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आइतबार मे 1, 2022

विवषय- अनन्त सजाय

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 19 : 14

"आशा गर्छु# � , मेरा वचनहरू र विवचारहरूले तपाईंको चिचत्त ब#झ्यो होला। परमप्रभ#, तपाईं मेरो चट्टान हुन#हुन्र्छु,
तपाईंले मात्र मलाई बचाउन# हुन्र्छु।"

उत्तरदायी पढाइ: 2 पत्र#स 1 : 2-8

2 वितमीहरुलाई अचि6कभन्दा अचि6क अन#ग्रह अविन शान्तिन्त प्रदान गरिरयोस्। वितमीहरुले अन#ग्रह अविन शान्तिन्त 
प्राप्त गन;र्छुौ, विकनविक वितमीहरुले परमेश्वर अविन हाम्रा प्रभ# येशूलाई चिचन्दर्छुौ।

3 येशूसिसत परमेश्वरको शसिA र्छु। उहाँको शसिAले हामीलाई जीउन# अविन परमेश्वरको सेवा गन#� चाविहएको 
हरेक चीज प्रदान गेरको र्छु। हामीसिसत यी क# राहरु र्छुन,् विकनभने हामी उनलाई जान्दर्छुौ। येशूले उहाँको 
मविहमा अविन भलोपनद्वारा हामीलाई आह्वान गन#�भयो।

4 यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान् प्रवितज्ञाहरु दिदन#भएको र्छु, विक यस संसारका 
क# इच्र्छुाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर वितमीहरु इश्वरीय स्वभावका सहभागी होओ।

5 यसकारर्ण यी क# राहरु वितमीहरुको जीवनमा थप्न सकेसम्म प्रयास गर। वितमीहरुको आफ्नो विवश्वासमा 
भलोपन अविन ज्ञानमा भलोपन थप।

6 अविन वितम्रो ब#द्धिSमा आत्मा विनयन्त्रर्ण थप, अविन वितम्रो आत्मा विनयन्त्रर्णमा 6ैय� थप, अविन वितम्रो 6ैय�मा 
परमेश्वरको सेवा थप।

7 अविन वितम्रो परमेश्वर प्रवितको सेवामा वितम्रा भाइ-बविहनीहरु प्रवित स्नेह थप, अविन आफ्ना भाइ-बविहनीहरु 
प्रवितको स्नेहमा प्रमे थप।

8 यदिद यी जन्मै क# राहरु वितमीहरुमा र्छुन ्अविन वितनीहरु वृद्धिS हुदैँर्छुन् भन ेयी क# राहरुले वितमीहरुलाई 
विनकम्मा नबविनन#मा मदत दिदनरे्छुन्। यी क# राहरुले वितमीहरुलाई हाम्रा प्रभ# येशू ख्रीष्टको विवषयमा पूर्ण� ज्ञान
सिलन# सबैले सहयोग प#या�उनेर्छु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. 2 पत्र#स 3: 9

9 जस्तो अरु माविनसहरुले स#स्त ब#झेका र्छुन,् प्रभ# आफ्नो प्रवितज्ञा पूरा गन� स#स्त हुन# हुदैँन। तर 
परमेश्वर, वितमीहरु प्रवित 6ैय�वान हुन#हुन्र्छु। क# न ैपविन माविनस नष्टहोस् भनी परमेश्वर चाहन# हुन्न। 
परमेश्वर इच्र्छुा गन#� हुन्र्छु विक हरेक माविनसले आफ्नो हृदय परिरवत्त�न गन#� पर्छु� अविन पाप गन� बन्द गन#�
पर्छु�।

2. भजनसंग्रह 51: 1-3 (से :), 6-8 (से ;), 10-13

1 हेपरमेश्वर, मतV�  कृपाल# हुन#होस्, विकनभन ेतपाईंको दायाल# कृपादृविष्टले, तपाईंको महान् अन#ग्रहले मेरा 
सारा पापहरू मेटाई दिदन#होस्।

2 परमेश्वर मेरो दोष 6ोएर मेटाई दिदन#होस्। मेरा पापहरू 6ोइ-पखाली दिदन#होस्, मलाई Vेरिर एकपल्ट श#S 
पारिरदिदन#होस्!

3 म जान्दर्छु#  मैले पाप गरें। म स6ैं ती पापहरू देख्दर्छु# ।
6 ह ेपरमेश्वर, तपाईंले मलाई साँचो रूपमा विवश्वासी भएको देख्न चाहन# हुन्र्छु, यसैले साँचो ज्ञान मेरो 

अन्तस्करर्णमा हाली दिदन#होस्।
7 विवचि6पूव�क विहसप झारलेमस्काएर मलाई श#S पान#�होस्। जबसम्म म विहऊँ जस्तो सेतो हुन्न तबसम्म 

मलाई 6ोइ पखाल्न#होस्।
8 मलाई ख#शी पान#�होस्। बताउन# होस् Vेरिर ख#शी कसरी हुन#। तपाईंले 6ूलो-विपठो पान#� भएको हड्डीहरु 

Vेरिर आनन्दले नाचोस्।
10 ह ेपरमेश्वर, श#S हृदय मश्चिभत्र सृजना गरिरदिदन# होस्! मेरो आत्मा Vेरिर एकपल्ट बसिलयो पारी दिदन#होस्।
11 मलाई नठेल्न# होस्। अविन मदेखिख तपाईंको पविवत्र आत्मा टाढा नलैजान# होस्!
12 तपाईंको सहयोगले मलाई ख#शी पाद�र्छु! मलाई Vेरिर एकपल्ट त्यो आनन्द दिदन#होस्। मेरो आत्मा बसिलयो 

पारी दिदन#होस् र तपाईंको आज्ञा पालन गन� तयार होस्।
13 म पापीहरूलाई तपाईंको चाहना अन#सार कसरी बाँच्न# भनेर सिसकाउने र्छु#  अविन वितनीहरू Vक; र तपाईं 

कहा ँआउने र्छुन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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3. प्रेरिरत 9 : 1-15, 17, 18, 22 (शावलले)

1 त्यसैबेला शावलले यरूशलेममा प्रभ#का चेलाहरूलाई अझै डर देखाउँदै अविन वितनीहरूलाई मान; प्रयास 
गरिररहेको सिथयो। यसैले वितनी प्र6ान पूजाहारीकहाँ गए।

2 शावलले प्र6ान पूजाहारीलाई दमीशकको शहरमा सभाघरहरूका यहूदीहरूलाई ख्रीष्टका माग� 
पविहल्याउनेहरू खोजी विनकाल्ने अचि6कार दिदँदै चिचट्ठीहरू लेखी माँगे। उसले यदिद क# न ैप#रुष वा स्त्री 
विवश्वासीहरू भेट्टाए वितनीहरूलाई पYेर यरूशलेम Vका�ई ल्याउनरे्छु।

3 तब शावल दमीशक गए। जब उ शहरको नजीक प#ग,े अचानक आकासबाट प्रज्वसिलत ज्योवित उनको 
चारैवितर चन्तिम्कयो।

4 शावल भूइमँा लडे। उनले एउटा आवाज उनैसंग बोसिलरहेको स#ने, शावल, शावल! वितमी मलाई विकन 
सताइरहेर्छुौ?

5 शावलले भने, तपाईं को हुन#हुन्र्छु प्रभ#? त्यो आवजले जवाV दिदयो, म येशू हुँ। जसलाई वितमी दुःख 
दिदइरहेझो।

6 उठ अविन शहर तV�  जाऊ। त्यहाँ कसैले वितमीलाई के गन#� पन; बताई दिदनरे्छु।
7 शावलसंग यात्रा गरीरहेका माविनसहरू त्यहाँ दिठङ्गै उश्चिभरहे। ती माविनसहरूले आवाज स#ने तर कत ै

कोही देखनन्।
8 शावल भूइँबाट उठे। उसको आँखा खोसिलयो तर केही देख्न सकेनन्। यसकारर्ण शावलसंग आएका 

माविनसहरूले उनको हात पYेर वितनलाई दमीशक सम्म लगे।
9 तीन दिदन सम्म शावलले न देख्न सक्यो, न खायो न विपयो।
10 दमीशकमा येशूका एकजना चेला सिथए। उनको नाउँ हनविनया सिथयो। प्रभ#ले हनविनयासंग सपनामा 

भन्न#भयो, हनविनया! हनविनयाले उत्तर दिदयो, म यहाँ र्छु# , प्रभ#।
11 प्रभ#ले हनविनयालाई भन्न#भयो, उठ अविन सोझो गल्ली भन्ने गल्लीवितर जाऊ। यहूदाको घर पत्ता लगाऊ। 

टास�स भन्ने ठाउँका शावल नाउँ भएको माविनसलाई खोज। ऊ अविहले त्याहँ प्राथ�ना गरिररहरे्छु।
12 शावलले दश�न देख्यो। आफ्नो सपनामा उसले हनविनया भन्ने माविनस आVू भएवितर आयो र वितनका 

हातहरू आVू मासिथ राविगदिदए जसद्वारा उसले Vेरिर देख्न सकून्।
13 तर हनविनयाले उत्तर दिदयो, प्रभ# 6ेरै जनाले मलाई यस माविनसको विवषयमा भविनसेकेको र्छु। वितनीहरूले 

भने यस माविनसले यरूशलेममा तपाईंका पविवत्र माविनसहरूलाई कवितको सताएको र्छु।
14 अविहले ऊ दमीशकमा आइप#गेको र्छु। म#ख्य पूजाहारीहरूले तपाईंमा विवश्वास गन; माविनसहरू सबैलाई 

पYन# भनेर उसलाई अचि6कार दिदएकोर्छु।
15 तर प्रभ#ले हनविनयालाई भन्न#भयो, जाऊ! मैले शावललाई मेरो विवषयमा राजाहरूलाई, यहूदीहरूलाई र 

अन्य जावितहरूलाई बताउनको विनन्तिम्त एक पात्रको रूपमा च#नेको र्छु# ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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17 यसकारर्ण हनविनया त्यहाँबाट यहूदाका घरतV�  लाग्यो। उसले आफ्नो हात शावलमा राखे अविन भन,े 
शावल, मेरो भाई, प्रभ# येशू जो वितमी आउँदा बाटोमा देखा पन#� भयो उहाँले मलाई वितम्रोमा पठाउन# 
भएको र्छु ताविक वितमीले Vेरिर देख्न सक र पविवत्र आत्माद्वारा वितमी भरिरपूर्ण� होऊ।

18 त#रन्तै, मार्छुाको कत्लाहरू जस्तो केही उसको आँखाबाट खस्यो। शावल Vेरिर देख्न सक्ने भए अविन 
उठेर बन्तिप्तस्मा सिलए।

22 तर शावल झन् झन प्रभावशाली भए अविन यशू न ैख्रीष्ट हुन#हुन्र्छु भनी सिसS गदw दमीशकमा बस्ने 
यहूदीहरूलाई अलमल्ल पारिरदिदए।

4. 1 कोरिरन्थी 1: 1 (से 2nd,)

1 परमेश्वरले इच्र्छुा गरेकाले म ख्रीष्ट येशूको प्रेरिरत बन्न परमेश्वरद्वारा बोलाइएको र्छु# ।हाम्रा ख्रीष्टमा भाइ 
सोस्थनेसबाट पविन।

5. 1 कोरिरन्थी 2 : 1-5

1 प्यारा दाज्यू-भाइ, दिददी-बविहनीहरू हो, जब म वितमीहरू कहा ँआए,ँ मैले वितमीहरूलाई परमेश्वरको सत्य 
घोषर्णा गरें। तर मैले आलंकारिरक शब्द लगाएर वा ज्ञानको क# रा गरीनँ।

2 जवितञ्जेल सम्म म वितमीहरूसिसत सिथँए, येशू ख्रीष्ट र उहाँको Yूसको मृत्य# बाहेक अरू सब क# रा विबसz 
भन्ने मैले विन[य गरेको सिथँए।

3 जब म वितमीहरूकहाँ आए,ँ म कमजोर सिथँए अविन डरले काचिमरहेको सिथए।ँ
4 मेरो वचन र प्रचार माविनसहरूलाई V# स्लाउने ज्ञानीका शब्दहरू सिथए, तर मेरो सिशक्षाको प्रमार्ण शसिA 

सिथयो ज#न आत्मादेखिख आउँर्छु।
5 वितमीहरूको विवश्वास माविनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शसिAमा आ6ारिरत होस् भविन मैले त्यसो 

गरें।

6. 1 कोरिरन्थी 15 : 9, 10

9 जम्मै प्रेरिरतहरू मभन्दा ठूला र्छुन ्विकनभन ेमैले परमेश्वरको मण्डलीको खेदो गरें। त्यसैले म चेला 
कहलाइन# पविन लायकको रै्छुन।

10 तर म जे र्छु# , परमेश्वरको अन#ग्रहले र्छु# । अविन उहाँले मलाई दिदन#भएको अन#ग्रह व्यथ�मा गएन। मैले अरू 
सबै प्रेरिरतहरूले भन्दा 6ेरै कदिठन काम गरें। वास्तवमा काम गन; म होइन तर त्यो मसीत भएको 
परमेश्वरको अन#ग्रह हो।

7. गलाती 5: 1, 13, 16-20 (से 3rd,), 22, 23

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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1 ख्रीष्टले हामीलाई स्वतंत्र बनाउन# भयो, साहसी होऊ। बदल्ी भएर व्यवस्थाकै कमारा नबन।
13 मेरा दाज्य#-भाइ,  दिददी-बविहनीहरू हो!  परमेश्वरले वितमीहरूलाई स्वतन्त्र बन्न बोलाउन# भएको हो।

तर त्यस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो पापपूर्ण� विवचार गन; बहाना नबनाऊ। तर आपसमा प्रमेको
वाता�लाप गर।

16 यसैले म भन्र्छु# ः आत्मा अन#सार बाँच। त्यसो गय~ भन ेवितम्रा पापपूर्ण� स्वभावले चाहेको खराब काम
गन; रै्छुनौ।

17 हाम्रो पापपूर्ण� स्वभावले यस्तो क# रो चाहन्र्छु ज#न आत्मा विवरुS हुन्र्छु। अविन आत्माले चाँविह यस्तो
क# रो चाहन्र्छु ज#न हाम्रो पापपूर्ण� स्वभावको विवरूS हुन्र्छु। यी दुइ क# राहरू एक अक~को विवपरीत
र्छुन्। यसैकारर्ण वितमीले साँच्चै गन#� चाहेको क# रो गन� सAैनौ।

18 तर आत्माबाट डोरिरयौ भने वितमी व्यवस्थाको अ6ीनमा रहन ेरै्छुनौ।
19 हाम्रा पापपूर्ण� स्वभावले खराब गर्छु� जो यी हुनः यौन पाप, अश#Sता, अनवैितकता,
20 मूर्तितं-पूजा, तन्त्र-मन्त्र, दुश्मनी,
22 तर आत्माले प्रमे, आनन्द, शान्तिन्त, 6ैय�, दया, भलाइ, विवश्वस्तता,
23 नम्रता, संयम दिदंदर्छु। यी क# राहरू भूल हुन ्भन्ने क# न ैव्यवस्थामा रै्छुन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 35 : 30 मात्र

प्रमेको चिडजाइन पापीलाई स#6ान#� हो।

2. 6 : 11-16

पापको Vलस्वरूप दुःख दिदन# न ैपाप नाश गन; माध्यम हो। भौवितक जीवन र पापमासिथको विवश्वास नष्ट 
नभएसम्म पापमा भएको प्रत्येक स#खले त्यसको बराबरको पीडाभन्दा बढी प्रदान गन;र्छु। स्वग�मा प#ग्नको 
लाविग, अस्तिस्तत्वको सामंजस्य, हामीले अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय सिसSान्तलाई ब#झ्न#पर्छु�।

3. 39 : 31-7

पापको स#खमा विवश्वास राख्दासम्म पापको चलन कसले रोक्न े? जब नश्वरहरूले एक पटक स्वीकार गर्छु�न् विक
दुष्टले क# न ैआनन्द दिदँदैन, वितनीहरू त्यसबाट Vर्तिकंन्र्छुन्। सोचबाट त्र#दिट हटाउन#होस्, र यो प्रभावमा देखिखन ेरै्छुन।
उन्नत विवचारक र भA ईसाई, ईसाई उपचार र यसको विवज्ञान को दायरा र प्रवृसित्त ब#झ्दै, वितनीहरूलाई समथ�न 
गन;र्छु। अक~ले भन्नेर्छु: "यस समयको लाविग आफ्नो बाटो जान#होस्; जब मसँग उपय#A मौसम हुन्र्छु म 
तपाईंलाई बोलाउनेर्छु# ।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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4. 324 : 7-26

जबसम्म माविनसको सामंजस्य र अमरता अचि6क स्पष्ट हुदैँर्छु, हामीले ईश्वरको वास्तविवक विवचार प्राप्त गदwनौं; र
शरीरले यसलाई विनयन्त्रर्ण गन; क# रालाई प्रवितविबम्बिम्बत गन;र्छु,  चाहे यो सत्य होस् वा त्र#दिट,  समझ वा विवश्वास,
आत्मा वा वस्त#। त्यसैले "अब उहाँसँग परिरचिचत हुन#होस्,  र शान्तिन्तमा रहन#होस्।"  सचेत,  सचेत र सजग
रहन#होस्। बाटो सी6ा र साँघ#रो र्छु, जसले ईश्वर मात्र जीवन हो भन्ने ब#झाइमा प#र्याउँर्छु। यो शरीरसँगको य#S
हो, जसमा हामीले पाप, रोग र मृत्य#लाई द्धिजत्नै पर्छु�, चाहे यहाँ वा पचिर्छु, - विनश्चि[त रूपमा हामीले आत्माको
लक्ष्यमा प#ग्न सक्न# अचिघ, वा परमेश्वरमा जीवन।

पावल स#रुमा येशूका चेला सिथएनन् तर येशूका अन#यायीहरूलाई सताउने व्यसिA सिथए। जब उहाँलाई विवज्ञानमा
सत्य पविहलो पटक देखा पर्यो, पावललाई अन्6ा बनाइयो, र उहाँको अन्6ोपन महस#स भयो; तर आध्यास्तित्मक
ज्योवितले चाडैँ उहाँलाई येशूको उदाहरर्ण र सिशक्षाहरू पछ्याउन सक्षम बनायो,  विबरामीहरूलाई विनको पान� र
एसिशया माइनर, ग्रीस र साम्राज्य रोममा समेत ईसाई 6म�को प्रचार गन�।

5. 326 : 23 – 3 (पषृ्ठ 328)

टास�सका शाऊलले बाटो देखे — ख्रीष्ट वा सत्य — केवल जब उसको अचि6कारको अविनश्चि[त भावनाले 
आध्यास्तित्मक भावनालाई जन्म दिदयो, ज#न स6ैँ सही हुन्र्छु। त्यसपचिर्छु मान्रे्छु परिरवत�न भयो। विवचारले एक महान 
दृविष्टकोर्ण ग्रहर्ण गय~, र उनको जीवन थप आध्यास्तित्मक भयो। उसले विYस्चिस्चयनहरूलाई सताउनमा गरेको गल्ती
ब#झे, जसको 6म� उसले ब#झेको सिथएन, र नम्रतामा उसले पावलको नयाँ नाम ल्यायो। उसले पविहलो पटक 
प्रमेको साँचो विवचार देख्यो, र ईश्वरीय विवज्ञानको पाठ सिसके।

स#6ार भनेको दुष्टमा स्थायी आनन्द रै्छुन भन्ने ब#झेर आउँर्छु, र विवज्ञान अन#सार असलको लाविग स्नेह प्राप्त गरेर 
पविन, जसले दिदव्य मन हुदँा स#ख, दुख, भोक वा जोश, क# न ैचीजमा वा क# न ैचीजमा हुन सक्दैन भन्ने अमर 
तथ्यलाई प्रकट गद�र्छु। आनन्द, पीडा, वा डरको गलत विवश्वास र मानव मनको सबै पापी भोकहरूलाई नष्ट गन�
सक्र्छु र गन� सक्र्छु।

कस्तो दयनीय दृश्य दे्वषपूर्ण� र्छु, बदलामा आनन्द पाउन#! खराब कविहलेकाहीँ एक व्यसिAको अचि6कारको 
उच्चतम अव6ारर्णा हो, जबसम्म उसको राम्रोमासिथको पकड बसिलयो हुदैँन। त्यसपचिर्छु उसले दुष्टतामा आनन्द 
ग#माउँर्छु, र यो उसको यातना बन्र्छु। पापको दु:खबाट बच्ने उपाय भनेको पाप गन� र्छुोड्न# हो। अरु क# न ैउपाय 
रै्छुन । पाप भनेको पीडाको पसिसनाले मेदिटन ेजनावरको र्छुविव हो। यो एक नवैितक पागलपन हो ज#न मध्यरात र 
आँ6ी संग कोलाहल को लागी अगाचिड बढ्र्छु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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भौवितक इद्धिन्�यहरूको लाविग, विYश्चि[यन विवज्ञानको कडा मागहरू अन#पय#A देखिखन्र्छुन्; तर माविनसहरु जीवन 
ईश्वर हो, असल हो, र वास्तवमा मानव वा ईश्वरीय अथ�तन्त्रमा न त क# न ैशसिA र्छु, न त वास्तविवकतामा क# न ै
स्थान र्छु भनी जान्न हतार गरिररहेका र्छुन्।

सजायको डरले माविनसलाई कविहल्यै इमान्दार बनाउँदैन। गलतलाई सामना गन� र सही घोषर्णा गन� नवैितक साहस
चाविहन्र्छु। तर नवैितक साहस भन्दा 6ेरै पश# भएको र असलको साँचो विवचार नभएको माविनसलाई हामीले कसरी 
स#6ान;? मानव चेतनाद्वारा, स#ख प्राप्त गन� भौवितक सा6नहरू खोज्नमा नश्वरलाई उसको गल्ती ब#झाउन#होस्। 
कारर्ण सबैभन्दा सविYय मानव संकाय हो। यसले भावनाहरूलाई सूचिचत गरौं र माविनसको नवैितक दावियत्वको 
स#प्त भावनालाई जगाउन दिदन#होस्, र चिडग्रीले उसले मानवीय भावनाको आनन्द र भौवितक वा भौवितकलाई मौन 
पान; आध्यास्तित्मक भावनाको भव्यता र आनन्दको शून्यता सिसक्नरे्छु। त्यसपचिर्छु उहाँ मात्र म#सिA पाउन#हुनरे्छु, तर 
म#सिA पाउन#हुनरे्छु।

6. 329 : 21-2

विवज्ञानमा पाखण्ड रै्छुन। सिसSान्त अविनवाय� र्छु। तपाईं मानव इच्र्छुा द्वारा यसलाई उपहास गन� सक्न#हुन्न। 
विवज्ञान मानवको होइन ईश्वरीय माग हो। स6ैं सही, यसको ईश्वरीय सिसSान्तले कविहल्यै प[ात्ताप गदwन, तर 
त्र#दिटलाई शमन गरेर सत्यको दावीलाई कायम राख्र्छु। ईश्वरीय कृपाको क्षमा त्र#दिटको विवनाश हो। यदिद 
माविनसहरूले आफ्नो वास्तविवक आध्यास्तित्मक स्रोत सबै आशीवा�द हो भनी ब#झेका र्छुन ्भन,े वितनीहरूले 
आध्यास्तित्मक सहाराको लाविग संघष� गन;र्छुन् र शान्तिन्तमा हुनरे्छुन्; तर नश्वर दिदमाग जवित गविहरो त्र#दिटमा ड#ब्र्छु, 
अध्यात्मको विवरो6 त्यवित न ैतीव्र हुन्र्छु, जबसम्म त्र#दिटले सत्यलाई प्राप्त गदwन।

ईश्वरीय विवज्ञानको लाविग मानव प्रवितरो6 अन#पातमा कमजोर हुन्र्छु विकनविक नश्वरहरूले सत्यको लाविग त्र#दिट 
र्छुोड्र्छुन् र केवल विवश्वासलाई हटाउँर्छु।

7. 242 : 1-14

प[ात्ताप, आध्यास्तित्मक बन्तिप्तस्मा, र प#नज�न्म माV� त, नश्वरहरूले आफ्नो भौवितक विवश्वास र झूटा व्यसिAत्व 
त्याग्र्छुन्। यो केवल समयको प्रश्न हो जब "वितनीहरू सबैले मलाई [परमेश्वरलाई] चिचन्नेर्छुन्, वितनीहरूमध्ये 
सानादेखिख ठूलासम्म।" पदाथ�को दावीलाई अस्वीकार गन#� भनेको आत्माको आनन्द, मानव स्वतन्त्रता र 
शरीरमासिथको अन्तिन्तम विवजयतV� को ठूलो कदम हो।

स्वग�मा जाने एउटा मात्र बाटो र्छु, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउन#हुन्र्छु। राम्रो, 
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्दा जीवनको अक~ क# न ैचेतना नहुन#, र इद्धिन्�यहरूको तथाकसिथत पीडा र आनन्द 
भन्दा उच्च हुन# हो।

8. 442 : 25-28

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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सेन्ट पल भन्र्छुन,् "मेरो सहायता विबन ैपविन वितमीहरूले आफ्नो म#सिAकोलाविग कोसिशश गर। परमेश्वरको डर र 
आदर गरेर यसो गर।" येश#ले भन्न#भयो, “ह ेसाना बगाल! नडराऊ! वितमीहरूका विपताले वितमीहरूलाई राज्य दिदन 
चाहुन#हुन्र्छु।"

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गन#� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेर्छु: "तपाईंको राज्य आउँर्छु;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समदृ्धिS, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्र्छु!

चच� म्यान#अल, अन#च्रे्छुद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिAगत अन#लग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गन#�पद�र्छु। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छु; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
स#विव6ाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छु�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेन#�पद�र्छु र सबै खराबीबाट र्छु# टकारा पाउन प्राथ�ना गन#�पद�र्छु,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन;,
विनन्दा गन;, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान; वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यान#अल, अन#च्रे्छुद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेर्छु  विक उसले  आYामक मानसिसक सल्लाहको  विवरुS दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन#  पर्छु� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न#  वा
बेवास्ता गन#� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छु, र न्याय गरिरनरे्छु वा दोषी हुनेर्छु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।
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चच� म्यान#अल, अन#च्रे्छुद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविVल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको 6म�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यप#स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की 6म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छु।


