्छन्?

6 येशूले जवाQ दिर्दनुभयो, वितर्मीहरू सबै कपटीहरू हौ यशैयाले वितर्मीहरूको विवषयर्मा ठीकै भनेका छन्। 
यशैयाले लेखेका छन् यी र्माविनसहरूले वितनीहरूको ओठद्वारा र्मलाई आर्दर गर्द�छन् तर वितनीहरूका हृर्दय
र्मरे्दखिख धेरै टाढा छन्।

7 वितनीहरूको र्मप्रवितको उपासना अथ�विहन छ, विकनभने वितनीहरूले थिसकाएका कुराहरु केवल 
र्माविनसहरूले बनाएका विनयर्मर्मात्र हुन्।

8 वितर्मीहरूले परर्मेश्वरको आज्ञालाई त्यागेकाछौ, अविन वितर्मीहरू र्माविनसहरूको परम्परा र्मान्र्दछौ।

5. र्मकू� स 12: 28-34

28 शास्त्रीहरूर्मध्ये एकजना येशूकहाँ आए। उनले सदूकीहरू र Qरिरसीहरूसंग येशूले बहस गरिररहेको सुने। 
येशूले वितनीहरूका प्रश्नहरूको ठीक जवाQ दिर्दइरहेको सुने। अविन उहाँलाई सोधे, कुन चाँविह आज्ञा सब 
भन्र्दा प्रर्मुख छ?

29 यशूले उत्तर दिर्दनुभयो, सब भन्र्दा र्महान आज्ञा यस्तो छः इस्राएलका र्माविनसहरू, सुन! परर्मप्रभू हाम्रा 
परर्मेश्वनै एक परर्मप्रभु हुन्।

30 वितर्मीहरुले परर्मप्रभु वितर्मीहरूको परर्मेश्वरलाई सारा हृर्दयले, सारा आत्र्माले, सारा प्रार्णले र सारा 
शथिuले उहाँलाई प्रेर्म गनु�पछ�।

31 र्दोस्रो र्महान आज्ञा यस्तो छः वितर्मीहरूले आQूलाई प्रेर्म गरे जस्तो अरू र्माविनसहरूलाई पविन प्ररे्म 
गनु�पछe।यी आज्ञाहरू भन्र्दा अन्य आज्ञाहरू र्महान छैनन्।

32 शास्त्रीहरूले उत्तर दिर्दए, हे गुरुज्यु, त्यही नै ठीक उत्तर हो। तपाईंले जे भन्नुभयो त्यो दिठक हो। परर्मेश्वर 
एउटै परर्मप्रभु हुन् अविन अरू कुनै परर्मेश्वर छैनन्।

33 अविन एउटा र्मानसले आफ्नो सारा हृर्दयले, सारा प्रार्णले, सारा आत्र्माले र सारा शथिuले परर्मेश्वरलाई 
प्रेर्म गनु�पछ�। अविन आQूले आQूलाई प्रेर्म गर जस्तै अरू र्माविनसहरूलाई पविन प्रेर्म गनु�पछ�। यी आज्ञाहरू 
सबै अप�र्णहरू अविन परर्मेश्वरलाई गरिरएको अरू बथिलर्दानहरू भन्र्दा अत्यन्त र्मुख्य छन्।

34 येशूले त्यस र्माविनसले बुजिद्धर्मानपुव�क जवाQ दिर्दएको पाऊनु भयो। अविन उहाँले त्यस र्माविनसलाई 
भन्नुभयो, वितर्मी परर्मेश्वरको राज्य नजिजक छौ। त्यसपधिछ अरू कुनै र्माविनसले पविन उहाँलाई अरू धेरै 
प्रश्नहरू गनM साहस गरेनन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 4बाइबली पाठ आइतवार, जनवरी 9, 2022
विवषय- धर्म�विवधिध

6. यूहन्ना 5 : 39

39 वितर्मीहरूले धर्म�शास्त्र सावधानथिसत अध्ययन गर विकनभने वितर्मीहरू सोच्र्दछौ विक ती धर्म�शास्त्रद्वारा 
वितर्मीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछौ अविन वियनै धर्म�शास्त्रले र्मेरो विवषयर्मा गवाही दिर्दन्छ।

7. एविQसी 1: 3, 4, 12, 13

3 उहाँले हार्मीलाई स्वगxय स्थानहरूर्मा प्रत्येक ख्रीष्टर्मा रहेको आत्मित्र्मक आथिशष दिर्दनु भएकोछ। हाम्रा प्रभु 
येशू ख्रीष्टका विपता परर्मेश्वरर्मा प्रशंसा।

4 ख्रीष्टर्मा हुने हार्मीलाई विपता परर्मेश्वरले संसारको सृविष्ट गनु� भन्र्दा पविहल्यै छान्नुभयो विकनभने परर्मेश्वरले 
आफ्नो सार्मनु्ने विनर्द|ष र पविवत्र जन रहन सकौं भनी हार्मीलाई प्ररे्मले छान्नु भएको हो।

12 ख्रीष्टर्मा आशा राख्ने हार्मी पविहलो जन हौं। अविन हार्मी छाविनएका हौं ताविक उहाँको र्मविहर्मार्मा हार्मीले 
प्रशंसा ल्याउन सकौं।

13 वितर्मीहरू पविन त्यस्तै हौ। वितर्मीहरूले आफ्नो रु्मथिuको बारेर्मा साँचो थिशक्षा-सुसर्माचार सुविनहाल्यौ। 
सुसर्माचार सुनेपधिछ वितर्मीहरूले ख्रीष्टर्मा विवश्वास गयe। अविन परर्मेश्वरले आफ्नो विवशेष छाप वितर्मीहरूर्मा 
लगाउनु भयो र वितर्मीहरूलाई पविवत्र आत्र्मा दिर्दनुभयो जुन उहाँले प्रवितज्ञा गनु�भएको थिथयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 496 : 6 (ईसाई विवज्ञान र्मा)-8

…विSज्जिस्चयन विवज्ञानर्मा, पविहलो कत�व्य भनेको परर्मेश्वरको आज्ञापालन गनु�, एउटा र्मन हुनु, र अक|लाई 
आQूलाई जस्तै पे्रर्म गनु� हो।

2. 9 : 5-16

सबै प्राथ�नाको परीक्षा यी प्रश्नहरूको जवाQर्मा विनविहत छ: के हार्मी आफ्नो धिछर्मेकीलाई यो सोध्र्दा राम्रोसँग प्रेर्म 
गछ�? के हार्मी पुरानो स्वाथ�को पधिछ लाग्र्दछौं, केविह राम्रोको लाविग प्राथ�ना गरेकोर्मा सन्तुष्ट भएर, हाम्रो 
प्राथ�नार्मा विनरन्तर जीवन विबताएर हाम्रा अनुरोधहरूको इर्मानर्दारीको प्रर्मार्ण दिर्दरै्दनौं? यदिर्द स्वाथ�ले र्दयालाई 
स्थान दिर्दएको छ भने, हार्मीले हाम्रो धिछर्मेकीलाई विनस्वाथ� रूपर्मा हेनMछौं, र हार्मीलाई सराप्नेहरूलाई आशीवा�र्द 
दिर्दनेछौं। तर हार्मीले यो र्महान् कत�व्य पूरा हुन्छ भनेर सोधेर र्मात्रै पूरा गनM छैनौं। हार्मीले हाम्रो आशा र 
विवश्वासको Qलको आनन्र्द थिलन सक्नु अधि� त्यहाँ एउटा Sस उठाउनु पछ�।

3. 239 : 13-32

विSज्जिस्चयन विवज्ञानको वाचवड� धर्म�शास्त्रीय हो: "दुष्ट र्माविनसहरूले पापर्मय जीवन बाँच्न छाड्नु पछ�। 
वितनीहरूले नराम्रा कुराहरू सोच्न छाडनु पछ�।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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हाम्रो प्रगवित पत्ता लगाउन, हार्मीले हाम्रो स्नेह कहाँ राखिखएको छ र हार्मी कसलाई परर्मेश्वरको रूपर्मा स्वीकार
गछ� र पालन गछ� भनेर थिसक्नुपछ�। यदिर्द ईश्वरीय प्रेर्म हाम्रो लाविग नजिजक, विप्रय र अधिधक वास्तविवक हुरैँ्द 
गइरहेको छ भने, पर्दाथ� तब आत्र्माको अधीनर्मा छ। हार्मीले पछ्याउने वस्तुहरू र हार्मीले प्रकट गनM 
भावनाले हाम्रो दृविष्टकोर्ण प्रकट गछ� र हार्मीले के जिजत्रै्दछौं भनेर रे्दखाउँछ।

नश्वर र्मन र्मानव अश्चिभप्राय को र्मान्यता प्राप्त सीट हो। यसले भौवितक अवधारर्णाहरू बनाउँछ र शरीरको 
प्रत्येक असंगत काय� उत्पन्न गर्द�छ। यदिर्द ईश्वरीय र्मनबाट कर्म� अधि� बढ्छ भने, कर्म� सार्मंजस्यपूर्ण� हुन्छ। 
यदिर्द यो गल्ती नश्वर दिर्दर्मागबाट आउँछ भने, यो असंगत छ र पाप, रोग, रृ्मत्युर्मा सर्माप्त हुन्छ। ती दुई 
विवपरीत स्रोतहरू झरना वा धारार्मा कविहल्यै धिर्मल्रै्दनन्। थिसद्ध र्मनले पूर्ण�तालाई पठाउँछ, विकनविक परर्मेश्वर र्मन
हुनुहुन्छ। अपूर्ण� नश्वर दिर्दर्मागले यसको आफ्नै सर्मानताहरू पठाउँछ, जसको बारेर्मा बुजिद्धर्मान र्माविनसले 
भने, "सबै व्यथ� हो।"

4. 9 : 17-21 (वितर 1st .), 25-4

के तपाईं "परर्मप्रभु आफ्ना परर्मेश्वरलाई आफ्नो सारा हृर्दयले, आफ्नो सारा प्रार्णले र आफ्नो सारा दिर्दर्मागले 
प्रेर्म गनु�हुन्छ"? यो आज्ञाले धेरै कुराहरू सर्मावेश गर्द�छ, यहाँसम्र्म विक सबै भौवितक संवेर्दना, स्नेह र 
आराधनाको सर्मप�र्ण पविन।

के तपाईं ख्रीष्टको लाविग, सत्यको लाविग सबै छोड्न इच्छुक हुनुहुन्छ, र यसरी पापीहरू र्मध्ये गविनन्छ? होइन! 
के तपाई साँच्चै यो विबन्दु प्राप्त गन� चाहनुहुन्छ? होइन! त्यसोभए विकन यसको बारेर्मा लार्मो प्राथ�नाहरू गनु�होस्
र विSश्चिUयन हुन सोध्नुहोस्, विकनविक तपाईं हाम्रा विप्रय गुरुको पाइलार्मा विहड्ने वास्ता गनु�हुन्न? यदिर्द उहाँको 
उर्दाहरर्ण पछ्याउन चाहनु हुन्न भने, उहाँको स्वभावको सहभागी बन्न ओठले प्राथ�ना विकन गनु�हुन्छ? विनरन्तर 
प्राथ�ना भनेको सही गनM इच्छा हो। प्राथ�नाको अथ� हार्मी विहँड्न चाहान्छौं र हार्मीले प्राप्त गरेसम्र्म उज्यालोर्मा 
किहंड्नेछौं, रगत बग्ने पाइलाहरू भए पविन, र धैय�पूव�क प्रभुर्मा पर्खिखंरहेका छौं, हार्मीले हाम्रा वास्तविवक 
इच्छाहरू उहाँबाट पुरस्कृत गन� छोड्नेछौं।

5. 256 : 19-23

हाम्रो आज्ञाकारिरताको र्माग गनM को हो? जसले, धर्म�शास्त्रको भाषार्मा, "स्वग�को सेनार्मा र पथृ्वीका 
बाथिसन्र्दाहरूका बीचर्मा उहाँको इच्छाबर्मोजिजर्म गछ�; र कसैले पविन उहाँको हात रोक्न सक्रै्दन, वा उहाँलाई 
भन्न सक्रै्दन, तपाईं के गनु�हुन्छ?"

6. 184 :12-18

सत्य, जीवन र पे्रर्म र्माविनसर्मा एक र्मात्र वैध र अनन्त र्मागहरू हुन,् र वितनीहरू आध्यात्मित्र्मक कानूनकता� 
हुन,् ईश्वरीय विनयर्महरू र्माQ� त आज्ञाकारिरता लागू गर्दD।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय बुजिद्धद्वारा विनयन्त्रिन्त्रत, र्माविनस सार्मंजस्यपूर्ण� र शाश्वत छ। जुनसुकै कुरा गलत विवश्वासद्वारा 
विनयन्त्रिन्त्रत हुन्छ त्यो असर्मानता र नश्वर हो।

7. 375 : 11-20

विSज्जिस्चयन वैज्ञाविनकले रे्दखाउँछन् विक ईश्वरीय दिर्दर्माग विनको हुन्छ, जबविक सम्र्मोहनले उसलाई विनयन्त्रर्ण गन�को
लाविग आफ्नो व्यथिuत्वको विबरार्मीलाई बेवास्ता गर्द�छ। आफ्नो र्मानथिसकतालाई कुनै पविन र्मानथिसक विनरंकुशता 
वा कुप्रथार्मा सुम्पेर कुनै पविन व्यथिuलाई Qाइर्दा हुरैँ्दन। सबै अवैज्ञाविनक र्मानथिसक अभ्यास गलत र शथिuहीन 
छ र बुझ्नुपछ�  र Qलहीन रेन्डर गनु�पछ�। साँचो विSज्जिस्चयन वैज्ञाविनकले आफ्नो विबरार्मीको र्मानथिसक र नैवितक 
शथिuर्मा थप्रै्दछन् र उहाँलाई ईश्वरीय प्रेर्मद्वारा शारीरिरक रूपर्मा पुनस्था�विपत गर्दD आफ्नो विबरार्मीको 
आध्यात्मित्र्मकता बढाउँरै्दछन्।

8. 381 : 8-12, 15-4

कुनै कथिथत कानून उल्लङ्�न गर्दा�,  तपाईं खतरा छ भन्नुहुन्छ। यो डर खतरा हो र शारीरिरक प्रभाव उत्पन्न
गर्द�छ। हार्मी वास्तविवकतार्मा नैवितक वा आध्यात्मित्र्मक विनयर्म बाहेक अरू कुनै कुरा तोड्न सक्रै्दनौं। … भगवान
कानून विनर्मा�ता हुनुहुन्छ, तर उहाँ बब�र कोडका लेखक हुनुहुन्न। असीर्म जीवन र प्रेर्मर्मा, त्यहाँ कुनै रोग, पाप,
वा र्मृत्यु छैन, र धर्म�शास्त्रले �ोषर्णा गर्द�छ विक हार्मी बाँच्र्दछौं, चल्छौं, र अनन्त परर्मेश्वरर्मा हाम्रो अत्मिस्तत्व छ।

नश्वर  दिर्दर्मागको  कानूनको  बारेर्मा  कर्म  सोच्नुहोस्,  र  तपाईंले  चाँडै  र्माविनसको  ईश्वर-दिर्दनुभएको  प्रभुत्व
बुझ्नुहुनेछ। तपाईंले स्वास्थ्यसँग सम्बत्मिन्धत र्मानव थिसद्धान्तहरूबाट बाविहर विनस्कने आफ्नो बाटो बुझ्नुपछ�, नत्र
तपाईंले कुनै  रोगबाट पूर्ण�  रूपर्मा रु्मu हुनुहुन्छ भनी कविहल्यै विवश्वास गनु�हुने  छैन। र्मन वस्तुर्मा छैन भन्ने
बुझाइविबना र्माविनसको सद्भाव र अर्मरता कविहल्यै पुग्न सक्रै्दन। हार्मी रोगलाई एक गैरकानूनी रूपर्मा हटाऔं, र
अनन्त सद्भावको विनयर्मको पालना गरौं, - परर्मेश्वरको व्यवस्था। अन्यायपूर्ण� सजायलाई खारेज गनु� र्माविनसको
नवैितक अधिधकार हो, जुन वाक्य ईश्वरीय अधिधकारद्वारा कविहल्यै नदिर्दइएको हो।

ख्रीष्ट येशूले  गल्तीलाई  खारेज गनु�भयो  जसले  स्वास्थ्यको  भौवितक विनयर्महरूको उल्लङ्�नको  लाविग  र्दण्ड
लगाउनेछ;  उसले  पर्दाथ�को  कथिथत  विनयर्महरू  रद्द  गय|,  आत्र्माको  सार्मंजस्यको  विवरोध  गर्यो,  ईश्वरीय
अधिधकारको अभाव थिथयो र वितनीहरूको स्वीकृवितको लाविग केवल र्मानव अनुर्मोर्दन थिथयो।

9. 307 : 25 (परर्मात्र्मा)-30

दिर्दव्य र्मन र्माविनसको आत्र्मा हो, र र्माविनसलाई सबै चीजहरूर्मा प्रभुत्व दिर्दन्छ। र्माविनसलाई भौवितक 
आधारबाट सृविष्ट गरिरएको होइन, न त आत्र्माले बनाएको भौवितक विनयर्महरू पालन गन� बोलाइयो। उसको 
प्रान्त आध्यात्मित्र्मक विनयर्महरूर्मा छ, र्मनको उच्च कानूनर्मा।

10.   311 : 22-25

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जब र्मानवताले यस विवज्ञानलाई बुझ्छ, यो र्माविनसको लाविग जीवनको विनयर्म बन्नेछ, - आत्र्माको उच्च विनयर्म 
पविन, जसले सार्मंजस्य र अर्मरताको र्माध्यर्मबाट भौवितक भावनार्माथिथ हावी हुन्छ।

11.   497 : 24(र)-27

अविन हार्मी दृढतापूव�क हेरिररहने वाचा गछ�, र त्यो दिर्दर्माग हार्मीर्मा होस् भनेर प्राथ�ना गछ� जुन ख्रीष्ट येशूर्मा 
पविन थिथयो। हार्मीले अरूलाई त्यस्तै व्यवहार गनM जुन वितनीहरूले हार्मीसँग गराउँछन्। र र्दयालु, न्यायी, र शुद्ध 
हुन।

रै्दविनक कत�व्यहरू

रे्मरी बेकर एड्डी द्वारा

रै्दविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिर्दन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सर्दस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेर्मको  शासन र्मर्मा  स्थाविपत होस्,  र र्मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
र्माविनसजावितको स्नेह सर्मृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयर्म

न त दुश्र्मनी  वा  न केवल व्यथिuगत अनुलग्नकले र्मर्दर चच�का  सर्दस्यहरूको र्मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पर्द�छ। विवज्ञानर्मा, ईश्वरीय प्रेर्मले र्मात्र र्माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेर्मको धिर्मठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँर्दा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षर्मा  र्मा। यस  चच�का
सर्दस्यहरूले दिर्दनहुँ हेनु�पर्द�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पर्द�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनM,
विनन्र्दा गनM, सल्लाह दिर्दन,े प्रभाव पानM वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सर्दस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आSार्मक र्मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिर्दन
प्रवितदिर्दन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परर्मेश्वर,  आफ्ना नेता र र्माविनसजावितप्रवित आफ्नो र्दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुरैँ्दन। उसको कार्मले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा र्दोषी हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धर्म�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, र्मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


