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आइतबार फेबु्रअरी 26, 2023

विवषय- ख्रीष्ट येशू

स्वर्ण� पाठ: यूहन्ना 5: 30

"म एकलै केही र्ग�दि'नँ। म परमेश्वरबाट जस्तो सुन्छु त्यही प्रकारले न्याय र्गछु�। यसैले मेरो विनर्ण�य ठीक हुन्छ।
विकन? विकनभने म आफैलाइ खुशी पान6 कोशिशश र्ग�दि'न। तर म उहाँलाई खुशी पान� चाहन्छु जसले मलाई पठाउनु

भयो।" — ख्रीष्ट येशू

उत्तर'ायी पढाइ:  यूहन्ना 12: 27-30
          1 शि=स्सलोविनकी 5: 16, 17

27 अविहले मेरो हृ'य व्याकुल छ। मैले के भन्नु पला� र? के मैले भन्नु पछ�, ‘विपता मलाई कष्टको बेलाबाट
बचाई दि'नु होस्? होइन, यस्तो बेलामा म आउनको कारर्ण नै दुखः पाउनुका विनम्तिEत हो।

28 हे विपता, तपाईंको नामको मविहमा प्र'ान र्गराउनु होस्। तब स्वर्ग�बाट एउटा आवाज आयो, मैले त्यो 
नाउँमा मविहमा ल्याएकोछु। अविन म फेरिर मविहमा ल्याउनेछु।

29 उभिभरहेका माविनसहरूको भीडले त्यो आवाज सुने। ती माविनसहरूले त्यसलाई मेघ, र्गज�न् भने।तर 
अरू माविनसहरूले भने, स्वर्ग�दूत उहाँसँर्ग बोले!

30 येशूले माविनसहरूलाई भन्नुभयो, त्यो आवाज वितमीहरूको लाविर्ग हो, मेरो लाविर्ग होइन।
16 सधैं प्रसन्न बस।
17 प्रा=�ना र्गन� कविहल्यै नछोड।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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बाइबलबाट

1. मत्ती 3: 16 (से 1st :), 17

16 त्यसपछिछ येशू बम्तिप्तस्मा शिलएर तुरुन्तै पानीबाट माशि= विनस्कनु भयो। स्वर्ग� उहाँको विनम्तिEत उछिaयो अविन 
परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै आफूमाशि= आइरहेको 'ेख्नु भयो।

17 तब स्वर्ग�बाट यो वार्णी आएको सुविनयो। वाभिर्णले यसो भन्यो, ‘वियनी मेरो प्यारो पूत्र हुन् र म वियनीसँर्ग 
अत्यन्त प्रसन्न छु।

2. लूका 11: 1

1 एक समय येशू कुनै एक ठाउँमा प्रा=�ना र्गरिररहनु भएको शि=यो। जब प्रा=�ना र्गरी सक्नु भयो, उहाँको 
चेलाहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रा=�ना कसरी र्गनु� पछ� शिसकाए। 
हे प्रभु हामीले पविन प्रा=�ना र्गनु�पछ�, शिसकाउनुहोस्।

3. मत्ती 5: 2

2 उहाँले वितनीहरूलाई शिसकाउन =ाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

4. मत्ती 6: 9-13

9 यसैले जवितबेला वितमी प्रा=�ना र्ग'�छौ, त्यसबेला यसरी प्रा=�ना र्गर‘हे हाम्रा स्वर्ग�मा बस्नुहुने विपता, हामी 
प्रा=�ना र्ग'�छौं तपाईंको नाउँ सँधै पविवत्र रहोस्।

10 हामी प्रा=�ना र्ग'�छौं, तपाईंको राज्य आवोस् अविन तपाईंको इच्छा स्वर्ग�मा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्।
11 आज हामीलाई प्रत्येक दि'न चाविहने भोजन दि'नुहोस्।
12 हाम्रा अपराधहरू क्षमा र्गरिरदि'नुहोस्। जसरी हामीले पविन आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा र्गरेका छौं।
13 हामीलाई परीक्षामा पन� नदि'नुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट बँचाउनु होस्।

5. मकू� स 1: 34 (से;), 35, 39-42

34 येशूले बेग्ला-बेग्लै रोर्ग लारे्गकाहरू ससबैलाई विनको पानु�भयो। तर येशूले भूतहरूलाई बोल्न दि'नु भएन, 
विकनभने भूतहरूले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर जान्'थ्यो।

35 भोशिलपल्ट विबहान, येशू चाँडै उठनुभयो। उहाँले घर छोडनुभयो, विवहान अंध्यारोमा नै येशू एकान्तमा 
जानूभयो अविन प्रा=�ना र्गन� लाग्नु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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39 अविन येशूले र्गालीलको सबै ठाउँहरूमा यात्रा र्गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार र्गनु�भयो 
अविन माविनसहरूमा लारे्गका भूतहरू भर्गाइदि'नु भयो।येशूद्वारा एकजना रोर्गी विनको भयो

40 एकजना कुष्ठरोर्ग लारे्गको माविनस येशूकहाँ आयो। त्यसले घुँडा टेकेर येशूलाई विबन्ती र्गन� लाग्यो, तपाईंमा
त्यस्तो शशिm छ, यदि' तपाईंले चाहनु भयो भने म विनको हुनसक्छु।

41 येशूलाई त्यस माविनसप्रवित 'या लग्यो। उहाँले त्यस माविनसलाई छुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म वितमीलाई 
विनको पान� चाहन्छु।

42 त्यसपछिछ त्यस माविनसको कुष्ठरोर्ग हरायो, अविन त्यो विनको भयो।

6. लूका 6: 12, 13, 20-23

12 त्यस समयमा येशू एउटा डाँडामा र्गएर प्रा=�ना र्गन6 र्गनु� हुन्थ्यो। सारा रात उहाँले प्रा=�ना र्गरेर विबताउनु 
हुन्थ्यो।

13 भेशिलपल्ट विबहान, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले वितनीहरूलाई प्रेरिरत नाउँ दि'नु भुयो। वितनीहरू =ीएः
20 उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई हेनु� भयो अविन भन्नु भयो,हे 'ीन माविनसहरू, वितमीहरूलाई आशीवा�' छ, 

विकनभने परमेश्वरको राज्य वितमीहरूकै हो।
21 वितमीहरू, जो अविहले भोकाएका हरूलाई पविन आशीवा�' छ, विकनभने वितमीहरू तृप्त हुनछौ। वितमीहरू, 

जो अहीले रोइरहेकाहरूलाई आशीवा�' छ विकनभने वितमीहरू खुशीसंर्ग हाँस्नेछौ।
22 माविनसको पुत्रको कारर्ण यदि' वितमीहरूलाई माविनसहरूले घृर्णा र्गरे, आफ्नो समूहबाट विनकाली दि'ए, 

तीनीहरूले विनन्'ा र्गरे, वितनीहरूले वितमीहरूलाई अस्वीकारे वितमीहरू धन्य हौ।
23 त्यसबेला रमाऊ अविन खुशीले उफ्र, विकनभने स्वर्ग�मा वितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ। वितनीहरूका 

पुखा�हरूले अर्गमवmाहरूलाई त्यसै र्गरे=े, त्यसरीनै ती माविनसहरूले वितमीहरूलाई पविन त्यही व्यवहार 
र्गन6छन्।

7. यूहन्ना 17: 1-8

1 यवित कुराहरू भविनसके पछिछ येशूले स्वर्गा�वितर हेनु�भयो र प्रा=�ना र्गनु�भयो, विपता ठीक समय आइपुग्यो। 
यसकारर्ण तपाईंको पुत्रलाई मविहमा प्र'ान र्गनु� होस् ताविक पुत्रले तपाईंलाई मविहमा दि'न सकोस्।

2 तपाईंले सबै माविनसहरू भन्'ा माशि= पुत्रलाई शशिm दि'नुभयो ताविक पुत्रले सबैलाई अनन्त जीवन दि'न 
सकोस् जुन तपाईंले वितनलाई दि'नुभएकोछ।

3 यो अनन्त जीवन होः माविनसहरूले तपाईंलाई मात्र साँचो परमेश्वर भनेर छिचनुन् र येशू ख्रीष्टलाई छिचनुन् 
जसलाई तपाईंले पठाउनु भयो।

4 जुन काम तपाईंले मलाई सुम्तिEपनु भएको शि=यो त्यो मैले पूर्ण� र्गरें। पृथ्वीमा तपाईंको मविहमा ल्याए।ँ
5 अविन अब विपता, मलाई मविहमा प्र'ान रु्गन�होस् तपाईंसंर्ग। मलाई त्यो मविहमा दि'नु हवस् तपाईंको जो 

मसंर्ग संसार बविननु पविहल्यै शि=यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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6 तपाईंले मलाई केही माविनसहरू संसारबाट दि'नुभयो। मैले वितनीहरूलाई तपाईं को हुनुहुन्छ 'ेखाई 
सकेकोछु। ती माविनसहरू तपाईंकै हुन् र मलाई दि'नुभयो। वितनीहरूले तपाईंको वचन पालन र्गरे।

7 अब वितनीहरूले बुझे विक सबै =ोक जुन मलाई दि'नु भयो ती तपाईंबाट आएका हुन।
8 मैले ती माविनसहरूलाई तपाईंले मलाई दि'एकै वचनहरू दि'एकोछु। वितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकारे 

वितनीहरूले बुझे विक म साँच्चिच्च नै तपाईंबाट नै आएको हुँ अविन वितनीहरूले विवश्वास र्गरे विक तपाईंले नै 
मलाई पठाउनु भएको हो।

8. मत्ती 26: 36-44

36 त्यसपछिछ येशू आफ्ना चेलाहरूसा= रे्गत्समनी भन्ने ठाउँमा जानुभयो। येशूले वितनीहरूलाई भन्नुभयो, 
वितमीहरू यहाँ बस, म चाकिहं त्यहाँ र्गएर प्रा=�ना र्गछु�।

37 येशूले पत्रुस र जब्'ीको दुइ छोराहरूलाई आफ्नो सा=मा लानुभयो। अविन येशू खूबै दुखी र विवचशिलत 
हुनुभयो।

38 येशूले पत्रुस र जब्'ीका दुइ छोराहरूलाई भन्नुभयो, मेरो आत्मा दुखै दुखले भरिरएको छ। मेरो प्रार्ण 
र्गविहरो शोकले मरे तुल्य भएको छ। वितमीहरू यहाँ मसँर्ग बस अविन पख�।

39 अविन येशू वितनीहरू 'ेखिख केही पर जानुभयो। येशू भूईमा घोप्टो परेर प्रा=�ना र्गन� लाग्नुभयो, मेरा विपता, 
सEभव भए मलाई यातनाको यो प्याला नदि'नुहोस्। तर यो मैले ईच्छा र्गरे अनुसार होइन तपाईंको ईच्छा 
अनुसार होस्।

40 त्यसपछिछ येशू आफ्ना चेलाहरू भएकहाँ फ� विकनुभयो। येशूले वितनीहरूलाई मस्त विन'ाइरहेको 
पाउनुभयो। येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, वितमी मेरो विनम्तिEत एक घण्टा पविन जार्गा बस्न सक्'ैनौ?

41 जार्गा बस अविन प्रा=�ना र्गर, जसद्वारा वितमी परीक्षामा पन6 छैनौ। वितम्रो आत्मा तयार छ तर वितम्रो शरीर 
कमजोर छ।

42 त्यसपछिछ येशू फेरिर 'ोस्रोपटक जानुभयो अविन प्रा=�ना र्गन� लाग्नु भयो, मेरो विपता, यदि' मैले यसलाई 
नविपएसEम यो यातनाको प्याला मबाट हटाइन सEभव नभए तपाईंले चाहनु भए जस्तै हुन दि'नु हवस्।

43 येशू फेरिर आफ्ना चेलाहरू भएको ठाउँमा आउनु भयो यसपल्ट पविन येशूले वितनीहरूलाई मस्त 
सुवितरहेका पाउनुभयो विकनभने वितनीहरूको आँखाहरू भारी शि=ए।

44 यसकारर्ण वितनीहरूलाई छाडेर येशू केहीपर जानु भयो। अविन फेरिर प्रा=�ना र्गन� लाग्नुभयो। तेस्रो पटकको
प्रा=�नामा पविन उहाँले त्यही याचना र्गनु�भयो।

9. भजनसंग्रह 31: 1-3, 5, 14 (मैले विवश्वास र्गरें), 15 (से:)

1 हेपरमप्रभु, म तपाईंमाशि= आभिwत हुन्छु मलाई विनराश नपानु�होस्। मप्रवित कृपालु हुनुहोस् र मेरो रक्षा 
र्गनु�होस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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2 हे परमेश्वर, मप्रवित ध्यान दि'नुहोस्। चाँडै आउनु होस् अविन मलाई बचाउनु होस्। मेरो चट्टान हुनुहोस्। मेरो
सुरक्षाको ठाउँ भइदि'नु होस्। मेरो विकल्ला बविननुहोस् मेरो रक्षा र्गनु�होस्।

3 हे परमेश्वर, तपाईं मेरो रक्षक हुनुहुन्छ अविन तपाईं मेरो विकल्ला हुनुहुन्छ। यस=�, तपाईंको सुरक्षाको विनम्तिEत
मेरो अर्गुवाइ र्गनु�होस् र मलाई विन'6श र्गनु�होस्।

5 हे परमप्रभु, तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसमाशि= हामी भरोसा र्गन� सक्छौं। मैले आफ्नो जीवन तपाईंको 
हातमा राखिखदि'ए,ँ मलाई बचाउनु होस्!

14 तर हे परमप्रभु, म तपाईंमाशि= भरोसा र्गछु�। तपाईं नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
15 मेरो जीवन तपाईंको हातमा छ।

10. यूहन्ना 10: 30

30 विपता र म एकै हौं।

11. यूहन्ना 14: 10 (विपता जो)

10 ... विपता मभिभत्र बाँच्नु हुन्छ अविन उहाँले आफ्नो काम आफै र्गनु�हुन्छ।

12. यूहन्ना 8: 29 (उहाँ) (से;)

29 ... जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंर्ग हुनुहुन्छ। उहाँले मात्र मलाई एकलै छोडनु भएन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 2 : 4 (छन)्-7

के हामीले प्रा=�ना र्ग'ा� फाइ'ा हुन्छ? हो, धार्मिमंकता पछिछ भोकाउने इच्छा हाम्रो विपताको आशीवा�' हो, र यो 
हामीलाई शून्य फक6 र आउँ'ैन।

2. 15 : 14-24

सविह प्रा=�ना र्गन� को लार्गी, हामी कोठरी मा प्रवेश र ढोका बन्' र्गनु�पछ�। हामीले ओठ बन्' र्गनु�पछ� र भौवितक 
इन्द्रिन्|यहरूलाई मौन र्गनु�पछ�। उत्कट इच्छाहरूको शान्त अभयारण्यमा, हामीले पापलाई इन्कार र्गनु�पछ� र 
परमेश्वरको सव�स्वको विबन्ती र्गनु�पछ�। हामीले Qुस उठाउने संकल्प र्गनु�पछ� , र इमान्'ार हृ'यका सा= काम र्गन� र
बुन्द्रिद्ध, सत्य र प्रेमको लाविर्ग हेनु� पछ�। हामीले "विनरन्तर प्रा=�ना" र्गनु�पछ�। यस्तो प्रा=�नाको जवाफ दि'इन्छ, 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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जहाँसEम हामीले हाम्रा इच्छाहरूलाई व्यवहारमा राख्छौं। र्गुरुको आज्ञा छ, हामी र्गोप्य रूपमा प्रा=�ना र्गरौं र 
हाम्रो जीवनले हाम्रो इमान'ारी प्रमाभिर्णत र्गरौं।

3. 16 : 7-11, 24-25, 27, 29, 31

हाम्रा रु्गरुले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा छोटो प्रा=�ना शिसकाउनुभयो, जसलाई हामी उहाँको नाममा 
प्रभुको प्रा=�ना राख्छौं। हाम्रो रु्गरुले भन्नुभयो, "यस तरिरका पछिछ, त्यसैले प्रा=�ना र्गनु�होस्," र 
त्यसपछिछ उहाँले त्यो प्रा=�ना दि'नुभयो जसले सबै मानव आवश्यकताहरू समेट्छ।

यहाँ मैले प्रभुको प्रा=�नाको आत्मित्मक भावना हो भनेर बुझेको कुरा दि'न्छु:

हाम्रो बुबा-माता भर्गवान, सबै सामंजस्यपूर्ण�,

मनमोहक एक।

वितम्रो राज्य आएको छ; वितमी स'ैव उपच्चिस्=त छौ।

4. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

हामीलाई जान्न सक्षम बनाउनुहोस्, - जसरी स्वर्ग�मा, त्यस्तै पृथ्वीमा, - ईश्वर सव�शशिmमान, 
सव�च्च हुनुहुन्छ।

हामीलाई आजको लाविर्ग अनुग्रह दि'नुहोस्; भोको स्नेह खुवाउने;

र प्रेम प्रेममा प्रवितविबम्बिEबत हुन्छ;

अविन परमेश् वरले हामीलाई परीक्षामा डोर्याउनुहुन् न, तर हामीलाई पाप, रोर्ग र मृत्युबाट छुटकारा
दि'नुहुन्छ।

कारर्ण 'ेव अमया�', सव� शशिm, जीवन, सत्य, प्रेम, सबै र सबै छ।

5. 10 : 1-4

प्रा=�नाको अ=� हो विक हामी विहड्न चाहन्छौं र उज्यालोमा विहड्नेछौं जहाँसEम हामीले यसलाई प्राप्त र्गछ�, 
रर्गत बग्ने पाइलाहरू भए तापविन, र धैय�पूव�क प्रभुमा पख�न,े हामी उहाँबाट इनाम पाउन हाम्रो वास्तविवक 
इच्छाहरू छोड्नेछौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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6. 12 : 1-15

"विवश्वासको प्रा=�नाले विबरामीहरूलाई बचाउनेछ," धम�शास्त्रले भन्छ। यो विनको पान6 प्रा=�ना के हो? भर्गवानले 
विबरामीलाई विनको पानु�हुनेछ भन्ने मात्र अनुरोधमा सधैं हातमा रहेको भन्'ा धेरै ईश्वरीय उपच्चिस्=वित प्राप्त र्गन6 
शशिm छैन। विबरामीहरूको लाविर्ग यस्तो प्रा=�नाको लाभकारी प्रभाव मानव दि'मार्गमा हुन्छ, यसले परमेश्वरमा 
अन्धविवश्वासको माध्यमबाट शरीरमा अझ शशिmशाली रूपमा काय� र्ग'�छ। त=ाविप, यो एउटा विवश्वासले 
अक�लाई बाविहर विनकाल्छ, - अज्ञातमा विवश्वासले रोर्गमा विवश्वासलाई बाविहर विनकाल्छ। यो न त विवज्ञान हो न 
सत्य हो जसले अन्धविवश्वासको माध्यमबाट काय� र्ग'�छ, न त यो ईश्वरीय विनको पान6 शिसद्धान्तको मानवीय बुझाइ
हो जुन येशूमा प्रकट भएको शि=यो, जसको नम्र प्रा=�नाहरू सत्यको र्गविहरो र इमान्'ार विवरोध शि=ए, - 
परमेश्वरसँर्ग माविनसको समानता र माविनसको एकताको। सत्य र प्रेम।

7. 18 : 3-12

नासरतका येशूले विपतासँर्ग माविनसको एकतालाई शिसकाउनुभयो र प्र'श�न र्गनु�भयो, र यसका लाविर्ग हामी 
उहाँलाई अनन्त wद्धाञ्जली दि'न्छौं। उनको लक्ष्य व्यशिmर्गत र सामूविहक दुवै शि=यो। उनले जीवनको काम 
आफैलाई न्यायमा मात्र नभई नश्वरहरूका लाविर्ग 'यामा पविन र्गरे - उनीहरूलाई कसरी र्गन6 भनेर 'ेखाउन, तर 
उनीहरूका लाविर्ग यो नर्गन6 वा उनीहरूलाई एउटै न्द्रिजEमेवारीबाट मुm र्गन�। येशूले साहसी भई काम र्गनु�भयो, 
इन्द्रिन्|यहरूको मान्यता प्राप्त प्रमार्णको विवरुद्धमा, फरिरशिसकल धम� र अभ्यासहरू विवरुद्ध, र उहाँले आफ्नो विनको
पान6 शशिmले सबै विवरोधीहरूलाई खण्डन र्गनु�भयो।

8. 180 : 25-8

जब माविनस ईश्वरद्वारा शाशिसत हुन्छ, स'ा-वत�मान दि'मार्ग जसले सबै चीजहरू बुझ्'छ, माविनसलाई =ाहा छ विक 
भर्गवानसँर्ग सबै कुरा सEभव छ। यस जीविवत सत्यको एक मात्र बाटो, जसले विबरामीहरूलाई विनको पाछ�, 
ईश्वरीय दि'मार्गको विवज्ञानमा पाइन्छ जुन ख्रीष्ट येशूद्वारा शिसकाइएको र प्र'श�न र्गरिरएको छ।

सूजन कम र्गन�, ट्यूमर विवघटन र्गन�, वा जैविवक रोर्ग विनको पान�, मैले ईश्वरीय सत्यलाई सबै तल्लो उपचारहरू 
भन्'ा बढी शशिmशाली पाएको छु। अविन विकन नहोस्, विकनविक मन, ईश्वर, सबै अत्मिस्तत्वको स्रोत र अवस्=ा हो? 
शरीर, प'ा=�, अव्यवच्चिस्=त छ भनेर विनर्ण�य र्गनु� अछिघ, एक व्यशिmले सोध्नु पछ�, "आत्मालाई जवाफ दि'ने वितमी 
को हौ? कुराले आफै बोल्न सक्छ, वा यसले जीवनका मुद्दाहरूलाई समात्छ?" न पीडा न भोग्न सक्ने वस्तुको 
पीडा र सुखको कुनै साझे'ार हुँ'ैन, तर नश्वर विवश्वासको यस्तो साझे'ारी हुन्छ ।

9. 47 : 31-9

बर्गैंचामा आफ्नो उ'ासी र मविहमाको रातमा, येशूले कुनै पविन सEभाविवत भौवितक बुन्द्रिद्धमा विवश्वासको पूर्ण� त्रुदिट 
महसुस र्गनु�भयो। उपेक्षाको पीडा र कट्टर अज्ञानताको लौरोले उनलाई नराम्ररी विपरोल्यो। उनका विवद्या=�हरू सुते

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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। उहाँले वितनीहरूलाई भन्नुभयो: "वितमीहरू मसँर्ग एक घण्टा पविन हने� सक्'ैनौ?" के वितनीहरूले उहाँसँर्ग हेन� 
सकेनन्, जो आवाजविवहीन पीडामा पर्खिखंरहेका र संघष� र्ग'�, संसारमा असन्तुष्ट र्गाड� राख्छन्? त्यो मानव 
इच्छाको कुनै प्रवितविQया शि=एन, र त्यसैले येशू सधैंभरिर पृथ्वीबाट स्वर्ग�मा, भावनाबाट आत्मामा फक� नुभयो।

10.    280 : 30-4

मानव विवचारहरू मनोरञ्जन र्गन� र अत्मिस्तत्वको विवज्ञानलाई अस्वीकार र्गन6 एक मात्र बहाना भनेको आत्माको 
हाम्रो नश्वर अज्ञानता हो, - अज्ञानता जसले ईश्वरीय विवज्ञानको बुझाइलाई मात्र दि'न्छ, त्यो बुझाइ जसद्वारा 
हामी पृथ्वीमा सत्यको राज्यमा प्रवेश र्गछ� र आत्मा हो भनेर जान्'छौं। अनन्त र सव�च्च।

11.    202 : 3-5

ईश्वर र माविनसको बीचमा रहेको वैज्ञाविनक एकतालाई जीवन व्यवहारमा परिरमाज�न र्गनु�प'�छ, र ईश्वरको इच्छा 
विवश्वव्यापी रूपमा हुनुप'�छ।

12.    368 : 14-19

जब हामी त्रुदिटमा भन्'ा अत्मिस्तत्वको सत्यतामा बढी विवश्वास र्गछ�, प'ा=�मा भन्'ा आत्मामा बढी विवश्वास र्गछ�,
मृत्युमा भन्'ा बाँच्नमा बढी विवश्वास र्गछ�, माविनसमा भन्'ा परमेश्वरमा बढी विवश्वास र्गछ�, तब कुनै पविन 
भौवितक धारर्णाले हामीलाई रोक्न सक्'ैन। विबरामीलाई विनको पान6 र तु्रदिटलाई नष्ट र्गन6।

13.    497 : 13 (हामी)-19

हामी ईश्वरीय, प्रभावकारी प्रेमको प्रमार्णको रूपमा येशूको प्रायभिRतलाई स्वीकार र्गछ�, ख्रीष्ट येशू मार्ग�-वषा� 
माफ� त परमेश्वरसँर्ग माविनसको एकता प्रकट र्ग'�छ; र हामी स्वीकार र्गछ� विक माविनसलाई ख्रीष्टद्वारा बचाइएको 
छ, सत्य, जीवन र प्रेम माफ� त ग्याशिलशिलयन अर्गमवmाले विबरामीहरूलाई विनको पान6 र पाप र मृत्युलाई न्द्रिजत्नमा 
'ेखाएको छ।

'ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

'ैविनक प्रा=�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दि'न प्रा=�ना र्गनु� यस चच�का प्रत्येक स'स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्=ाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्द्रिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन र्गन� सक्छ!

चच� Eयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविर्ग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिmर्गत अनुलग्नकले म'र चच�का स'स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत र्गनु�प'�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिEबत  र्गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ'ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स'स्यहरूले दि'नहुँ हेनु�प'�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा=�ना र्गनु�प'�छ,  भविवष्यवार्णी र्गन�,  न्याय र्गन6,
विनन्'ा र्गन6, सल्लाह दि'न,े प्रभाव पान6 वा र्गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� Eयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी र्गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स'स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसल े आQामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि'न
प्रवितदि'न स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो 'ावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता र्गनु� हुँ'ैन। उसको कामले उसलाई न्याय र्गरिरनेछ, र न्याय र्गरिरनेछ वा 'ोषी हुनेछ।

चच� Eयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQभिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार र्गरिरएको शि=यो। यो किकंर्ग जेEस बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQभिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविर्ग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


