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आइतबार जलुाई 10, 2022

विवषय- संस्कार

स्वर्ण� पाठ:  वि�तोपदेश 15: 8

"एउटा अन्यायी मावि&सले चढाएको बलिलदा&लाई परमप्रभुले घृर्णा ग&ु� हुन्छ तर ईमान्दारीलिसत व्यव�ार ग&1
मावि&सको प्रार्थ�&ालिसत उ�ाँ खुशी हु&ुहुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ: भज&संग्र� 51: 10-12, 15-17

10 �े परमेश्वर, शुद्ध हृदय मभिभत्र सृज&ा गरिरदिद&ु �ोस्! मेरो आत्मा फेरिर एकपल्ट बलिलयो पारी 
दिद&ु�ोस्।

11 मलाई &ठेल्&ु �ोस्। अवि& मदेखिख तपाईंको पविवत्र आत्मा टाढा &लैजा&ु �ोस्!
12 तपाईंको स�योगले मलाई खुशी पाद�छ! मलाई फेरिर एकपल्ट त्यो आ&न्द दिद&ु�ोस्। मेरो आत्मा 

बलिलयो पारी दिद&ु�ोस् र तपाईंको आज्ञा पाल& ग&� तयार �ोस्।
15 �े मेरो स्वामी, म मेरो मुख खोल्&ेछु र तपाईंको प्रशंसा-गीत गाउ&े छु!
16 तपाईं वास्तवमा बलिल�रू चा�&ु हुन्&् यसकारर्ण मैले विक& बलिल�रू चढाउ&ु।
17 जु& बलिल परमेश्वरले चा�&ु हुन्छ त्यो विव&म्र आत्मा �ो। �े परमेश्वर, जो-जो विव&म्र अवि& समर्पिपJत 

हृदय लिलएर आउँदछ&्, तपाईं उ&ी�रू देखिख मुख फका�उ&ु हुन्&!

पाठ सेम�&

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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1. मीका 6 : 6-8

6 जब म परमप्रभुको छेउमा जान्छु अवि& प्रमार्ण गछु� , तब परमेश्वरको छेउमा आफूसंग के लिलएर जाऊँ? के
परमप्रभुको छेउमा एक वष�को बाछो �ोमबलिल चढाउँ& लिलएर जाऊ?

7 के परमप्रभु एक �जार भेडा र तेलका दश �जार &दीलिसत प्रशन्& हु&ुहुन्छ? के म आफ्&ो अपराधको 
वि&म्तिम्त आफ्&ो जेठो छोरा जो आफ्&ो शरिररको अंग �ो, त्यो अप�र्ण गरँू?

8 �े मावि&स! परमप्रभुले वितमी�रुलाई के असल छ त्यो भन्&ु भएकोछ। परमप्रभुले वितमी�रुलाई उ�ाँ के 
चा�ा&ु हुन्छ त्यो बताउ&ु भएको छ। मावि&स�रुसंग वितमी साँचो ब&, अरुसंग प्रेमगर, वितम्रो परमेश्वरको 
अघिघ &म्र भएर बस।

2. 1 राजा 8 : 1 (सोलोम& भेला भए)-11

1 त्यसपघिछ राजा सुलेमा&ले इस्राएलका बूढा-प्रधा&�रू, विवभिभन्& कुल-वंशका प्रमुख�रू, र इस्राएलका 
कुल-वंश�रूका अगुवा�रूलाई बोलाए। उ&ले वित&ी�रूलाई यरूशलेममा आउ&े आदेश दिदए। 
सुलेमा&ले परमप्रभुको करारको सन्दूकलाई दाऊदको श�रबाट जसलाई लिसयो& पवि& भवि&न्थ्यो, 
ल्याउ& चा�न्रे्थ।

2 यसकारर्ण सबै इस्राएलका मावि&स�रू वष�को सातौं म�ी&ामा त्यसको म�ी&ाको चाडको समयमा 
मावि&स�रू सुलेमा&लिसत भेला हुन्रे्थ।

3 इस्राएलका सबै बूढा प्रधा&�रू त्यस ठाउँमा पुगे। तब पूजा�ारी�रूले पविवत्र सन्दूक उठाए।
4 वित&ी�रूले भेट हु&े पाल अवि& पालमा र�ेका सबै पविवत्र चीज-बीज�रू समेत परमप्रभुको पविवत्र सन्दूक

लिसत बोके। लेवीकु�रूले यी सामा&�रू बोक्&मा पूजा�ारीलाई सघाए।
5 राजा सुलेमा& अवि& इस्राएलका सारा समुदाय करारको सम्झौता सन्दूक अघिघ भेला भए। वित&ी�रूले 

धेरै बलिल�रू चढाए। वित&ी�रूले यवित धेरै भेडा�रू अवि& पशु�रू मारे, कु&ै मावि&सले गन्ती ग&� सके&।
6 तब पूजा�ारी�रूले परमप्रभुकोको करारको सन्दूकलाई यर्था स्र्था&मा स्र्थाविपत गरे। यो ठाउँ मन्दिन्दरमा 

म�ा पविवत्र स्र्था&को भिभत्र लिर्थयो। करारको सन्दूकलाई करूब स्वग�दूत�रूको पंखेटाको तल स्र्थाविपत 
गरिरयो।

7 करूब स्वग�दूत�रूका पखेटा पविवत्र सन्दूक मालिर्थ किफJन्दिजएका लिर्थए। वित&ी�रूले पविवत्र सन्दूक अवि& 
यसको खाम्बा�रूलाई ढाविक दिदए।

8 यी र्थाम्&े खाम्बा�रू धेरै लामा लिर्थए। अवित पविवत्र स्र्था&को अघिघ उभिभ&े कु&ै मावि&सले खाम्बा�रूको 
छेऊ देख्& सकथ्यो। तर बावि�रबाट कु&ैपवि& मावि&सले वित&ी�रूलाई देख्& सक्दै& लिर्थए। खाम्बा�रू 
आज पवि& त्य�ाँ छ&्।

9 पविवत्र सन्दूक भिभत्र मात्र दुइवटा ढुङ्गाका पाटी�रू लिर्थए। यी पाटी�रू वित&ै लिर्थए जसलाई मोशाले �ोरेब
&ाउँ भएको ठाउँमा पविवत्र सन्दूकभिभत्र राखेका लिर्थए। �ोरेब त्यो ठाउँ लिर्थयो ज�ाँ परमप्रभुले इस्राएलका 
मावि&स�रूसँग वित&ी�रू घिमश्रबाट बावि�र वि&स्केपघिछ करार बाँध्&ुभएको लिर्थयो

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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10 पूजा�ारी�रूले पविवत्र सन्दूकलाई अवित पविवत्र स्र्था&मा स्र्थाविपत गरे। जब पूजा�ारी�रू पविवत्र स्र्था&बाट
बावि�र आए, परमेश्वरको मन्दिन्दरमा बादल भरिरयो।

11 पूजा�ारी�रूले आफ्&ो काम वि&रन्तर ग&� सके&&् विक&भ&े मन्दिन्दर परमेश्वरको मवि�माले भरिरयो।

3. रोमी 12 : 1, 2 

1 यसैले दाज्यू-भाइ�रू र दिददी-बवि�&ी�रू, के�ी गर भ&ेर म विबन्ती गद�छु। परमेश्वरले �ामीलाई ठूलो दया 
देखाउ&ुभयो। यसकारर्ण परमेश्वरलाई प्रसन्& गदk आफ्&ो जीव&लाई जीविवत बलिलदा&को रूपमा अप�र्ण 
गर। य�ी वितमी�रूको आत्मित्मक उपास&ा �ो।

2 सांसारिरक स्तरमा आफूलाई परिरवत�& &गर। तर विवचारको &याँ बाटो अप्नाएर आफूलाई आन्तरिरक रूपले
परिरवत�& गर। अवि& त्यसपघिछ वितमी�रू राम्रो के �ो, उ�ाँलाई के म& पछ� र सम्पूर्ण�ता के �ो, आफै 
परमेश्वरको इच्छा पत्तो लाउ& सम�र्थ हु&े छौ।

4. मत्ती 26 : 17-20, 26-29 

17 अखघिमरी रोटीको पवि�ले दिद&, चेला�रू येशूक�ाँ आए। चेला�रूले भ&े, वि&स्तार-चाडको भोज& ग&� 
�ामी तपाईंलाई तयार पारिरदिदन्छौ। �ामीले क�ाँ खा& तयार गरेका तपाईं चा�&ु हुन्छ?

18 येशूले भन्&ुभयो, श�रवितर जाऊ। मैले घिच&ेको मावि&सको घरमा जाऊ। उसलाई गुरूले यसो भन्&ु भएको
छ भ&ेर भ&, मेरो तोविकएको समय अवित &न्दिजक आएको छ। म वि&स्तार चाडको भोज& मेरो सबै 
चेला�रूलिसत वितम्रो घरमा खा&ेछु।

19 चेला�रूले येशूको आज्ञा अ&ुसार सबैकाम गरिरदए। वित&ी�रूले वि&स्तार-चाडको भोज तयार पारे।
20 जब साँझ भयो, येशू आफ्&ा चेला�रूसार्थ खा&ामा बस्&ु भएको लिर्थयो।
26 खादैँ गदा� येशूले रोटी लिल&ुभयो। येशूले रोटीको वि&म्तिम्त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिद&ुभयो र त्यसलाई टुMा 

पा&ु�भयो। येशूले आफ्&ा चेला�रूलाई रोटी दिद&ुभयो। र भन्&ुभयो, यो रोटी�रू लेओ र खाओ। यो रोटी 
&ै मेरो शरीर �ो।

27 त्यसपघिछ येशूले एक प्याला दाखरस लिल&ुभयो। येशूले त्यसको लाविग परमेश्वरलाई धन्यवाद दिद&ुभयो 
अवि& त्यो चेला�रूलाई दिद&ुभयो। येशूले भन्&ुभयो, वितमी�रू प्रत्येकले यसबाट विपओ।

28 यो दाखरस मेरो रगत �ो। मेरो रगतले परमेश्वरबाट उ�ाँको मावि&स�रूकालाविग &याँ करारको प्रारम्भ 
ग&1छ। यो रगत धेरै मावि&स�रूलाई वित&ी�रूको पाप क्षमाको लाविग ब�ाइन्छ।

29 म वितमी�रूलाई भन्दछु म यो दाखरस फेरिर विपउँदिद& जबसम्म मेरो विपताको राज्यमा &याँ जस्तै भएर 
�ामी�रू एकै विपउँदै&ौं।

5. यू�न्&ा 19 : 1, 16-18 

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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1 तब विपलातसले येशूलाई लैजा&े र कोरा� लगाउ&े आदेश दिदए।
16 तब येशूलाई Mूसमा झुर्णड्याएर मा&ु� भ&ेर विपलातसले वित&ी�रूलाई सुम्पे।लिसपा�ी�रूले येशूलाई लगे।
17 येशूले आफ्&ो Mूस बोक्&ु भयो अवि& उ�ाँ “खोपडी ठाऊँ” तफ�  जा&ु भयो वि�बू्र भाषामा गलगर्था भवि&न्छ
18 गलगर्थामा येशूलाई Mूसमा टाँगे। वित&ी�रूले दुइज&ा मावि&स�रू उ�ाँको दुई पदिu अवि& यशूलाई बीचमा 

राखे।

6. यू�न्&ा 20 : 1, 16, 17

1 �प्ताको पवि�लो दिद& विब�ा&ै मरिरयम मग्दलिल&ी येशूको घिच�ा&मा गई। वित&ले देखिख& विक त्यो ठूलो चuा& 
जो घिच�ा&को द्वारमा राखिखएको लिर्थयो त्यो ढंुगा �ाटाइएको लिर्थयो।

16 येशूले उसलाई भन्&ुभयो, �े मरिरयम।”मरिरयम येशू तफ�  फकw र यहूदी भाषामा उसलाई भ&ी, रब्बो&ी।
17 येशूले उसलाई भन्&ुभयो, मलाई &छोऊ। म अझ् सम्म विपताकोमा गई सकेको छुइँ&। तर मेरा दाज्यु-

भाइ�रू भएकोमा जाऊ, र वित&ी�रूलाई यसो भ&ः ‘म मेरो विपता र वितमी�रूका विपताक�ाँ फकw 
जादैँछु। म मेरो परमेश्वर र वितमी�रूको परमेश्वरक�ाँ फकw जादैँछु।

7. यू�न्&ा 21 : 1 (से;), 15-17

1 त्यसपघिछ, येशू फेरिर आफ्&ा चेला�रू समक्ष देखा प&ु� भयो। त्यो वितविबरिरयास झीलको छेउमा भएको 
लिर्थयो। यो यसरी हु& गयो।

15 जब वित&ी�रूले खाइसके, येशूले लिशमो& पत्रुसलाई भन्&ुभयो,  योआ&ेसको पतु्र लिशमो&, यी अन्य 
मावि&स�रूले भन्दा ज्यादा वितमी मलाई प्रमे गछ{? पत्रुसले जवाफमा भ&े,  ज्यू प्रभु, तपाईं जान्&ु �न्छ म
प्रमे गछु�  तपाईंलाई। त्यसपघिछ येशूले पत्रुसलाई भन्&ुभयो, मेरा भेंडा�रूलाई खुवाऊ।

16 फेरिर पत्रुसलाई भन्&ुभयो, लिशमो& योआ&ेसको पुत्र, वितमी मलाई प्रेम गछ{? पत्रुसले जवाफमा भ&े, ज्यू, 
प्रभु, तपाईं जान्&ु हुन्छ म प्रेम गछु�  तपाईंलाई। त्यसपघिछ येशूले भन्&ुभयो, मेरा भेंडा�रूको�ेरचा�ा गर।

17 तस्रोपल्ट येशूले पत्रुसलाई सोध्&ुभयो, लिशमो&, योआ&ेसको पतु्र, वितमी मलाई प्रेम गछ{?”पत्रुस उदास 
भए, विक&विक येशूले उसलाई तेस्रो पल्ट सोध्&ुभयो, वितमी मलाई प्रेम गछ}? पत्रुसले भ&े, प्रभु तपाईं सब 
र्थोक जान्&ुहुन्छ। मैले तपाईंलाई प्रेम गछु�  भ&ेर पवि& जान्&ुहुन्छ। येशूले पत्रुसलाई भन्&ुभयो, मेरा 
भेंडा�रूलाई खुवाऊ।

8. वि�बू्र 13 : 15 (दिद&ु�ोस्), 16

15 ... येशूको माफ� त परमेश्वरलाई बलिल चढाउ& �ामीले छोड&ु हुँदै&। उ�ाँको &ाउँ उच्चारर्ण ग&� �ाम्रा 
ओठबाट वि&स्केको प्रशंसा &ै त्यो बलिल �ो।

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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16 अवि& अका�को भलाई ग&� र अरूका भागीदार बन्& &भूल। बलिल�रू विय&ै हु&् जसले परमेश्वरलाई प्रसन्& 
तुल्याउँछ।

विवज्ञा& र स्वास्थ्य

1.  241 : 19-22

सबै भलि~को तत्व ईश्वरीय पे्रमको प्रवितविबम्ब र प्रदश�&, रोग वि&को पा&1 र पाप &ष्ट ग&1 �ो। �ाम्रा 
मालिलकले भन्&ुभयो, "यदिद वितमी�रूले मलाई प्रेम गछ{ भ&े, मेरा आज्ञा�रू पाल& गर।"

2.  25 : 3-12

रगतको आध्यात्मित्मक सार बलिलदा& �ो। येशूको आत्मित्मक प्रस्तावको प्रभावकारिरता मा&व रगतको �ाम्रो 
भाव&ाले व्य~ ग&� सक्&े भन्दा असीम छ। येशूको भौवितक रगत पापबाट शुद्ध ग&� "श्राप भएको रूख" मा 
बगाउँदा त्यो उ�ाँका &सा�रूमा बविगर�ेको बेला भन्दा बढी प्रभावकारी लिर्थए& जब उ�ाँ आफ्&ो बुबाको 
व्यवसायको बारेमा दिद&हुँ जा&ुहुन्थ्यो। उ�ाँको साँचो मासु र रगत उ�ाँको जीव& लिर्थयो; र वित&ी�रू साँच्चै 
उ�ाँको मासु खान्छ&् र उ�ाँको रगत विपउछ&्, जसले त्यो दिदव्य जीव&मा भाग लिलन्छ।

3.  32 : 28-26

वि&सा& मवि�&ामा येशूले आफ्&ा चेला�रूसँग उ�ाँको Mूसमा टाँस्&ु अघिघको रातमा खा&ु भएको वि&स्तार चाड, 
एक शोकपूर्ण� अवसर लिर्थयो, दिद&को अन्त्यमा लिलइएको एउटा दुःखद भोज, छायाँ चाँडो पदk गइर�ेको मवि�घिमत 
क्यारिरयरको गोधूलिलमा; र यो भोज सधैंको लाविग येशूको अ&ुष्ठा& वा कुरामा छुट�रू बन्द।

उ�ाँका अ&ुयायी�रू, दुःखी र मौ&, वित&ी�रूको मालिलकको विवश्वासघातको घडीको आशा गदk, स्वग�य मन्&ा 
खाए, जसले सत्यको सताइएका अ&ुयायी�रूलाई उजाडस्र्था&मा खुवाएको लिर्थयो। वित&ी�रूको रोटी साँच्चै 
स्वग�बाट आयो। यो आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्वको म�ा& सत्य लिर्थयो, विबरामी�रूलाई वि&को पा&1 र त्रदुिटलाई बावि�र 
वि&काल्&े। वित&ी�रूका मालिलकले पवि�ले &ै यो सबै व्याख्या गरिरसकेका लिर्थए, र अब यो रोटी वित&ी�रूलाई 
खुवाउँदै र पाल&पोषर्ण गदkछ। वित&ी�रूले यो रोटी घर-घरमा बोकेका लिर्थए, अरूलाई भाँच्दै (सम्झाएर) र अब 
यसले आफैलाई सान्त्व&ा दिदन्छ।

आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्वको यस सत्यको लाविग, वित&ी�रूका गुरुले कि�Jसा स�&ु र दुःखको कचौरालाई वि&कास ग&� 
लाग्&ु भएको लिर्थयो। उ�ाँले वित&ी�रूलाई छोड्&ुपछ�। अ&न्त विवजयको ठूलो मवि�माले उ�ाँलाई छायामा राख्दै, 
उ�ाँले धन्यवाद दिद&ुभयो र भन्&ुभयो, "वितमी�रू सबै विपउ&ु�ोस्।"

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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जब उ�ाँमा मा&व तत्वले ईश्वरसँग संघष� गय�, �ाम्रो म�ा& लिशक्षकले भन्&ुभयो: "मेरो इच्छा �ोइ&, तर तपाईंको,
पूरा �ोस्!" - अर्था�त्, शरीरले �ोइ&, तर आत्माले ममा प्रवितवि&घिधत्व गरू&्। यो आध्यात्मित्मक प्रमेको &याँ समझ 
�ो। यसले ख्रीष्ट, वा सत्यको लाविग सबै दिदन्छ। यसले आफ्&ा शत्रु�रूलाई आशीवा�द दिदन्छ, विबरामी�रूलाई 
वि&को पाछ�, त्रदुिटलाई बावि�र वि&काल्छ, मरेका�रूलाई अपराध र पाप�रूबाट जीविवत पाछ� , र गरिरब�रूलाई 
सुसमाचार प्रचार गछ�, &म्र हृदयमा।

4.  34 : 29-2

�ाम्रा प्रभुको अम्तिन्तम रावित्रभोज र ग्यालिललिलय& समदु्रको विक&ारमा रमाइलो बैठकमा विब�ा&को उज्यालो 
समयमा उ�ाँका चेला�रूसँगको उ�ाँको अम्तिन्तम आत्मित्मक &ाश्ताको बीचमा कस्तो भिभन्&ता छ! उ�ाँको उदासी 
मवि�मामा विबवितसकेको लिर्थयो, र उ�ाँका चेला�रूको शोक पNात्तापमा पुग्यो, - हृदय�रूलाई ताड&ा र 
घमण्डले �प्कायो।

5.  35 : 10-19, 25-29

&याँ उज्यालोको विब�ा&ीमा �ाम्रा प्रभुसँगको यो आध्यात्मित्मक भेट भ&ेको विब�ा&को खा&ा �ो जु& इसाई 
वैज्ञावि&क�रूले स्मरर्ण गछ�&्। वित&ी�रू ख्रीष्ट, सत्यको सामु झुक्छ&्, उ�ाँको पु&: देखा प&� र चुपचाप 
ईश्वरीय लिसद्धान्त, प्रमेसँग कुराका&ी ग&�को लाविग। वित&ी�रूले मतृ्युमालिर्थ आफ्&ो प्रभुको विवजय, मृत्यु पघिछ 
शरीरमा उ�ाँको परीक्षर्ण, मा&व परीक्षर्णको उदा�रर्ण, र भौवितक दृविष्टबाट उठेपघिछ उ�ाँको आध्यात्मित्मक र 
अम्तिन्तम स्वगा�रो�र्णको उत्सव म&ाउँछ&्।

�ाम्रो बम्तिप्तस्मा सबै त्रुदिटबाट शुन्दिद्धकरर्ण �ो।

�ाम्रो युकेरिरस्ट एक भगवा& संग आध्यात्मित्मक संचार �ो। �ाम्रो रोटी, "जो स्वग�बाट तल आउँछ," सत्य �ो। 
�ाम्रो कप Mस �ो। �ाम्रो मदिदरा प्रेमको पे्ररर्णा �ो, मस्यौदा �ाम्रो गुरुले विपउ&ुभयो र उ�ाँका 
अ&ुयायी�रूलाई प्रशंसा ग&ु�भयो।

6.  43 : 11-4

येशूको अम्तिन्तम प्रमार्ण उ�ाँका विवद्यार्थ��रूको लाविग सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा विवश्वस्त, सबैभन्दा लाभदायक
लिर्थयो। Mूर सताउ&े�रूको दुद�म्यता, राजद्रो� र उसको विवश्वासघातीको आत्म�त्या, ईश्वरीय प्रमेले मावि&सको
मवि�मा र परमेश्वरको साँचो विवचारलाई ओझेलमा पारेको लिर्थयो, जसलाई येशूका सताउ&े�रूले विगल्ला गरेका
लिर्थए र मा&1 प्रयास गरेका लिर्थए। येशूले लिसकाउ&ुभएको सत्यको अम्तिन्तम प्रदश�& र जसको लाविग उ�ाँ Mूसमा

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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टाँविग&ुभयो,  संसारको लाविग &याँ  युग खोलिलयो। आफ्&ो प्रभाव कायम राख्& उसलाई मा&1�रूले यसलाई
वि&रन्तरता दिदए र विवस्तार गरे।

विततोताको कचौराले विपउ&ुभएको कारर्ण येशू प्रदश�&मा मालिर्थ उठ्&ुभयो।  मा&व का&ू&ले उ�ाँलाई वि&न्दा
गरेको लिर्थयो,  तर उ�ाँले दिदव्य विवज्ञा& प्रदश�& गदk  हु&ुहुन्छ। आफ्&ा शत्रु�रूको बब�रताको पहुँचबाट बावि�र,
उसले पदार्थ� र मतृ्युको अवज्ञा गदk  आध्यात्मित्मक का&ू& अन्तग�त काम गरिरर�ेको लिर्थयो,  र त्यो आध्यात्मित्मक
व्यवस्र्थाले  उसलाई सँभाल्यो।  परमात्माले मावि&सलाई �रेक विबन्दुमा न्दिजत्&ुपछ�।  येशूले  लिसकाउ&ुभएको र
बाँच्&ु भएको विवज्ञा&ले जीव&,  पदार्थ� र बुन्दिद्धको बारेमा सबै भौवितक विवश्वास�रू र त्यस्ता विवश्वास�रूबाट
बढ्दो बहुविवध त्रदुिट�रूमालिर्थ विवजय �ालिसल ग&ु�पद�छ।

घृर्णामालिर्थ प्रेमको न्दिजत हु&ुपछ�। सत्य र जीव&ले त्रुदिट र मृत्युमालिर्थ विवजयको मो�र लगाउ&ुपछ� ,  मुकुटको
लाविग  काँडा�रू अलग ग&ु�  अघिघ,  आशीवा�द  पछ्याउँदछ,  "राम्रो  भयो,  असल र विवश्वासयोग्य  सेवक"  र
आत्माको सव�च्चता देखाइन्छ।

7.  33 : 31-17

के येशूको सम्झ&ामा रोटी खा&े र दाखमद्य विपउ&े सबैले उ�ाँको कचौरा विपउ&, उ�ाँको Mुस लिल& र सबै कुरा 
ख्रीष्टको लिसद्धान्तको लाविग छोड्& तयार छ&्? त्यसोभए विक& यो प्रेरर्णालाई मृत संस्कारमा दोष लगाउ&ुको सuा,
त्रदुिटलाई बावि�र वि&कालेर र शरीरलाई "पविवत्र, ईश्वरलाई ग्र�र्णयोग्य" ब&ाएर सत्य बुन्दिझएको छ? यदिद ख्रीष्ट, सत्य,
�ामीक�ाँ प्रदश�&मा आउ&ुभएको छ भ&े, अरू कु&ै स्मरर्णको आवश्यकता छै&, विक&विक प्रदश�& इमा&ुएल, वा 
परमेश्वर �ामीसँग हु&ुहुन्छ; र यदिद सार्थी �ाम्रो सार्थमा छ भ&े, �ामीलाई त्यो सार्थीको सम्झ&ा विक& चावि�न्छ?

यदिद संस्कारमा भाग लिल&े सबैले साँच्चै येशूको पीडाको सम्झ&ा गरेका लिर्थए र उ�ाँको कचौरा विपउ&ुभएको लिर्थयो 
भ&े, वित&ी�रूले संसारमा Mाम्तिन्त ल्याउ&े लिर्थए। यदिद भौवितक प्रतीक�रू माफ� त उ�ाँको सम्झ&ा खोज्&े�रू सबैले
Mुस उठाउँछ&्, विबरामी�रूलाई वि&को पाछ�&्, दुष्ट�रूलाई बावि�र वि&काल्छ&्, र गरिरब�रूलाई ख्रीष्ट वा सत्य 
प्रचार गछ�&्, - ग्र�र्णशील विवचार - वित&ी�रूले स�स्राब्दीमा ल्याउ&ेछ&्।

दैवि&क कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि&क प्रार्थ�&ा

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।
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प्रत्येक दिद& प्रार्थ�&ा ग&ु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हु&ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव&,  र  प्रेमको  शास& ममा  स्र्थाविपत  �ोस्,  र  मबाट  सबै  पाप  �टाउ&;  र  तपाईंको  वच&ले  सबै
मावि&सजावितको स्&े� समनृ्दिद्ध, र वित&ी�रूलाई शास& ग&� सक्छ!

चच� म्या&ुअल, अ&ुच्छेद 8  सेक्स&।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग वि&यम

& त दुश्म&ी वा  & केवल व्यलि~गत अ&ुलग्&कले मदर चच�का  सदस्य�रूको म&साय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त ग&ु�पद�छ। विवज्ञा&मा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र मावि&सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि&कले प्रेमको घिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�&्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्य�रूले दिद&हुँ �े&ु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ& प्रार्थ�&ा ग&ु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी ग&�,  न्याय ग&1,
वि&न्दा ग&1, सल्ला� दिद&े, प्रभाव पा&1 वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु&बाट।

चच� म्या&ुअल, अ&ुच्छेद 8  सेक्स&।1 ।

डू्यटी ग&� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु&ेछ विक उसले  आMामक मा&लिसक सल्ला�को  विवरुद्ध दिद&
प्रवितदिद& स्वयंलाई बचाउ&ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्&ा &ेता र मावि&सजावितप्रवित आफ्&ो दावियत्वलाई विबस�&ु  वा
बेवास्ता ग&ु� हुँदै&। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर&ेछ, र न्याय गरिर&ेछ वा दोषी हु&ेछ।

चच� म्या&ुअल, अ&ुच्छेद 8  सेक्स&।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले&विफल्ड विMभिNय& साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विMभिNय& साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा& र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब&ेको छ।


