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आइतबार जनवरी 29, 2023

विवषय- माया

स्वर्ण� पाठ वि�तोपदेश 10: 12

"घृर्णाले झगडा उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै अपराध�रूलाई क्षमा गछ�।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्र� 18: 1-3, 19-21

1 उनले भने, �े परमप्रभु, मेरो शक्ति6 ले म तपाईंलाई प्रेम गछु�!
2 परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो वि;ल्ला हुनुहुन्छ। मेरो सुरक्षा;ो ठाउँ हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर, मेरो 

चट्टान हुनुहुन्छ म उ�ाँ;�ाँ सुरक्षा;ो लाविग दगुरेर जान्छु। परमेश्वर मेरो ढाल हुनुहुन्छ उ�ाँ;ो शक्ति6ले 
मलाई बचाउँछ। परमप्रभु उच्च पव�त�रूमा मेरो सुरक्षास्थल हुनुहुन्छ।

3 वितनी�रूले खिAल्ली उडाए। तर मैले स�ायता;ो लाविग परमप्रभुलाई बोलाए,ँ अविन म मेरो शतु्र�रूबाट 
बाँचे।

19 परमप्रभुले मलाई पे्रम गनु� हुन्छ यसैले उ�ाँले मलाई बचाउनु भयो। उ�ाँले मलाई सुरक्षिक्षत ठाउँमा ल्याउनु 
भयो।

20 म विनदFष छु, यसै;ारर्ण उ�ाँले मलाई पुरस्;ार दिदनुहुनेछ। मैले अक्तिलड्ढवित पविन गल्ती ;ाम गरिरन,ँ 
यसै;ारर्ण उ�ाँले मेरो विनम्तिKत राम्रो ;ाम गनु�हुनेछ।

21 वि;नभने मैले उ�ाँ;ा आज्ञा�रू पालन गरे;ोछु! मैले परमेश्वर;ो विवरूद्धमा पाप ;ाम गरे;ोछैन।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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1. एविPसी 3: 14-19

14 यसथ� विपता अघिघ प्राथ�नामा म झुक्दछु।
15 स्वग�;ो र पृथ्वी;ो प्रत्ये; परिरवारले उ�ाँबाटनै यस;ो नाम लिलंदछन्।
16 म विपतालाई आफ्नो मवि�मामयी सKपत्ती अनुसार वितनी�रुलाई शक्ति6 प्रदान गरुन् भनी प्राथ�ना गद�छु, 

जसमा वि; आफ्ना आत्मामा वितमी�रु दरिरलो हुन सक्छै। उ�ाँ;ो आत्माद्वारा उ�ाँले वितमा�रुलाई त्यो 
शक्ति6 दिदनु हुन्छ।

17 वितमा�रु;ो विवश्वास;ो ;ारर्णले ख्राष्ट वितमी�रु;ो हृदयमा बसून् भनी म प्राथ�ना गद�छु। म प्राथ�ना गद�छु, 
खिख्रष्ट;ो प्रेम;ो म�ानता बुझ्ने शक्ति6 परमेश्वर;ा सबै माविनस�रुले पउन्।

18 अविन प्राथ�ना गद�छु वि; परमेश्वर;ा जKमै वितमी�रुलाई र परमेश्वर;ो पविवत्रजनले खिख्रष्ट;ो प्रेम;ो म�ानता
बुझ्ने शक्ति6 पाउन्। म यो पविन प्रथ�ना गद�छु वि; उ�ाँ;ो प्रेम;ो चौंडाई, लKमबाई, उँचाई र गवि�राई 
वितमा�रुले बुझ्न स;।

19 खिख्रष्ट;ो प्रेम मानव समझ भन्दा बावि�र छ। तर वितमी�रुले त्यो प्रेम बुझ्न स; भन्ने मेरो पाथ�नाछ।
परमेश्वर;ो शक्ति6 जो �ामीक्षिभत्र ;ाम गरिरर�े;ोछ, त्यसले �ामीले सोचे;ो वा ;ल्पना गरे;ो भन्दा धेरै 
गन� सक्छ।

2. उत्पक्तित्त 24: 1 (अब्रा�ाम)-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (वितर:), 51, 67 
(वितर:)

1 अब्रा�ाम दीघ� जीवन बाँचे अविन अत्यन्तै वृद्धा भए;ा क्तिथए र त्यो समय भरिर वितनले गरे;ा प्रत्ये; 
;ुरालाई परमप्रभुले आशीवा�द दिदनु भयो।

2 अब्रा�ाम;ो सबभन्दा पुरानो अविन प्रमुA सेव; वितन;ो प्रत्ये; चीज;ो जिजKमेवार क्तिथयो। अब्रा�ामले 
उसलाई आPू भए;ो ठाउँमा बोलाए अविन भने, तेरो �ात मेरो वितघ्रामुविन राA।

3 अब म चा�न्छु तैंसे मलाई एउटा वचन दे। पृथ्वी अविन स्वग�;ा परमप्रभु परमेश्वर;ो अघिघ तैंले मलाई 
वचन दे ;नान देश;ी ;ुनै पविन ;न्याक्तिसत मेरो छोरो;ो विववा� हुन दिदने छैनस्। �ामी वितनी�रू;ो 
वीचमा बस्छौं तर तैंले ;नानी ;न्याक्तिसत उसलाई विववा� गन� दिदने छैनस्।

4 तँ तेरो आफ्नै देशमा गएर मेरो छोरो इस�ा;;ो विनम्तिKत एउटी ;न्या क्तिलएर आइज।
7 परमप्रभु, स्वग�;ा परमेश्वरले मलाई मेरो जन्म थलोबाट यस भूघिममा ल्याउनुभयो। त्यो देश मेरो विपता 

अविन उन;ो परिरवार;ो विनम्तिKत क्तिथयो। तर परमप्रभुले म र मेरो परिरवारलाई यो नयाँ भूघिम दिदने प्रवितज्ञा गनु� 
भयो। परमप्रभु आPैले वितमीलाई क्तिलएर जान;ा लाविग ए;जना स्वग�दूत पठाउन् तावि; मेरो छोरोले 
बेहुली रोज्न सक्छ अविन य�ाँ ल्याउँछ।

10 त्यो नो;रले अब्रा�ामबाट दशवटा ऊँट क्तिलयो अविन ऊ त्यस ठाउँबाट कि�ंड् यो। नो;रले धेरै प्र;ार;ो 
राम्रा-राम्रा उप�ार�रू क्तिलएर गयो। ऊ ना�ोर;ो श�र मेसोपोटाघिमया गयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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12 त्यस नो;रले भने, �े परमप्रभु! तपाईं मेरा माक्तिल; अब्रा�ाम;ो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज उन;ो छोरो;ो 
विनम्तिKत मलाई एउटी दुल�ी �ाक्तिसल गराई दिदनु �ोस्। ;ृपा गरी मेरा माक्तिल; अब्रा�ाम;ो विनम्तिKत यवित 
गरिरदिदनु �ोस्।

15 तब नो;र;ो प्राथ�ना शेष हुनअघिघ नै रिरबे;ा नाउँ भए;ी एउटी ;न्या त्य�ाँ आई। रिरबे;ा बतूएल;ी 
छोरी क्तिथइ। बतूएल अब्रा�ाम;ो भाइ ना�ोर अविन घिमल्;ा;ो छोरो क्तिथयो। रिरबे;ा आफ्नो ;ाँधमा 
पानी;ो गाग्रो क्तिलएर ;ूवामा आए;ी क्तिथइन।

16 वितनी अत्यन्तै सुन्दरी तरूर्णी क्तिथइन जो सँग ;ुनै माविनस सुते;ा क्तिथएनन्। वितनी आफ्नो गाग्रीमा पानी 
भन� ;ूवा;ो नजिज; आइन्।

17 तब त्यो नो;र त्यस ;ेटी भए;ोमा दगुरेर पुग्यो अविन भने, दया गरी वितम्रो गाग्रीबाट मलाई पानी विपउन 
देऊ।

23 त्यस नो;रले उसलाई सोध्यो, वितम्रा विपता ;ो हुनुहुन्छ? अविन ;े उ�ाँ;ो घरमा मेरो दललाई बास बस्ने 
ठाउँ छ?

24 रिरबे;ाले उत्तर दिदइ, मेरा बुबा बतूएल हुनुहुन्छ। उ�ाँ घिमल्;ा र ना�ोर;ा छोरा हुनुहुन्छ। तपाईं;ा 
ऊँट�रू;ो विनम्तिKत पराल र तपाईं;ो विनम्तिKत बास बस्ने ठाउँ छ।

26 त्यो नो;र विनहुरिरयो अविन परमप्रभु;ो उपासना गयF।
27 त्यसले भने, परमप्रभु मेरा माक्तिल;;ा परमेशवर, तपाईं धन्य हुनुहुन्छ। परमप्रभु मेरा माक्तिल;;ो विनम्तिKत 

दयालु तथा विवश्वस्त हुनु भए;ो छ। मेरा माक्तिल;;ो छोरो;ो विनम्तिKत योग्य ;ेटी भए;ोले मलाई 
परमप्रभुले डोया�एर ल्याउनु भयो।

29 रिरबे;ा;ो दाज्यू क्तिथयो। उस;ो नाउँ लाबान क्तिथयो। रिरबे;ाले त्यस माविनसले भने;ो सबै ;ुरा सुनाई।
50 त्यसपघिछ लाबान र बतूएलले उत्तर दिदए, �ामीले था�ा पायौ यो सब परमप्रभुबाट नै भइर�े;ोछ, यसथ� 

यस;ुरालाई बदल्ी गनr विवषयमा �ामी ;े�ी पविन भन्न स6ैनौं।
51 रिरबे;ा य�ीं छे, यसलाई क्तिलएर जाऊ। उनले वितम्रा माक्तिल;;ा छोरोक्तिसत विववा� गरोस्। परमप्रभु य�ी 

चा�नु हुँदोर�ेछ।
67 तब इस�ा;ले ;ेटीलाई आफ्नो आमा;ो पालमा लग्यो। त्य�ी दिदन इस�ा;ले रिरबे;ालाई विववा� गयF। 

ऊ रिरबे;ालाई अत्यन्तै प्रेम गथ्यF।

3. लू;ा 4: 14 (येशू)

14 येशू पविवत्र आत्मा;ो शक्ति6 क्तिलएर गालीलमा P;ू� नु भयो। गालीलभरिर उ�ाँ;ो बारेमा समचार�रू 
Pैक्तिलयो।

4. लू;ा 10: 25-37

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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25 अविन, �ेर, ए;जना ववि;ल Aडा भए र उ�ाँलाई प्रलोभनमा पारे, गुरु, अनन्त जीवन;ो उत्तराघिध;ारी 
हुन म ;े गरँू?

26 उ�ाँले उसलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा ;े लेखिAए;ो छ? तपाईं ;सरी पढ्नुहुन्छ?
27 अविन उ�ाँले जवाP दिदनुभयो, तपाईंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा

प्रार्णले, र आफ्नो सारा शक्ति6ले र आफ्नो सारा दिदमागले प्रेम गनु�हुनेछ। र वितम्रो घिछमे;ी वितमीलाई जस्तै।
28 अविन उ�ाँले उसलाई भन्नुभयो, “वितमीले ठी; जवाP दिदयौ: यसो गर, र वितमी बाँच्नेछौ।
29 तर उसले आPूलाई धमv ठ�राउन इच्छु; भएर येशूलाई भन्यो, अविन मेरो घिछमे;ी ;ो �ो?
30 येशूले जवाP दिदनुभयो, “एउटा माविनस यरूशलेमबाट यरी�ोमा गयो, र चोर�रू;ो बीचमा पर्यो, जसले

उस;ो लुगा Aोसे, र उसलाई घाइते बनायो, र उसलाई आधा मरेर छोड्यो।
31 अविन संयोगवश त्य�ाँ ए;जना पूजा�ारी त्यवि� बाटोबाट ओर्लिलंए, र उसलाई देAेर ऊ अ;F छेउबाट 

गयो।
32 अविन त्यसै गरी ए; जना लेवी, जब उ�ाँ त्यस ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, आएर उ�ाँलाई �ेरे, र अ;F छेउबाट 

गए।
33 तर ए;जना सामरी, यात्रा गद{ गदा�, ऊ ज�ाँ क्तिथयो, त्य�ाँ आयो, र उसलाई देAेर उसलाई दया लाग्यो।
34 अविन उ�ाँ;�ाँ गए, र तेल र दाAमद्य Aन्याएर उस;ो घाउ�रू बाँधे, र उसलाई आफ्नै पशुमा राAे, र 

एउटा सरायमा ल्याए, र उस;ो �ेरचा� गरे।
35 अविन भोक्तिलपल्ट जब उ�ाँ जानुभयो, उ�ाँले दुई पैसा विन;ालेर �ोस्टलाई दिदनुभयो, र उ�ाँलाई भन्नुभयो, 

'उस;ो �ेरचा� गनु��ोस्। अविन वितमीले जे धेरै Aच� गछ}, म Pेरिर आउनेछु, म वितमीलाई विPता� गनrछु।
36 चोर�रू माझ परे;ो माविनस;ो घिछमे;ी यी तीनमध्ये ;ो �ो?
37 अविन उ�ाँले भन्नुभयो, उ�ाँलाई दया देAाउने। तब येशूले उसलाई भन्नुभयो, “जाऊ र वितमी पविन त्यस्तै 

गर।

5. रोमी 8: 35, 37-39

35 ख्रीष्ट;ो प्रेमबाट �ामीलाई अलग गन� सक्ने ;ुनै थो; छ? छैन। ;े दुःAले �ामीलाई ख्रीष्ट;ो प्रेमबाट 
अलग गन�सक्छ? सक्दैन! ;े ;दिठनाई वा Aेदाइले �ामीलाई ख्रीष्ट;ो प्रेमबाट अलग गन�सक्छ? सक्दैन।
;े अविन;ाल वा नागोंपनले �ामीलाई ख्रीष्ट;ो प्रेमबाट अलग गन�सक्छ? अ�ँ। ;े ;ुनै आपद वा मृत्युले 
�ामीलाई ख्रीष्ट;ो प्रेमबाट अलग गन� सक्छ? 

37 तर परमेश्वर;ो प्रेम;ो ;ारर्णले �ामी ती सबै ;ुरा�रूमा पूर्ण� विवजयी बन्छौं।
38 �ो, म विनक्षिRन्त छु वि; ;ुनै चीजले पविन �ामीलाई परमेश्वर;ो प्रेमबाट अलग पान� स6ैन न मृत्यु वा 

जीवनले न स्वग�दूत�रू वा शासन गनr आत्मा�रूले न त ;ुनै वत�मान;ा वा भविवष्य;ा ;ुराले।
39 न त ;ुनै माक्तिथ;ा वा तल;ा शक्ति6ले न त सारा संसार;ो ;ुनै अरू क्तिसर्जिजंत ;ुराले �ाम्रो परमेश्वर;ो 

प्रेमबाट �ामीलाई अलग गन� सक्नेछ जो �ाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 454 : 17-23

भगवान र माविनस;ो लाविग प्रेम उपचार र क्तिशक्षा दुवै मा साँचो प्रोत्सा�न �ो। प्रेमले प्रेरर्णा दिदन्छ, उज्यालो 
दिदन्छ, नाघिमत गछ�, र बाटो डोया�उँछ। स�ी मनसायले विवचारलाई विपनन्स दिदन्छ, र वा;् र ;ाय�मा शक्ति6 र 
स्वतन्त्रता दिदन्छ। पे्रम सत्य;ो वेदीमा पुजारी �ो। ईश्वरीय प्रेमलाई नश्वर मन;ो पानीमा सन�;ो लाविग 
धैय�पूव�; पA�न�ुोस्, र क्तिसद्ध अवधारर्णा बनाउनु�ोस्।

2. 243 : 4-13

दैवी प्रेम, जसले विवषालु सप�लाई �ाविनरवि�त बनायो, जसले माविनस�रूलाई उम्लिKलर�े;ो तेलबाट, आगो;ो 
भट्टीबाट, लिसं�;ो बङ्गाराबाट छुट;ारा दिदयो, �रे; युगमा विबरामी�रूलाई विन;ो पान� सक्छ र पाप र 
मृत्युमाक्तिथ विवजय प्राप्त गन� सक्छ। यसले अतुलनीय शक्ति6 र प्रेम;ो साथ येशू;ो प्रदश�नलाई मु;ुट लगाए;ो 
छ। तर उ�ी "मन ... जुन ख्रीष्ट येशूमा पविन क्तिथयो" सधैं अगमव6ा�रू र पे्ररिरत�रू;ो पुरातन प्रदश�न�रू पुविष्ट 
गन� र दो�ोया�उन विवज्ञान;ो पत्रसँगै हुनुपछ�।

3. 112 : 32 (भगवान)-6

ईश्वर ईश्वरीय मेटाविPजिजक्स ;ो क्तिसद्धान्त �ो। जसरी त्य�ाँ ए; मात्र ईश्वर छ, त्य�ाँ सबै विवज्ञान;ो ए; मात्र 
ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हुन सक्छ; र यस ईश्वरीय क्तिसद्धान्त;ो प्रदश�न;ो लाविग विनक्षिRत विनयम�रू हुनुपछ�। विवज्ञान;ो 
पत्र आज मानवतामा प्रशस्त मात्रामा पुग्छ, तर यस;ो आत्मा सानो मात्रामा मात्र आउँछ। म�त्त्वपूर्ण� भाग, 
विQक्षिRयन विवज्ञान;ो हृदय र आत्मा, प्रेम �ो।

4. 285 : 23-31

ईश्वरलाई भौवित; मुक्ति6दाता;ो रूपमा व्याख्या गरेर तर बचाउने क्तिसद्धान्त, वा ईश्वरीय पे्रम;ो रूपमा �ोइन, 
�ामीले क्षमा;ो माध्यमबाट मुक्ति6 Aोज्न जारी राख्नेछौं र सुधार;ो माध्यमबाट �ोइन, र विबरामी�रू;ो 
उपचार;ो लाविग आत्मा;ो सट्टा वस्तु;ो स�ारा क्तिलनेछौं। जब मनुष्य�रू पुग्छन्, विQक्षिRयन विवज्ञान;ो ज्ञान;ो
माध्यमबाट, उच्च ज्ञान, वितनी�रूले क्तिसक्न Aोज्नेछन्, पदाथ�बाट �ोइन, तर ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, ईश्वरबाट, 
;सरी ख्रीष्ट, सत्यलाई विन;ो पानr र बचाउने शक्ति6;ो रूपमा प्रदश�न गनr।

5. 248 : 26-32

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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�ामीले विवचारमा क्तिसद्ध मोडेल�रू बनाउनु पछ� र वितनी�रूलाई विनरन्तर �ेनु�पछ�, नत्र �ामीले वितनी�रूलाई भव्य 
र म�ान जीवनमा ;वि�ल्यै नक्;ल गनr छैनौं। विनस्वाथ�ता, भलाइ, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पविवत्रता, प्रेम - स्वग�;ो 
राज्य - �ामी क्षिभत्र राज्य गरौं, र पाप, रोग, र मृत्यु अन्ततः �राउँदैनन्।

6. 326 : 3-11

यदिद �ामी ख्रीष्ट, सत्यलाई पछ्याउन चा�न्छौं भने, यो परमेश्वर;ो विनयुक्ति6;ो माग�मा हुनुपछ�। येशूले भन्नुभयो, 
"जसले मलाई विवश्वास गछ�, मैले गनr ;ाम�रू उसले पविन गनrछ।" श्रोतमा पुगेर �रे; रोग;ो दैवी उपचार 
Aोज्नेले अ;F बाटो भएर विवज्ञान;ो प�ाड चढ्ने प्रयास गनु�हुँदैन । सबै प्र;ृवितले माविनसलाई ईश्वर;ो प्रेम 
क्तिस;ाउँछ, तर माविनसले ईश्वरलाई सवFच्च रूपमा प्रेम गन� सक्दैन र आफ्नो सKपूर्ण� स्ने� आध्यात्मित्म; 
चीज�रूमा सेट गन� सक्दैन, जबवि; भौवित;लाई माया गछ� वा आध्यात्मित्म; भन्दा बढी विवश्वास गद�छ।

7. 304 : 3-15

यो अज्ञानता र गलत विवश्वास �ो, चीज�रू;ो भौवित; भावनामा आधारिरत, जसले आध्यात्मित्म; सुन्दरता र 
भलाइ लु;ाउँछ। यो बुझेर पावलले भने: "न मृत्यु, न जीवन, ... न वत�मान चीज�रू, न आउने ;ुरा�रू, न 
उचाइ, न गवि�राइ, न अन्य ;ुनै प्रार्णीले �ामीलाई परमेश्वर;ो प्रेमबाट अलग गन� सक्षम हुनेछन्।" यो विQक्षिRयन 
विवज्ञान;ो क्तिसद्धान्त �ो: ईश्वरीय प्रेमलाई यस;ो प्र;टी;रर्ण वा वस्तुबाट वम्लि�चत गन� सवि;ँदैन; त्यो आनन्दलाई 
दुःAमा परिरर्णत गन� सवि;ँदैन, वि;नवि; दुःA आनन्द;ो माक्तिल; �ोइन। वि; असलले ;वि�ल्यै Aराबी उत्पन्न गन�
सक्दैन; त्यो ;ुराले ;वि�ल्यै मन उत्पन्न गन� सक्दैन र जीवनले मृत्यु;ो परिरर्णाम दिदन्छ। क्तिसद्ध माविनस - 
परमेश्वरद्वारा शाक्तिसत, उ�ाँ;ो क्तिसद्ध क्तिसद्धान्त - पापरवि�त र अनन्त छ।

8. 230 : 1-10

यदिद रोग वास्तविव; �ो भने, यो अमरता �ो; यदिद सत्य �ो भने, यो सत्य;ो अंश �ो। ;े तपाइँ ड्रग्स;ो साथ 
प्रयास गनु�हुन्छ, वा विबना, सत्य;ो गुर्णस्तर वा अवस्थालाई नष्ट गन�? तर यदिद रोग र पाप भ्रम �ो भने, यो नश्वर 
सपना, वा भ्रमबाट जागृवितले �ामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता र अमरतामा ल्याउनेछ। यो जागरर्ण ख्रीष्ट;ो सदा;ो 
लाविग आउँदैछ, सत्य;ो उन्नत उपम्लिस्थवित, जसले त्रुदिटलाई बावि�र विन;ाल्छ र विबरामी�रूलाई विन;ो पाछ�। यो 
मुक्ति6 �ो जुन परमेश्वरद्वारा आउँछ, ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रेम, जसरी येशूले देAाउनुभए;ो छ।

9. 366 : 12-19

आफ्नो सँगी प्रार्णी;ो लाविग स�ानुभूवित;ो अभाव भए;ो घिचवि;त्स;मा मानवीय स्ने�;ो ;मी छ, र �ामीसँग 
सोध्न;ो लाविग प्रेरिरत वारेन्ट छ: "जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गद{न जसलाई उसले देAे;ो छैन, उसले ;सरी 

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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परमेश्वरलाई प्रेम गन� सक्छ जसलाई उसले देAे;ो छैन?" यो आध्यात्मित्म; स्न�े नहुँदा, घिचवि;त्स;;ो ईश्वरीय 
मनमा विवश्वास;ो ;मी छ र असीम प्रेम;ो मान्यता छैन जसले एक्लै विन;ो पानr शक्ति6 प्रदान गद�छ।

10.    410 : 14-21

परमेश्वरमा �ाम्रो विवश्वास;ो �रे; परीक्षर्णले �ामीलाई बक्तिलयो बनाउँछ। आत्माद्वारा जिजत्न;ो लाविग भौवित; 
अवस्था जवित गाह्रो देखिAन्छ, �ाम्रो विवश्वास बक्तिलयो र शुद्ध �ाम्रो प्रेम हुनुपछ�। प्रेरिरत यू�न्ना भन्छन्: "प्रेममा ;ुनै 
डर छैन, तर क्तिसद्ध प्रेमले डरलाई �टाउँछ। ... जो डराउँछ त्यो प्रेममा क्तिसद्ध हुँदैन।" य�ाँ विQक्षिRयन विवज्ञान;ो 
विनक्षिRत र प्रेरिरत घोषर्णा �ो।

11.   286 : 9-15

गुरुले भन्नुभयो, ";ो�ी पविन विपता;�ाँ आउँदैन [अत्मिस्तत्व;ो ईश्वरीय क्तिसद्धान्त] बा�े; मद्वारा," ख्रीष्ट, जीवन, 
सत्य, प्रेम; वि;नवि; ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, "म बाटो हुँ।" यस मौक्तिल; माविनस येशूद्वारा शारीरिर; ;ारर्णलाई 
पवि�लोदेखिA अम्तिन्तमसKम अलग राखिAए;ो क्तिथयो। उसलाई था�ा क्तिथयो वि; ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रेम, सृविष्ट गद�छ र 
सबै वास्तविव; छ।

12.   265 : 3-15

माविनसले आध्यात्मित्म; अत्मिस्तत्वलाई अनुपातमा बुझ्दछ वि;नवि; उस;ो सत्य र प्रेम;ो Aजाना विवस्तार हुन्छ। 
नश्वर�रूले ईश्वरीय गुरुत्वा;ष�र्ण गनु�पछ� , वितनी�रू;ो स्ने� र लक्ष्य�रू आध्यात्मित्म; बढ्दै जानुपद�छ, - 
वितनी�रूले अत्मिस्तत्व;ो Pरावि;लो व्याख्या�रू;ो नजिज; हुनुपछ� , र असीम;ो ;े�ी उघिचत अथ� प्राप्त गनु�पद�छ, 
- तावि; पाप र मृत्युलाई रोक्न सवि;न्छ।

आत्मा;ो लाविग विवषयलाई त्याग्ने यो वैज्ञाविन; भावनाले ;ुनै पविन �ालतमा माविनसलाई देवतामा समावि�त हुने 
र उस;ो पवि�चान गुमाउने सं;ेत गद{न तर माविनसलाई विवस्तारिरत व्यक्ति6त्व, विवचार र ;ाय�;ो Pरावि;लो के्षत्र, 
थप विवस्तारिरत प्रेम, उच्च र स्थायी रूपमा प्रदान गद�छ।

13.    225 : 21-22

प्रेम मुक्ति6दाता �ो।

दैविन; ;त�व्य�रू

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।
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मेरी बे;र एड्डी द्वारा

दैविन; प्राथ�ना

प्रत्ये; दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�;ा प्रत्ये; सदस्य;ो ;त�व्य हुनेछ: "तपाईं;ो राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेम;ो  शासन ममा  स्थाविपत  �ोस्,  र  मबाट  सब ै पाप  �टाउन;  र  तपाईं;ो  वचनल े सबै
माविनसजावित;ो स्ने� समृजिद्ध, र वितनी�रूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� Kयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र ;ाय��रू;ो लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न ;ेवल व्यक्ति6गत अनुलग्न;ले मदर चच�;ा सदस्य�रू;ो मनसाय वा  ;ाय�लाई
प्रोत्सावि�त गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र ए; इसाई वैज्ञाविन;ले प्रेम;ो घिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्बिKबत  गछ�न्,  पापलाई  �प्;ाउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोप;ार  र  क्षमा  मा। यस  चच�;ा
सदस्य�रूले दिदनहुँ �ेनु�पद�छ र सबै Aराबीबाट छुट;ारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनr,
विनन्दा गनr, सल्ला� दिदन,े प्रभाव पानr वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� Kयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सत;� ता

यो  चच�;ा  प्रत्ये; सदस्य;ो  ;त�व्य हुनेछ  वि; उसल े आQाम; मानक्तिस; सल्ला�;ो  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उस;ो ;ामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� Kयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविPल्ड विQक्षिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए;ो क्तिथयो। यो कि;ंग जेKस बाइबलबाट क्तिलइए;ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQक्षिRयन साइंस पाठ्यपुस्त;, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त ;ी धम�शास्त्र;ो लाविग क्यारे, बाइबल;ो ;ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे;र
एड्डीले बने;ो छ।


