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आइतबार अक्टोबर 30, 2022

विवषय- अनन्त सजाय

स्वर्ण� पाठ:  1 यूहन्ना 4: 8

"परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 यूहन्ना 3: 11, 14, 16-18

11 यो त्यो शि-क्षा हो जो वितमीहरुले -ुरुदेखि1 नै सुन्दै आएका छौ। हामीले एक-अका�लाई प्रेम गनु� पछ�।
14 हामी जान्दछौ विक हामीले मृत्युलाई नाघेर जीवनमा आएका छौं। हामी यो जान्दछौं विकनभने हामी 

ख्रीष्टमा भएका हाम्रा भाइ अविन बविहनीहरुलाई प्रेम गछ>। माविनस जसले प्रेम गद?न उ अझ मृत्युमा छ।
16 साँचो पे्रम के हो त्यो यसरी हामी जान्दछौ ये-ूले हाम्रा विनम्तिDत आफ्ना जीवन अप�र्ण गरे। यसर्थ� हामीले 

हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा भएका हाम्रा भाइ बरिरनीहरुका विनम्तिDत अप�र्ण गनु�पछ�।
17 कसैशिसत संसारको धन-सDपशित्त छ र पविन आफ्ना दाज्यू-भाइलाई 1ाँचोमा परेको देख्दा उविनहरुप्रवित 

आफ्नो मन कठोर पाछ� भने परमेश्वरको पे्रमले कसरी त्यसमा वास गछ�?
18 मेरो बालकहरु, हाम्रो प्रेम केवल -ब्द अविन बातमा मात्र हुनु हुँदैन। हाम्रो प्रेम साँचो प्रेम हुनुपछ�। हामीले 

हाम्रो प्रेम हाम्रो कम�द्वारा द-ा�उनु पछ�।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. गलाती 5: 14 (सDपूर्ण�)

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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14 ... सDपूर्ण� व्यवस्ता यही एक आदे-मा समेटिटएको छः आPूले आPूलाई जस्तो प्रेम गछ> त्यस्तै पे्रम 
अरूलाई पविन गर।

2. मकू� स 1: 14 (ये-ु), 15

14 ... ये-ू गालील जानुभयो अविन परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गनु�भयो।
15 ये-ूले भन्नुभयो, यही नै उचिचत समय हो। परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ। वितमीहरूले आफ्नो 

रहन सहन र हृदय परिरवत�न गर, अविन सुसमाचारमा विवश्वास गर।

3. लूका 5: 17-25, 27-32

17 एक टिदन ये-ूले माविनसहरूलाई शि-क्षा दिदंदैं हुनुहुन्थ्यो, Pरिरसीहरू र -ास्त्रीहरू पविन त्यहीं नै बशिसरहेका 
शिर्थए। वितनीहरू यरू-लेम, यहूटिदया र गाशिललका सबै -हरहरूबाट आएका शिर्थए। परमप्रभुले उनलाई 
विनको पानi -शिj टिदनुभएको शिर्थयो।

18 एकजना पक्षघातको रोगी त्यहाँ एउटा 1ाटमा शिलएर आए अविन वितनीहरूले श्चिभत्र ल्याउने र ये-ूको अचिघ 
राख्ने चेष्टा गदk शिर्थए।

19 तर त्यहाँ माविनसहरूको त्यशित्त भीड शिर्थयो विक ये-ू भएकहाँ पुग्नलाई बाटो शिर्थएन। त्सकारर्ण ती 
माविनसहरू घरको छानामाशिर्थ चढे अविन केही झिझंगटीहरू हटाएर प्वालबाट त्यो विवमारी माविनसहरूलाई 
उसको 1ाटसँगै भीडको विबचमा र ये-ूको अचिघ ओह्याले।

20 वितनीहरूको अटल विवश्वास दे1ेर उहाँले भन्नु भयो, चिमत्र, वितम्रो पापहरू क्षमा भयो।
21 तब -ास्त्रीहरू र Pरिरसीहरू आपसमा बात गन� लागे, यो माविनस को हो? उसले जे भन्दैछ, परमेश्वर को 

विवरोधमा भन्दैछ। केवल परमेश्वरले मात्र पापीहरूलाई क्षमा गन� सक्नुहुन्छ।
22 तर ये-ूले वितनीहरूले के सोचे र्थाहा पाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, वितमीहरू मनमा यस्तो प्रश्नहरू विकन 

गद�छौ?
23 कुन चाँविह सजिजलो छः वितम्रो पाप क्षमा भन्नु अर्थवा उठ अविन जाऊ भन्नु?
24 तर म वितमीहरूलाई दे1ाउँनेछु विक पृर्थवीमा माविनसको पुत्रलाई पापहरू क्षमा गनi अचिधकार छ। तब 

उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, म वितमीलाई भन्दछु , उठ, वितम्रो विबछौना बाँध अविन घर जाऊ।
25 सबैको अचिघ त्यो तुरन्तै उठ्यो र आफ्नो विबछ्यौना च्याप्यो अविन परमेश्वरको प्र-ंसा गदk घरवितर लाग्यो।
27 यसपचिछ ये-ू बाविहर जानु भयो अविन कर-काया�लयमा एकजना कर-संग्रहकत्ता�लाई बशिसरहेको देख्नु 

भयो। त्यसको नाउँ लेवी शिर्थयो। ये-ूले त्यसलाई भन्नु भयो, मेरो पचिछ लाग।
28 लेवी जुरूक्क उठ् यो अविन सबै कुरा छोडेर ये-ूको पचिछ लाग्यो।
29 तब लेवीले ये-ूका विनम्तिDत आफ्नो घरमा ठूलो भोजको आयोजन गरे। त्यहाँ कर उठाउनेहरू र अरू 

मानसहरूको पविन ठूलो भीड शिर्थयो जो वितनीहरूसंगै मेजमा 1ाँदर्थे,

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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30 तर Pरिरसहरू र वितनीहरूका -ास्त्रीहरू उहाँको चेलाहरूको विवरुद्धमा यसो भन्दै गनगनाउन लागे, 
वितमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूशिसत विकन 1ान पीन गछ>?

31 ये-ूले उत्तर टिदनु भयो, विनरोगीलाई वैद्यको आवश्यक पद?न, तर रोगीहरूलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता 
पछ�।

32 म धार्मिमकं माविनसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई वितनीहरूका हृदय र रहन सहन 
परिरवत�न गर भनी अह्राउनु यहाँ आएको हुँ।

4. मत्ती 5: 1, 2, 20 (बाहेक)-24

1 ये-ूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। ये-ू डाँडामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका शिर्थए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई शिसकाउन र्थाल्नुभयो।
20 ...धम�-ास्त्री र Pरिरसीहरूको भन्दा वितमीहरूले राम्रो काम गनु� पछ�। यटिद वितमीहरूले वितमीहरूलाई 

उचिछन्न सकेनौ भने वितमीहरूले स्वग�को राज्यमा प्रवे- गन� सक्नेछैनौ।
21 वितमीहरूले सुनेका छौ, प्राचीन समयकाहरूलाई यसो भविनएको शिर्थयो, कसैको हत्या नगर।जसले हत्या 

गछ� , त्यो व्यवस्र्था समक्ष उश्चिभनु पनiछ।
22 तर म वितमीहरूलाई भन्दछु, कोही अन्य माविनसशिसत नरिरसाओ। सबैजना वितम्रा भाइ हुन्। यटिद वितमी अरू

माविनससंग रिरसाउँछौ भने, वितमी इन्साPको विनम्तिDत 1डा हुनु पनiछ। यटिद वितमीले अक{ माविनसशिसत 
नराम्रा कुरा गय> भने वितमी यहूदीहरूको महासभाको समक्ष उश्चिभनु पनiछ। यटिद अक{ माविनसलाई ‘मु1�’
भन्छौ भने वितमी नरकको आगोमा Pाशिलइनु पनiछ।

23 जब वितमीले परमेश्वरलाई भेटी चढाउछौ त्यसबेला वितमी अरूहरूलाई पविन सDझ। यटिद वितमीले वेदीमा 
भेटी चढाउँदा वितम्रो विवरुद्धमा वितम्रो भाइको हृदयमा केही छ भन्ने सDझ्यौ भने,

24 त्यही वेदीको छेउमा वितम्रो भेटी छोड। पविहला वितमी Pकi र जाऊ अविन त्यो माविनसशिसत चिमलाप गर। 
त्यसपचिछ आफ्नो भेटी वेदीमा चढाऊ।

5. रोमी 12: 1, 9-18, 21

1 यसैले दाज्यू-भाइहरू र टिददी-बविहनीहरू, केही गर भनेर म विबन्ती गद�छु। परमेश्वरले हामीलाई ठूलो दया 
दे1ाउनुभयो। यसकारर्ण परमेश्वरलाई प्रसन्न गद? आफ्नो जीवनलाई जीविवत बशिलदानको रूपमा अप�र्ण 
गर। यही वितमीहरूको आत्मित्मक उपासना हो।

9 वितमीहरूको प्रेम -ूद्ध हुनुपछ�। ती कुराहरूलाई घृर्णा गर जुन कुरामा दुष्ट्याइँ छ। असल कुराहरू मात्र 
गर।

10 एका-अका�मा दाज्यु-भाई, टिददी-बविहनीहरूलाई जस्तो प्रेम गर। वितमी आPूलाई जस्तो चाहन्छौ आफ्ना 
दाज्यू-भाइ, टिददी-बविहनीहरूलाई त्यो भन्दा अझ बढता सDमान देऊ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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11 परमप्रभुको काममा अल्छी नहोऊ। आत्मित्मक रूपले इष्या�लु भएर उहाँको सेवा गर।
12 1ु-ी होऊ विकनभने वितमीहरूसँग आ-ा छ। दुः1मा धैय� धारर्ण गर। सधैं प्रार्थ�ना गर।
13 परमेश्वरका माविनसहरूले सहायता 1ोजेको दे1े आPूमा भएको कुरो बाँड र सहायता देऊ। अविन 

माविनसहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर।
14 ती जसले वितमीहरूलाई नराम्रो गछ� उशिसत मीठो वचन बोल। तर वितनीहरूलाई नसराप।
15 जब अरूहरू 1ु-ी हुँदछन् वितमी पविन वितनीहरूसँगै 1ु-ी हुनुपछ�। अविन जब अरूहरू रून्छन् वितमीपविन 

वितनीहरूसँग रोऊ।
16 परस्परमा -ाम्तिन्तपूव�क चिमलेर बस। अंहकार नगर। विनDन पदका माविनसहरूशिसत चिमत्रता रा1। अश्चिभमानी 

नहोऊ।
17 यटिद वितमीलाई कसैले चोट पुया�उछ भने वितमीले त्यसको बदल्ा नलेऊ। सबै माविनसलाई राम्रो गनi प्रयास 

गर।
18 सबैसँग -ाम्तिन्तशिसत बस्ने चेष्टा गर।
21 दुष्टले वितमीलाई नजिजतोस्, तर भलाईले दुष्टलाई जिजत।

6. 1 यूहन्ना 2: 1-5, 8-10

1 मेरा विप्रय नानीहरु, म वितमीहरुलाई यो पत्र लेखि1रहेकोछु, जसमा विक वितमीहरुले पाप गनi छैनौ। तर यटिद 
कुनै व्यशिjले पाप गछ� भने, ये-ू ख्रीष्टले विपताको अचिघ हामीलाई बचाउनु हुनेछ। ये-ू धम� हुनुहुन्छ।

2 ये-ू हाम्रो पाप क्षमा गनi माध्यम हुनुहुन्छ अविन सDपूर्ण� संसारका माविनसहरुको पापहरु पविन क्षमा 
गराउनुहुन्छ।

3 यटिद उहाँको आदे- पालन गय� भने हामी विनश्चिUत हुन्छौं विक हामीले परमेश्वरलाई चिचन्यौं।
4 एक व्यशिjले भन्न सक्छ, म परमेश्वरलाई चिचन्छु। तर यटिद त्यस व्यशिjले परमेश्वरका आदे-हरुको पालन

गद?न भने त्यो माविनस झूटो हो, उसकोमा सत्य हुँदैन।
5 तर एक व्यशिjले परमेश्वरको शि-क्षा पालन गछ� तब त्यस व्यशिjमा परमेश्वरको प्रेमको लक्ष्य रहेको हुन्छ। 

यसरी नै हामी जान्न सक्छौ विक हामी परमेश्वरको अनुसरर्ण गरिररहेछौ।
8 तर पविन म वितमीहरुको विनम्तिDत यो आदे-लाई नयाँ आदे-को रुपमा लेख्दैछु। यो आदे- सत्य छ; अविन 

यसको सत्यता ये-ू अविन वितमीहरु स्वयंमा देख्न सक्छौ। अन्धकार हट्दैछ अविन सत्य ज्योवित अचिघ देखि1 
चम्तिDकरहेछ।

9 एक व्यशिjले भन्ला, म प्रका-मा छु। तर यटिद त्यो व्यशिjले आफ्ना भाइहरुलाई घृर्णा गछ� भने त्यो अझ 
अन्धकारमा छ।

10 जसले आफ्ना भाइ अविन बविहनीहरुलाई प्रेम गछ� , त्यो प्रका-मा बसेको हुन्छ अविन जसले पाप गराँउछ 
त्यस्तो त्यस व्यशिjमा केही पविन हुँदैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 496 : 6 (श्चिभत्र)-8

... विSश्चिUयन विवज्ञानमा पविहलो कत�व्य भनेको परमेश्वरको आज्ञापालन गनु�, एउटा मन हुनु, र अक{लाई 
आPूलाई जस्तै प्रेम गनु� हो।

2. 88 : 18-20

आफ्नो चिछमेकीलाई आफ्नो जस्तै माया गनु�, ईश्वरीय विवचार हो; तर यो विवचारलाई भौवितक इजिन्�यद्वारा 
कविहल्यै देख्न, महसुस गन� वा बुझ्न सविकँदैन।

3. 295 : 16-24

नश्वरहरू माP� त ईश्वरको प्रकटीकरर्ण झ्याल-Pलकबाट उज्यालो पार गरेझैं हो। प्रका- र विगलास कविहल्यै 
चिमल्दैन, तर पदार्थ�को रूपमा, विगलास श्चिभत्ताहरू भन्दा कम अपारद-� छ। सत्यको लाविग राम्रो पारदर्शि-ंता 
बन्नको लाविग - नश्वर टिदमाग जसको माध्यमबाट सत्य सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ त्यो त्यो हो जसले 
धेरै भौवितकता गुमाएको छ - धेरै तु्रटिट -। त्यसपचिछ, बादल पातलो बाष्पमा पत्मिग्लएझैं, यसले सूय�लाई 
लुकाउँदैन।

4. 242 : 15-20

आत्म-प्रेम ठोस -रीर भन्दा बढी अपारद-� छ। धीरजी परमेश्वरको आज्ञाकारिरतामा,  हामी त्रुटिटको अचिडग
प्रेमको विवश्वव्यापी विवलायकसँग विवघटन गन� परिरश्रम गरौं - आत्म-इच्छा, आत्म-औचिचत्य, र आत्म-प्रेम, - जुन
आध्यात्मित्मकता विवरुद्ध लड्छ र पापको विनयम हो।

5. 6 : 3-5, 11-22

ईश्वरीय प्रेमले माविनसलाई सुधाछ�  र -ासन गद�छ। माविनसहरूले क्षमा गन� सक्छन्, तर यो ईश्वरीय शिसद्धान्तले
मात्र पापीलाई सुधाछ�।

पापको Pलस्वरूप दुः1 टिदन ु न ै पाप ना- गनi  साधन हो।  भौवितक जीवन र  पापमाशिर्थको विवश्वास नष्ट
नभएसDम पापमा हुने हरेक सु1ले त्यसको बराबरको पीडाभन्दा बढी प्रदान गनiछ। स्वग�मा पुग्नको लाविग,
अत्मिस्तत्वको सामंजस्य, हामीले अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय शिसद्धान्तलाई बुझ्नुपछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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"परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।"  यो भन्दा बटिढ हामी सोध्न सक्दैनौं,  हामी माशिर्थ हेन�  सक्दैनौं,  हामी टाढा  जान
सक्दैनौं। परमेश्वरले उहाँको कृपा अनुसार पापलाई क्षमा टिदनुहुन्छ वा सजाय टिदनुहुन्छ भन्ने मान्न 1ोज्नु वा
नचाविहने पे्रमलाई गलत बुझाउनु हो र प्रार्थ�नालाई गल्तीको लाविग सुरक्षा भल्भ बनाउनु हो।

6. 290 : 16-32

यटिद मृत्यु भविनने परिरवत�नले पाप, रोग र मृत्युको विवश्वासलाई नष्ट गय{ भने, विवघटनको क्षर्णमा 1ु-ी जिजवितनेछ,
र सदाको लाविग स्र्थायी हुनेछ; तर यो त्यस्तो होइन। पूर्ण�ताले मात्र पूर्ण�ता प्राप्त हुन्छ। वितनीहरू जो अधम� छन् 
वितनीहरू अझै पविन अधम� हुनेछन्, जबसDम ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्ट, सत्यले सबै अज्ञानता र पापलाई 
हटाउनुहुन्न।

मृत्युको तुरुन्तै हामीमा हुने पाप र त्रुटिट त्यस क्षर्णमा बन्द हुँदैन तर यी त्रुटिटहरूको मृत्यु नभएसDम सहन्छ। 
पूर्ण�तया आध्यात्मित्मक हुनको लाविग, माविनस पापरविहत हुनुपछ� , र जब ऊ पूर्ण�तामा पुग्छ तब मात्र त्यो बन्छ। 
हत्यारा, काय�मा मारिरए पविन, यसरी पाप त्याग्दैन। उसको -रीर मरेको र उसको Sूर टिदमाग मरेको छैन भन्ने 
कुरामा विवश्वास गन�को लाविग ऊ अब आध्यात्मित्मक छैन। 1राबलाई असलले विन-स्त्र नटिदएसDम उहाँका 
विवचारहरू -ुद्ध हुँदैनन्। उसको -रीर उसको टिदमाग जस्तै भौवितक छ, र यसको विवपरीत।

7. 291 : 1-11, 13-18

परिरत्याग गदा� पाप क्षमा हुन्छ भन्ने धारर्णा, पापको बीचमा 1ु-ी साँचो हुन सक्छ, -रीरको तर्थाकशिर्थत मृत्युले
पापबाट मुj हुन्छ, र परमेश्वरको क्षमा पापको विवना- बाहेक अरू केही छैन, - यी, गDभीर छन्। गल्तीहरू। 
हामीलाई र्थाहा छ विक "आँ1ाको जिझल्कामा" सबै परिरवत�न हुनेछन्, जब अम्तिन्तम ट्रDपको आवाज आउनेछ; तर
ज्ञानको यो अम्तिन्तम आह्वान तबसDम आउन सक्दैन जबसDम नश्वरहरूले विSश्चिUयन चरिरत्रको विवकासमा प्रत्येक 
कम आह्वानलाई स्वीकार गद?नन्। मृत्युको अनुभवमा विवश्वासले उनीहरूलाई मविहचिमत व्यशिjत्वको रूपमा 
जगाउनेछ भनेर मत्य�हरूले कल्पना गनु�पद?न।

स्वग� कुनै स्र्थान होइन, तर मनको ईश्वरीय अवस्र्था हो जसमा मनका सबै अश्चिभव्यशिjहरू सामंजस्यपूर्ण� र अमर
हुन्छन् विकनभने त्यहाँ पाप हुँदैन र माविनससँग आफ्नो कुनै धार्मिमंकता नभएको पाइन्छ, तर "परमप्रभुको मन, 
"-ास्त्रले भनेझैं।

8. 404 : 29-11

घृर्णा, ईष्या�, बेइमानी, डर, इत्याटिदले माविनसलाई विबरामी बनाउँछ, र न त भौवितक औषचिध वा टिदमागले उसलाई 
स्र्थायी रूपमा मद्दत गन� सक्छ, -रीरमा पविन, जबसDम यसले उसलाई मानशिसक रूपमा राम्रो बनाउँदैन, र 
त्यसले उसलाई उसको विवना-कता�हरूबाट छुटकारा टिदन्छ। आधारभूत त्रुटिट नश्वर टिदमाग हो। घृर्णाले Sूर 
प्रवृशित्तहरूलाई जलाउँछ। नराम्रो मनसाय र उदे्दश्यहरूको भोगले कुनै पविन माविनसलाई, जो सबैभन्दा तल्लो 
प्रकारको पुरुषत्व भन्दा माशिर्थ छ, एक विनरा- पीडा बनाउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विSस्चिस्चयन विवज्ञानले माविनसलाई प्रवृशित्तमा प्रभुत्व जमाउन आदे- टिदन्छ, - दयाको सार्थ घृर्णालाई त्यागेर राख्न, 
पविवत्रताले वासनालाई जिजत्न, परोपकारले बदला शिलने र इमानदारीले छललाई जिजत्न। यी त्रुटिटहरूलाई 
वितनीहरूको प्रारस्चिDभक चरर्णहरूमा विनसास्नुहोस्, यटिद तपाईंले स्वास्थ्य, 1ु-ी र सPलताको विवरुद्ध 
षड्यन्त्रकारीहरूको सेनाको कदर गनु�हुन्न भने।

9. 405 : 18-21

असल माविनसले अन्ततः पापको डरलाई जिजत्न सक्छ। यो पापको आवश्यकता हो, - आPैलाई नष्ट गन�। अमर 
माविनसले परमेश्वरको सरकार, राम्रो, जसमा पाप गनi -शिj छैन, दे1ाउँछ।

10.    76 : 18-29

दुः1, पाप र मनi विवश्वासहरू अवास्तविवक छन्। जब ईश्वरीय विवज्ञान साव�भौचिमक रूपमा बुजिझन्छ, वितनीहरूको
माविनसमाशिर्थ कुनै -शिj हुँदैन, विकनविक माविनस अमर छ र ईश्वरीय अचिधकारद्वारा बाँच्दछ।

पापरविहत आनन्द, - जीवनको पूर्ण� सामंजस्य र अमरता, असीचिमत दैवी सौन्दय� र एकल -ारीरिरक सु1 वा 
पीडा विबना भलाइ भएको, - एकमात्र सत्य, अविवना-ी माविनस हो, जसको अत्मिस्तत्व आध्यात्मित्मक छ। 
अत्मिस्तत्वको यो अवस्र्था वैज्ञाविनक र अकु्षण्र्ण छ, - ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टको अम्तिन्तम बुझाइ भएकाहरूले मात्र
पूर्ण�ता देख्न सक्छन्।

11.    410 : 4-7

“यो अनन्त जीवन हो,” ये-ू भन्नुहुन्छ,—हो, हुनेछैन; र त्यसपचिछ उहाँले अनन्त जीवनलाई आफ्नो विपता र
आPैं को वत�मान ज्ञानको रूपमा परिरभाविषत गनु�हुन्छ, - प्रेम, सत्य र जीवनको ज्ञान।

12.    426 : 29-32

माविनस अमर छ, र -रीर मन� सक्दैन, विकनविक वस्तुमा आत्मसमप�र्ण गन� कुनै जीवन छैन। पदार्थ�, मृत्यु, रोग, 
रोग र पाप नामका मानव अवधारर्णाहरू सबै नष्ट हुन सक्छन्।

13.   569 : 6-14

"वितमी र्थोरै कुराहरूमा विवश्वासयोग्य भयौ, म वितमीलाई धेरैमाशिर्थ -ासक बनाउनेछु," -ाखिब्दक रूपमा पूरा हुन्छ, 
जब हामी सत्यको सव{च्चताको बारेमा सचेत हुन्छौं, जसबाट तु्रटिटको -ून्यता देखि1ँदैन; र हामीलाई र्थाहा छ विक 
त्रुटिटको -ून्यता यसको दुष्टताको अनुपातमा हुन्छ। जसले ख्रीष्टको लुगाको हेम छुन्छ र आफ्नो नश्वर विवश्वास, 

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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प-ुत्व र घृर्णालाई मास्टर गछ� , विनको पानi प्रमार्णमा रमाउँछ, - एक मीठो र विनश्चिUत अर्थ�मा विक परमेश्वर प्रेम 
हुनुहुन्छ।

14.    578 : 10-12, 16-18

हो, म मृत्युको छायाको उपत्यकाबाट किहंड्दा पविन म कुनै 1राबीसँग डराउनेछैन: विकनविक [प्रेम] मसँग छ। [प्रेम] 
रड र [प्रेम] कम�चारीहरूले मलाई सान्त्वना टिदन्छन्।

विनUय नै भलाइ र दयाले मेरो जीवनभरिर मलाई पछ्याउनेछ। र म सधैंभरिर [प्रेम] को घर [चेतना] मा बास गनiछु।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक टिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  -ासन ममा  स्र्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई -ासन गन� सक्छ!

चच� Dयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिjगत अनुलग्नकले मदर चच�का सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिDबत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले टिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै 1राबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनi,
विनन्दा गनi, सल्लाह टिदन,े प्रभाव पानi वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� Dयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसल े आSामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध टिदन
प्रवितटिदन स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� Dयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेDस बाइबलबाट शिलइएको धम�-ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�-ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


