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आइतबार सेप्टेम्बर 4, 2022

विवषय- मान्छे

स्वर्ण� पाठ:  1 कोरिरन्थी 6: 20

"परमेश्वरद्वारा मोल वितरेर वितमी विकवि#एकाछौ। यसैले आफ्#ो शरीरद्वारा परमेश्वरको सम्मा# गर।"

उत्तरदायी पढाइ:  याकूब 1: 12-14, 21, 22, 25

12 त्यो मावि#स धन्य हो जो आपत-विवपतमा स्थिस्थर रहन्छ, विक#विक जाँचको साम#ा गरिरसकेपछिछ त्यसले 
जीव#को त्यो मुकुट पाउ#ेछ, जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम ग#;हरूलाई दिद#े प्रवितज्ञा ग#ु�भएको छ।

13 यदिद कु#ै मावि#स परमेश्वरले परिरक्षामा पा#ु� भयो भ#े उसले यो भन्#ुहुदैँ#, परमेश्वरले मलाई प्रलोभिभत 
गराउँदै हु#ु हुन्छ। दुष्टले परमेश्वरलाई परिरक्षा तुल्याउ# सकै्त#। अवि# परमेश्वर स्वयंले कु#ै पवि# व्यक्तिक्तलाई
प्रलोभिभत तुल्याउ#ु हुँदै#।

14 एकज#ा व्यक्तिक्तलाई आफ्#ै दुष्ट कुराले प्रलोभिभत तुल्याउँछ। उसको आफ्#ै दुष्ट इच्छाले बाविहर तान्छ 
अवि# उसलाई जालमा फसाउँछ।

21 यसथ� वितमीहरूको जीव#बाट हरेक दुष्ट कुरा अवि# दुष्ट कम� बाविहर फ्यावँिकदेऊ। विव#म्र ब# अवि# 
परमेश्वरको वच# स्वीकार जो परमेश्वरले वितमीहरूको ह्रदयमा रोविपदिद#ु भएको छ। यो उपदेशले वितम्रो 
जीव#लाई बचाउँ#ेछ।

22 परमेश्वरको क्तिशक्षा अ#ुसरर्ण गर। खाली सुन्#े काम मात्र #गर। विक#भ#े जब वितमी बस्छौ अवि# केवल 
सुन्छौ, वितमीले स्वयंलाई मूख� तुल्याउँछौ।

25 तर वास्तवमा सुखी मावि#स त्यो हो जसले परमेश्वरको सही वि#यम पाल#गछ� , जसले मावि#सहरूलाई 
स्वतन्त्र तुल्याउँछ। उसले त्यसलाई अध्यय# गरिररहन्छ। उसले परमेश्वरको वच# सुन्छ अवि# उसले जे 
सुन्यो त्यो विबस�दै#। तब वच#मा जे भवि#एको छ पाल# गछ�। त्यस मावि#स जसले त्यसो गछ� , सुखी 
हु#ेछ।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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पाठ सेम�#

बाइबलबाट

1. उत्पक्तित्त 1: 27, 31 (वितर 1st.)

27 यसथ� परमेश्वरले आफ्#ै प्रवितरूपमा मावि#सलाई सृविष्ट ग#ु�भयो। परमेश्वरले आफ्#ै स्वरुपमा मावि#सलाई 
सृविष्ट ग#ु� भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृविष्ट ग#ु�भयो।

31 परमेश्वरले आफूले सृविष्ट गरेका प्रत्येक चीजको वि#रीक्षर्ण ग#ु� भयो अवि# सबै असल लाग्यो।

2. प्रस्था# 20: 1-3, 13, 14, 17

1 तब परमप्रभुले भन्#ुभयो,
2 म परमप्रभु वितमीहरूको परमेश्वर हुँ। मैले वितमीहरूलाई छिमश्र देशबाट बाविहर ल्याए ँजहाँ वितमीहरू 

कमारा-कमारीहरू क्तिथयौ।
3 वितमीहरूले मबाहेक अरू कु#ै देवता पजू्#ु हुँदै#।
13 वितमीहरूले कसैको हत्या ग#ु� हुँदै#।
14 वितमीले व्यभिभचार ग#ु� हुँदै#।
17 वितमीहरूले छिछमेकीहरूका घर, पत्#ी, पुरूष अवि# स्त्री, कमारा, कमारीहरू अथवा वित#ीहरूको केही 

चीजहरूको चाह#ा ग#ु� हुँदै# मावि#सहरू परमेश्वरक्तिसत डराउँछ#्।

3. 2 शमूएल 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2 साँझमा वित#ी ओछ्या#बाट उठे र राजभव#को कौक्तिशमा टहल्#थाले। त्यविह समय दाऊदले कौक्तिशबाट 
एउटी स्त्रीलाई #ुहाउँदै गरेको देखे। वित#ी साहै्र सुन्दरी क्तिथई#्।

3 त्यसैकारर्ण दाऊदले वित#को विवषयमा जान्#का वि#म्तिम्त आफ्#ा अछिधकारीहरू पठाए। एकज#ा 
अछिधकारीले बुझेर खबर दिदए, त्यो स्त्री एलीआमको छोरी र विहत्तीका उरिरयाहकी पत्#ी बेतशेबा हु#्।

4 दाऊदले उसका दूतहरूलाई त्यो स्त्री बोलाउ# पठाए। जब ती स्त्री आइ#्, दाऊदले वित#ीसँग सहवास 
गरे। वित#को माक्तिसक धम�को समय शेष भयो। तब वित#ी गइहाली#्।

5 र बेतशेबा गभ�बती भइ#्। वित#ले दाऊदलाई, म गभ�वती भए ँभ#ेर खबर पठाइ#्।
6 दाऊदले योआबकहाँ खबर पठाए, विहत्तीका उरिरहालाई मकहाँ पठाउ#ू। यसैले योआबले ऊरिरयालाई 

दाऊदकहाँ पठाए।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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14 अकj विबहा# दाऊदले योआबलाई पत्र लेखे। दाऊदले उरिरयाहलाई #ै पत्र थमाए।
15 पत्रमा दाऊदले लेखेका क्तिथएः उरिरयाहलाई जहाँ घमास# युद्ध हुन्छ त्यही पठाउ#ु। एक्लो छोछिडदिद#ु अवि#

युद्धमा #ै मरोस्।
26 बेतशेबाले आफ्#ा पवित उरिरयाह मरेको थाहा पाउँछिछ#्। आफ्#ा लोग्#ेको वि#म्त रोइकराई ग�छिछ#्।
27 वित#ले शोकाकुल अवस्था पार गरेपछिछ दाऊदले #ोकरलाई बोलाउ# पठाउँछ#्। वित#ी दाऊदकी पत्#ी 

बन्छिन्छ#् र दाऊदको छोरा जन्माउँछिछ#्। तर परमप्रभुलाई दाऊदको कुकम� ठीक लागेको क्तिथए#।
4. मत्ती 4: 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा ग#ु�भयो। उहाँले वित#ीहरूको सभाघरहरूमा क्तिसकाउ# लाग्#ुभयो 
अवि# स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार ग#ु�भयो। उहाँले मावि#सहरूमा भएका हरेक विकक्तिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई वि#को पा#ु�भयो।

5. मत्ती 5: 2

2 उहाँले वित#ीहरूलाई क्तिसकाउ# थाल्#ुभयो। उहाँले भन्#ुभयो।

6. मत्ती 6: 9 (वितर :), 13

9 यसैले जवितबेला वितमी प्राथ�#ा गद�छौ, त्यसबेला यसरी प्राथ�#ा गर‘हे हाम्रा स्वग�मा बस्#ुहु#े विपता, हामी 
प्राथ�#ा गद�छौं तपाईंको #ाउँ सँधै पविवत्र रहोस्।

13 हामीलाई परीक्षामा प#� #दिद#ुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट बँचाउ#ु होस्।

7. यूहन्#ा 8: 2-11

2 विबहा#ै येशू मन्दिन्दर तफ�  फ� क#ुभयो। सबै मावि#सहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्#ु भयो र वित#ीहरूलाई 
क्तिसकाउ#ु भयो।

3 शास्त्रीहरू र फरिरसीहरूले एकज#ा आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले व्यभिभचार गरिरररहेको 
बेला समावितएकी क्तिथई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती ज#समूह समक्ष ल्याए।

4 वित#ीहरूले येशूलाई भ#े, गुरूज्यू, यस आइमाई पर-पुरुषसँग व्याभिभचार सम्बन्धमा रहेको बेला 
समावितई।

5 मोशाको व्यवस्थाले आज्ञा गद�छ विक यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हा#ेर मा#ु� पछ�। अब तपाईं के भन्#ु 
हुन्छ?

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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6 यहूदीहरूले येशूलाई जालमा पा#ु�का वि#म्तिम्त त्यस्ता प्रश्नहरू गरिररहेका क्तिथए। वित#ीहरू येशूले गल्ती कुरा 
गरोस् भन्#े चाहन्थे ताविक वित#ीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउ# सकु#। तर येशू वि#हुर#ु भयो र आफ्#ो 
औंलाले जमी#मा लेख्# थाल्#ु भयो।

7 यहूदीहरूले लगातार त्यही प्रश्न येशूलाई सोछिधरहे। तब येशू उभिभ#ु भयो अवि# भन्#ुभयो, वितमीहरू 
माझमा कु#ै एक मावि#स जो पाप रविहत छ त्यो मावि#सले उसलाई प्रथम ढुङ्गा हान्#े।

8 तब फेरिर येशू वि#हुँर#ु भयो र जमी#मा लेख्#ु भयो।
9 जब येशूले भ#ेको वित#ीहरूले सु#े वित#ीहरू एक पछिछ अकj गदv त्यहाँबाट जा# थाले। बूढा मावि#सहरूले

पविहला छाडे र त्यसपछिछ अरूअरूले छाड्दै गए। येशू एक्लो छाछिड#ु भयो त्यस आइमाईसंग। त्यस 
आईमाई उहाँ समक्ष उभिभरहेकी क्तिथई।

10 येशू उठ#ु भयो अवि# वित#लाई सोध्#ु भयो, #ारी, वित#ीहरू कहाँ छ#्? वित#ीहरू कसैले वितमीलाई दोषी 
ठहराउ# सके##्?

11 उसले भ#ी, महोदय, मलाई कसैले दोषी ठहरयाउ# सके#। तब येशूले भन्#ुभयो, तब म पवि# वितमीलाई 
दोषी ठहरयाउँदिद#, वितमी जा# सक्छौ, तर फेरिर पाप #ग�#ू।

8. 1 कोरिरन्थी 6: 19

19 वितमीले बुझ्#ु पछ� विक वितम्रो शरीर पविवत्र आत्माको मदंिदर हो। पविवत्र आत्माको मदंिदर हो। पविवत्र आत्मा 
वितमीभिभत्र छ। परमेश्वरबाट वितमीले त्यो पविवत्र आत्मा पाएकाछौ यसकारर्ण वितमी आफ्#ो माक्तिलक 
होइ#ौ।

9. गलाती 5: 1, 19-23

1 ख्रीष्टले हामीलाई स्वतंत्र ब#ाउ#ु भयो, साहसी होऊ। बदल्ी भएर व्यवस्थाकै कमारा #ब#।
19 हाम्रा पापपरू्ण� स्वभावले खराब गछ�  जो यी हु#ः यौ# पाप, अशुद्धता, अ#ैवितकता,
20 मूर्तितं-पूजा, तन्त्र-मन्त्र, दुश्म#ी, झै-झगड, इर्ष्याया�, Tोध, स्वाथ�, फूट, गुटबन्दी,
21 डाह, मदपा#, मोजमज्जा र यस्तै अरूअरू। मैले पविहले पवि# चेताउ#ी दिदएकै हुँ र अविहले पवि# दिदन्छुः 

जसले यस्ता कामहरू गछ�#् ती परमेश्वरको राज्यमा जा#े छै##्।
22 तर आत्माले प्रेम, आ#न्द, शाम्तिन्त, धैय�, दया, भलाइ, विवश्वस्तता,
23 #म्रता, संयम दिदंदछ। यी कुराहरू भूल हु#् भन्#े कु#ै व्यवस्थामा छै#। 

विवज्ञा# र स्वास्थ्य

1. 516 : 19-21

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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मावि#स, उहाँको प्रवितरूपमा ब#ाइएको, सारा पथृ्वीमा परमेश्वरको प्रभुत्व छ र प्रवितविबन्छिम्बत गद�छ।

2. 519 : 3-6

आफ्#ो कामबाट देवता सन्तुष्ट भए। उहाँ अन्यथा कसरी हु# सक्#ुहुन्थ्यो, विक#विक आध्यात्मित्मक सृविष्ट उहाँको 
असीम आत्मसंयम र अमर ज्ञा#को विवकास, उत्सज�# क्तिथयो?

3. 102 : 9-11

त्यहाँ एउटा मात्र वास्तविवक आकष�र्ण छ, आत्माको। ध्रुवमा सुईको इशाराले यो सव�व्यापी शक्तिक्त वा ईश्वर, 
दिदव्य म#को आकष�र्णको प्रतीक हो।

4. 337 : 6-13, 14 (विTस्थिस्चय#)-19

कामुकता सुख होइ# बन्ध# हो। साँचो आ#न्दको लाविग, मावि#सले आफ्#ो क्तिसद्धान्त, ईश्वरीय प्रमेसँग मेल 
खा#ुपछ�; पतु्र ख्रीष्टको अ#ुरूप, विपतासँग अ#ुरूप हु#ुपछ�। ईश्वरीय विवज्ञा# अ#ुसार, मावि#स उसलाई ब#ाउ#े 
दिदमाग जस्तै पूर्ण� छिडग्रीमा छ। अत्मिस्तत्वको सत्यले मावि#सलाई सामंजस्यपूर्ण� र अमर ब#ाउँछ, जबविक त्रुदिट 
#श्वर र असंगत हुन्छ।

विTस्थिस्चय# विवज्ञा#ले सुसमाचारले क्तिसकाए जस्तै हृदयमा शुद्ध हृदयले मात्र परमेश्वरलाई देख्# सक्दै# भ#ेर 
देखाउँछ। उसको शुद्धताको अ#ुपातमा मावि#स क्तिसद्ध हुन्छ। र पूर्ण�ता स्वग�य अत्मिस्तत्वको Tम हो जसले 
ख्रीष्टमा जीव#, जीव#को आध्यात्मित्मक आदश� देखाउँछ।

5. 272 : 19-27

यो भौवितक अत्मिस्तत्वको भया#क प्रहस#को #वितजाको विवपरीत, दैवि#क जीव#को विवचार र ईसाईकरर्णको 
आध्यात्मित्मकीकरर्ण हो; यो पविवत्रता र शुद्धता हो, तलको प्रवृक्तित्त र कामुकता र अशुद्धताको पृथ्वीको 
गुरुत्वाकष�र्णको विवपरिरत, जसले वास्तवमा विTभिUय# विवज्ञा#को ईश्वरीय उत्पक्तित्त र सञ्चाल#लाई प्रमाभिर्णत 
गद�छ। विTभिUय# विवज्ञा#को विवजयहरू तु्रदिट र दुष्टताको विव#ाशमा रेकड� गरिरएको छ, जसबाट पाप, रोग र 
मृत्युको वि#राशाज#क विवश्वासहरू प्रचार गरिरन्छ।

6. 51 : 28-32

येशू वि#स्वाथ� हु#ुहुन्थ्यो। उसको आध्यात्मित्मकताले उसलाई संवेद#ाबाट अलग गयj, र स्वाथ� भौवितकवादीले 
उसलाई घृर्णा ग#� दिदयो। तर यही आध्यात्मित्मकताले येशूलाई विबरामीहरूलाई वि#को पा#�, खराबी हटाउ# र 
मरेकाहरूलाई जीविवत पा#� सक्षम ब#ायो।

7. 85 : 24-27

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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येशूले पसु्तालाई दुष्ट र व्यभिभचारी हु# जान्#ुभयो, आध्यात्मित्मक भन्दा सामग्री खोज्दै। भौवितकवादमा 
उहाँको जोर तीखो क्तिथयो, तर आवश्यक क्तिथयो।

8. 11 : 1 (येशुको)-4

येशूको प्राथ�#ा, "हाम्रो ऋर्ण माफ ग#ु�होस्," माफीको सत�हरू पवि# वि#र्दिदंष्ट गरिरएको छ। व्यभिभचारी स्त्रीलाई 
क्षमा गदा� उहाँले भन्#ुभयो, "जा, र पाप #गर।"

9. 51 : 19-27

उहाँको उत्कृष्ट उदाहरर्ण हामी सबैको मकु्तिक्तको लाविग क्तिथयो, तर उहाँले ग#ु�भएका कामहरू गरेर र अरूलाई ग#� 
क्तिसकाउ#ुभयो। वि#को पा#; उहाँको उदे्दश्य स्वास्थ्य पु#स्था�प#ा ग#ु� मात्र होइ# तर उहाँको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त 
प्रदश�# ग#ु� क्तिथयो। उसले भ#ेको र गरेको सबै कुरामा उहाँ सत्य र प्रेमद्वारा परमेश्वरबाट प्रेरिरत हु#ुभयो। उहाँका 
सताउ#ेहरूको म#साय घमण्ड, ईर्ष्याया�, Tूरता, र बदला क्तिथयो, शारीरिरक येशूमा प्रहार गरिरएको क्तिथयो, तर 
ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रेममा लभिक्षत क्तिथयो, जसले वित#ीहरूको कामुकतालाई हप्कायो।

10.   201 : 1-2 अकj पा#ा

अविहलेसम्म प्रचार गरिरएको सबैभन्दा राम्रो उपदेश भ#ेको सत्यको अभ्यास र पाप, रोग र मृत्युको विव#ाशद्वारा 
प्रदश�# गरिरएको हो। यो थाहा पाउँदा र हामीमा एउटै स्#ेह सवjच्च हु#ेछ र हाम्रो जीव#को #ेतृत्व क्तिल#ेछ भन्#े 
थाहा पाएर येशूले भन्#ुभयो, "कु#ै पवि# मावि#सले दुई माक्तिलकको सेवा ग#� सक्दै#।"

हामी झूटा जगमा सुरभिक्षत रूपमा वि#मा�र्ण ग#� सक्दै#ौं। सत्यले #याँ प्रार्णी ब#ाउँछ, जसमा पुरा#ा कुराहरू 
विबवितसक्छ#् र "सबै कुराहरू #याँ हुन्छ#्।" जु#ू#, स्वाथ�, झूटो भोक, घृर्णा, डर, सबै कामुकता, अध्यात्मको 
उपज, र अत्मिस्तत्वको अत्यछिधकता ईश्वरको पक्षमा छ, राम्रो।

हामीले पविहले #ै भरिरएका भाँडाहरू भ#� सक्दै#ौं। वित#ीहरू पविहले खाली हु#ुपछ�। त्रुदिट खारेज गरौं। त्यसोभए, 
जब भगवा#को बतास चल्छ, हामी हाम्रो बारेमा हाम्रो छेउछाउलाई अँगालो हाल्#े छै#ौं।

#श्वर दिदमागबाट त्रुदिट वि#काल्#े तरिरका प्रमेको बाढीको माध्यमबाट सत्यमा खन्याउ#ु हो। ईसाई परू्ण�ता अरू 
कु#ै आधारमा न्दिजवितएको छै#।

अपविवत्रतामा पविवत्रता लेख्#ु, पापलाई #त्याग्दा क्षमा हुन्छ भ#ी ठान्#ु, भुसुलाई ता#ेर ऊँट वि#ल्#े जस्तै मूख�ता 
हो।

11.   82 : 31-2

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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पाप र कामुकताको संसारमा शक्तिक्तको ठूलो विवकासको लाविग हतार गदv, यो मा#व म# हो वा ईश्वरीय दिदमाग 
जसले प्रभाव पारिररहेको छ भ#ेर विवचार ग#ु� बुन्दिद्धमा#ी हो।

12.   56 : 15-3

विववाहको करारमा बेवफाई भ#ेको सबै जावितहरूको सामान्दिजक प्रकोप हो, "अन्धकारमा किहड्ं#े महामारी, ... 
दिदउँसो बबा�द हु#े विव#ाश।" "वितमीले व्यभिभचार #ग#ू�" भन्#े आज्ञा "मार #ग#ू�" भन्दा कम अवि#वाय� छै#।

पविवत्रता सभ्यता र प्रगवितको क्तिसमने्ट हो। यो विब#ा समाजमा स्थिस्थरता छै#, र यो विब#ा जीव# विवज्ञा# प्राप्त ग#� 
सक्दै#।

13.   234 : 26-3

तपाईंले पविहलो उदाहरर्णमा खराब विवचारहरू वि#यन्त्रर्ण ग#ु�पछ�, #त्र वित#ीहरूले तपाईंलाई दोस्रोमा वि#यन्त्रर्ण 
ग#;छ#्। वि#विषद्ध वस्तुहरूलाई चाह#ाले हे#ु� #ैवितक मान्यता तोड्#ु हो भ#ी येशूले घोषर्णा ग#ु�भयो। उ#ले मा#व
म#को काय�मा ठूलो जोड दिदए, इन्दिन्�यहरूमा #देखिख#े।

खराब विवचार र लक्ष्यहरू टाढा पुग्# सक्दै##् र कसैको विवश्वास अ#ुमवित भन्दा बढी हावि# गदv#। दुष्ट विवचारहरू,
अभिभलाषाहरू, र दुभा�व#ापूर्ण� उदे्दश्यहरू बाविहर जा# सक्दै##्, एक मा#व दिदमागबाट अकj मा#व दिदमागमा, 
अस्पष्ट बास फेला पा#�, यदिद सद्गरु्ण र सत्यले बक्तिलयो रक्षाको वि#मा�र्ण गछ�  भ#े।

14.   406 : 19-25

खराबीको प्रवितरोध ग#ु�होस् - हरेक प्रकारको त्रदुिट - र यो तपाईंबाट भाग्#ेछ। त्रदुिट जीव#को विवरोध हो। हामी 
सक्छौं, र अन्ततः, त्रदुिटमाक्तिथ सत्यको सवjच्चता, मृत्युमाक्तिथ जीव#, र खराबीमाक्तिथ असलताको हरेक दिदशामा 
आफूलाई लाभ उठाउ# सक्छौं, र यो वृन्दिद्ध जारी रह#ेछ जबसम्म हामी ईश्वरको विवचारको पूर्ण�तामा पुग्दै#ौं, र 
अब हामी विबरामी भएर म#;छौं भन्#े डर छै#।

15.   60 : 29-1

आत्मासँग मा#वजावितलाई आशीवा�द दिद#को लाविग असीछिमत स्रोतहरू छ#्, र आत्मामा खोन्दिजएको खण्डमा
खुशी अझ सन्दिजलै प्राप्त हु#ेछ र हाम्रो पाल#ामा अझ सुरभिक्षत हु#ेछ। उच्च उपभोगले मात्र अमर मावि#सको
लालसा पूरा ग#� सक्छ।

16.   495 : 14-24

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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जब रोग वा पापको भ्रमले तपाईंलाई प्रलोभ#मा पाछ�, परमेश्वर र उहाँको विवचारमा दृढतापूव�क टाँस्#ुहोस्। 
तपाईंको विवचारमा उहाँको समा#ता बाहेक अरू केहीलाई अ#ुमवित #दिद#ुहोस्। # डर # त शंकाले तपाईंको 
स्पष्ट भाव#ा र शान्त विवश्वासलाई ओझेलमा पा#ु�होस्, विक जीव#को मान्यता - जीव# अ#न्तको रूपमा - जीव# 
होइ# जु# कु#ै पवि# पीडादायी भाव#ा वा विवश्वासलाई #ष्ट ग#� सक्छ। विTस्थिस्चय# विवज्ञा#, शारीरिरक भाव#ाको 
सट्टा, तपाईंको अत्मिस्तत्वको बुझाइलाई समथ�# ग#� दिद#ुहोस्, र यो समझले सत्यको साथ त्रदुिटलाई प्रवितस्थाप# 
ग#;छ, मृत्युलाई अमरतामा प्रवितस्थाप# ग#;छ, र सद्भावको साथ मौ# मतभेद।

17.   527 : 4-5

मावि#स भगवा#को प्रवितविबम्ब हो, कु#ै खेती को आवश्यकता छै#, तर सधैं सुन्दर र पूर्ण�।

दैवि#क कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि#क प्राथ�#ा

प्रत्येक दिद# प्राथ�#ा ग#ु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हु#ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव#,  र  प्रमेको  शास#  ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउ#;  र  तपाईंको  वच#ले  सबै
मावि#सजावितको स्#ेह समृन्दिद्ध, र वित#ीहरूलाई शास# ग#� सक्छ!

चच� म्या#ुअल, अ#ुच्छेद 8  सेक्स#।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग वि#यम

# त दुश्म#ी  वा  # केवल व्यक्तिक्तगत अ#ुलग्#कले मदर चच�का  सदस्यहरूको म#साय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत ग#ु�पद�छ। विवज्ञा#मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि#सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि#कले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्छिम्बत  गछ�#्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिद#हुँ हे#ु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ# प्राथ�#ा ग#ु�पद�छ,  भविवर्ष्यायवार्णी ग#�,  न्याय ग#;,
वि#न्दा ग#;, सल्लाह दिद#े, प्रभाव पा#; वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु#बाट।

चच� म्या#ुअल, अ#ुच्छेद 8  सेक्स#।1 ।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।
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डू्यटी ग#� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु#ेछ  विक उसले  आTामक मा#क्तिसक सल्लाहको  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 विTभिUय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTभिUय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको छ।


