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आइतबार अप्रि�ल 11, 2021

प्रिवषय- के पाप, रोग, र मृत्यु वास्तप्रिवक हो?

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 91 : 9, 10

"तपाईलाई �भुले भरोसा दि'नुहुन्छ। हामी तपाईको सुरक्षाको लाप्रिग बनेका छौ। तपाईलाई केही नरा हुन सक्छ।"

उत्तर'ायी पढाइ:   भजनसंग्रह 91 : 11-16

11 परमेश्वरले प्रितमीहरूको लाप्रिग स्वग�दूतहरूलाई आज्ञा दि'नु हुनेछ, अप्रिन प्रितनीहरूले प्रितमीहरूलाई जहाँ जा'ा
पप्रिन रक्षा गन7छन्।

12 प्रितनीहरूका हातहरूले प्रितमीहरूलाई पक्रनेछन्, त्यसैकारर्ण प्रितमीहरूले आफ्नो खुट्टा ढुङ्गामा बजानु� 
प'?न।

13 प्रितमीहरूले सिसंहहरूमाथिC र प्रिवषालु सप�हरूमाथिC हिहंड्ने शथिG पाउनेछौ।
14 परम�भु भन्नुहुन्छ, “यदि' कुनै माप्रिनसले ममा भरोसा ग'�छ भने, म उसलाई बचाउने छु जसले मेरो 

नाउँलाई उपासना ग'�छ म मेरो भGजनहरूलाई रक्षा गन7छु।
15 मेरो भGजनहरूले सहयोगको प्रिनम्तिJत मलाई डाक्ने छन्। अप्रिन म प्रितनीहरूलाई जवाफ दि'ने छु म 

प्रितनीहरूको दुःखको बेलामा साC रहनेछु, म प्रितनीहरूलाई मुG गन7 छु र सJमान गन7 छु।
16 अप्रिन मेरा भGजनहरूलाई 'ीर्घाा�यु दि'नेछु अप्रिन प्रितनीहरूलाई बचाउनेछु।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. उत्पथित्त 1: 1, 26 (प्रितर :), 27, 28 (प्रितर :), 31 (प्रितर 1st.)

1 आरJभमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृप्रि_ गनु� भयो।
26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी माप्रिनस सृप्रि_ गरौं। हामी माप्रिनस हाम्रै स्वरूप बनाउनेछौं र माप्रिनस 

हामी जस्तै हुनेछन्। प्रितनीहरूले जलचर, नभचर, स्Cलचरमा ठूला साना अप्रिन र्घास्रने सबै �ार्णीहरूमाथिC 
शासन गन?छन्।

27 यसC� परमेश्वरले आफ्नै �प्रितरूपमा माप्रिनसलाई सृप्रि_ गनु�भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा माप्रिनसलाई 
सृप्रि_ गनु� भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृप्रि_ गनु�भयो।

28 परमेश्वरले प्रितनीहरूलाई आशीवा�' दि'ं'ै भन्नुभयो, धेरै सन्तानहरू उत्पप्रित गराऊ र पृCवी भरेर 
प्रितनीहरूको हेरचाह गर। समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू अप्रिन पथृ्वीमा प्रिहँड्डडुल गन7, सबै 
�ार्णीहरूमाथिC शासन गर।

31 परमेश्वरले आफूले सृप्रि_ गरेका �त्येक चीजको प्रिनरीक्षर्ण गनु� भयो अप्रिन सबै असल लाग्यो।

2. भजनसंग्रह 68 : 20

20 उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उद्धार गनु�हुन्छ। परम�भु हाम्रा 
परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।

3. यूहन्ना 8: 1-11

1 येशू जैतून डाडँामा जानुभयो। 
2 प्रिबहानै येशू मन्दिन्'र तफ�  फक� नुभयो। सबै माप्रिनसहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्नु भयो र प्रितनीहरूलाई 

थिसकाउनु भयो। 
3 शास्त्रीहरू र फरिरसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले व्यश्चिभचार गरिरररहेको बेला 

समाप्रितएकी थिCई। ती यहू'ीहरूले त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमूह समक्ष ल्याए। 
4 प्रितनीहरूले येशूलाई भने, “गुरूज्यू, यस आइमाई पर-पुरुषसँग व्याश्चिभचार सJबन्धमा रहेको बेला समाप्रितई।
5 मोशाको व्यवस्Cाले आज्ञा ग'�छ प्रिक यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानेर मानु� पछ�। अब तपाईं के भन्नु 

हुन्छ? 
6 यहू'ीहरूले येशूलाई जालमा पानु�का प्रिनम्तिJत त्यस्ता �श्नहरू गरिररहेका थिCए। प्रितनीहरू येशूले गल्ती कुरा 

गरोस् भन्ने चाहन्Cे ताप्रिक प्रितनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर येशू प्रिनहुरनु भयो र आफ्नो 
औंलाले जमीनमा लेख्न Cाल्नु भयो। 

7 यहू'ीहरूले लगातार त्यही �श्न येशूलाई सोधिधरहे। तब येशू उश्चिभनु भयो अप्रिन भन्नुभयो, प्रितमीहरू माझमा 
कुनै एक माप्रिनस जो पाप रप्रिहत छ त्यो माप्रिनसले उसलाई �Cम ढुङ्गा हान्नुहोस्। 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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8 तब फेरिर येशू प्रिनहुँरनु भयो र जमीनमा लेख्नु भयो। 
9 जब येशूले भनेको प्रितनीहरूले सुने प्रितनीहरू एक पधिछ अकu ग'? त्यहाँबाट जान Cाले। बूढा माप्रिनसहरूले 

पप्रिहला छाडे र त्यसपधिछ अरूअरूले छाड्'ै गए। येशू एक्लो छाधिडनु भयो त्यस आइमाईसँग। त्यस 
आईमाई उहाँ समक्ष उश्चिभरहेकी थिCई। 

10 येशू उठनु भयो अप्रिन प्रितनलाई सोध्नु भयो, नारी, प्रितनीहरू कहाँ छन्? प्रितनीहरू कसैले प्रितमीलाई 'ोषी 
ठहराउन सकेनन्? 

11 उसले भनी, महो'य, मलाई कसैले 'ोषी ठहरयाउन सकेन। तब येशूले भन्नुभयो, तब म पप्रिन प्रितमीलाई 
'ोषी ठहरयाउँदि'न, प्रितमी जान सक्छौ, तर फेरिर पाप नग�नू।

4. रोमी 6: 12-14, 23

12 यसकारर्ण पापलाई प्रितमीहरूको पार्थिCंव जीवन प्रिनयंत्रर्ण गन� न'ेऊ। प्रितम्रा पापपूर्ण� स्वभावलाई प्रितमीमा
राज गन� दि'नु हु'ैन जसले प्रितमीलाई उसको इच्छा अनुसार कम� गन� लगाउँछ।

13 प्रितम्रा शरीरका अंगहरूलाई पापक� म र दु_कम�हरू गन�लाई अप�र्ण नगर। बरू आफू मृत्युबाट न्दिजउँ'ो
भएको  कारर्ण  स्वयंलाई  परमेश्वर�प्रित  समर्पिपंत  गर।  राम्रो  कामको  लाप्रिग  प्रितम्रा  शरीरका  अङ्गग
परमेश्वरको सेवामा अप�र्ण गर।

14 पाप प्रितम्रो स्वामी हुनेछैन। प्रिकनभने प्रितमी व्यवस्Cाको अधीनमा छैनौ। प्रितमीहरू अब परमेश्वरको अनुग्रहमा 
छौ।

23 जब माप्रिनसहरूले पाप ग'�छन,् प्रितनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन् जो चाँप्रिह मृत्यु हो। तर परमेश्वरले 
आफ्ना माप्रिनसहरूलाई मूल्य रप्रिहत उपहार दि'नु हुन्छ जुन हाम्रा ख्री_ येशू �भुमा अनन्त जीवन हो।

5. यूहन्ना 9: 1-3, 6, 7

1 जब येशू हिहंधिडरहनु भएको थिCयो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई 'ेख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मै'ेखिख अन्धा
थिCयो।

2 येशूका चेलाहरूले सोधे, गुरुज्यू यो मान्छे जन्म'ेैखिख अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? 
उसको आफ्नै पाप वा उसको माता-प्रिपताको पाप?

3 येशूले उत्तर दि'नुभयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ 
जन्म'ेैखिखको अन्धो हो ताप्रिक उसलाई प्रिनको पारेर माप्रिनसहरूलाई परमेश्वरको शथिG 'ेखाउन सप्रिकयोस्।

6 यसो भप्रिनसकेर, येशूले भँूईंमा Cुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको प्रिहलो बानाउनु भयो अप्रिन येशूले 
त्यसलाई त्यस माप्रिनसको आँखामा 'थिलदि'नुभयो भयो।

7 येशूले त्यस माप्रिनसलाई भन्नुभयो, जाऊ थिसलोआमाको तलाउमा गएर पखाल (थिसलोआमको अC� हुन्छ 
पठाउनु) तब त्यो माप्रिनस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ 'ेख्ने लायकको भयो।

6. मत्ती 5 : 2, 17, 18

2 उहाँले प्रितनीहरूलाई थिसकाउन Cाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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17 म मोशाको व्यवस्Cा अCवा अगमवGाहरूद्वारा लेखिखएको अगमवार्णी रद्द गन� आएको भन्ने नसJझ, रद्द 
गन� होइन, तर पूरा गन� म आएको हुँ।

18 म साँच्चो भन्'छु, जबसJम स्वग� र पथृ्वी प्रिबतेर जाँ'ैन, व्यवस्Cाको हरेक कुरा पूरा हुनेछ सबै कुरा पूरा 
नहोउन्जेल कुनै प्रिकथिसमले व्यवस्Cाबाट एउटा मात्रा वा एउटा प्रिबन्दु पप्रिन हटाइने छैन।

7. �ेरिरत 4 : 33

33 �भु येशूको मृत्युबाट पुनरुत्Cान भएको बारेमा �ेरिरतहरूले ठूलो शथिGसँग गवाही दि'ए। अप्रिन परमेश्वरले 
सबै प्रिवश्वासीहरूलाई आशीवा�' दि'नुभयो।

8. �ेरिरत 5: 12, 14-16

12 �ेरिरतहरूले माप्रिनसहरू माझ अनेक चमत्कारहरू अप्रिन आS�यमय काय�हरू गरे। �रेिरतहरू एकैसाC 
सुलेमानको 'लानमा थिCए। प्रितनीहरू सबैको एउटै उदे्दश्य थिCयो।

14 अप्रिन धेरै माप्रिनसहरू, पुरुषहरू र स्त्रीहरूले �भुमा प्रिवश्वास गरे अप्रिन प्रिवश्वासीहरूको टोलीमा सामेल भए।
15 यसकारर्ण प्रितनीहरूले प्रिबमारी माप्रिनसहरूलाई गल्लीहरूमा ल्याए। पत्रुस आइरहेकाछन् भन्ने माप्रिनसहरूले 

सुनेका थिCए। यसैले प्रितनीहरूले प्रिबमारीहरूलाई ओछ्यान अप्रिन चट्टाइहरूमा राखे। प्रिकनभने प्रितनीहरूले 
सोचे यदि' पत्रुसको छाया सJम पप्रिन प्रिबमारीहरूमा पयu भने ती प्रिबमारीहरूलाई प्रिनको हुन यCे_ हुनेछ।

16 माप्रिनसहरू यरूशलेमका वरिरपरिरका शहरहरूबाट आएका थिCए। प्रितनीहरूले प्रिबमारीहरू र साCै 
प्रितनीहरूलाई पप्रिन ल्याए जसलाई दु_ आत्माले सताएको थिCयो। प्रितनीहरू सबै प्रिनको भए।

9. �ेरिरत 20 : 7-12

7 सप्ताहको पप्रिहलो दि'न, हामी सबै �भुको भोज खान एकप्रित्रत भयौं। पावलले अकu दि'न प्रिव'ा थिलने सJझी 
प्रितनीहरूसँग बात मारे। पावलले मध्यरात सJम गफ जारी राखे।

8 हामी माथिCल्लो तलामा जहाँ भेला भएका थिCयौं। त्यहाँ धेरै बत्तीहरू न्दिझथिलधिमथिल बथिलरहेको थिCयो।
9 त्यहाँ एक युटाइकस नाउँको युवा थिCयो जो झ्यालमा बथिसरहेको थिCयो। पावल गफमा मस्त थिCए, अप्रिन 

युटाइकसलाई प्रिनद्राले ग्रस्त पायu। अन्तमा, युटाइकस त्यही प्रिन'ायो अप्रिन तेस्रो तल्लाको झ्यालबाट भूइमँा 
पछारिरयो। जब माप्रिनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ मरिरसकेको थिCयो।

10 पावल युटाइकस कहाँ ओर्थिलंए। उनले र्घाुडँा टेकेर अगाँलो हाले। पावलले अन्य प्रिवश्वासीहरूलाई भने, सुता� 
नगर, प्रियनी न्दिजउँ'ै छन्।

11 पावल फेरिर माथिCल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टुक्राए अप्रिन खाए। पावल प्रितनीहरूसँग धेरै बेरसJम कुरा 
गरिररहे। उनको गफ सप्रिकन्'ा धिमर्मिमरें प्रिबहान भइसकेको थिCयो। त्यसपधिछ पावल गए।

12 माप्रिनसहरूले त्यस युवकलाई थिलएर र्घार गए। ऊ न्दिजउँ'ै थिCयो अप्रिन प्रितनीहरूलाई आराम भयो।
10. �ेरिरत 26 : 8

8 तपाईंहरूलाई परमेश्वरले मरेको माप्रिनसहरू बौराउँनु हुन्छ भन्ने कुरा ग्रहर्ण गन� प्रिकन अप्ठेरो परेको?
11. लूका 1 : 37

37 प्रिकनभने परमेश्वरमा जे कुरा पप्रिन सJभव छ। 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 5
बाइबली पाठ आइतवार, अप्रि�ल 11,2021
प्रिवषय- के पाप, रोग, र मृत्यु वास्तप्रिवक हो?

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 521 : 5-6

सबै Cोक परमेश्वरकै काम हुन्, र सबै कुरा राम्रो छ।

2. 519 : 3-6

उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, प्रिकनप्रिक आत्मित्मक सृप्रि_ उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुन्दिद्धको प्रिवस्तार हो, 
उत्पथित्त थिCयो?

3. 525 : 20-29

सबै कुरा राम्रो वा योग्य, परमेश्वरले बनाउनुभएको हो। जे बेकार वा बेमानी हो, उसले बनाएन, त्यसैले यसको 
अव्यावहारिरकता। उत्पथित्तको प्रिवज्ञानमा हामी पढ्छौं प्रिक उनले आफूले बनाएका सबै चीजहरू 'ेखे, "र हेर, यो 
एक'म राम्रो थिCयो।" शारीरिरक इन्दिन्द्रय अन्यCा र्घाोषर्णा; र यदि' हामी त्रदुिटको इप्रितहासलाई सत्यको अश्चिभलेखमा 
पप्रिन त्यस्तै ध्यान दि'यौं भने, पाप र मृत्युको धम�शास्त्रीय अश्चिभलेखले भौप्रितक इन्दिन्द्रयहरूको गलत प्रिनष्कष�लाई 
समC�न गछ�। पाप, प्रिबमारी र मृत्युलाई वास्तप्रिवकताबाट वंधिचत मान्नुप'�छ प्रिकनप्रिक ती असल छन्।

4. 472 : 9-12

रोगप्रिबमार, पाप, र मृत्यु, प्रिनषु्ठर भएर, उहाँ भगवानबाट उत्पन्न हुनुहुन्न र न उहाँको सरकारको। उसको
कानुनले  ठीकसँग बुझेको  खण्डमा  प्रितनीहरूलाई  न_ ग'�छ।  येशूले  यी  भनाइहरूको  �मार्ण �स्तुत
गनु�भयो।

5. 11 : 9-21

प्रिक्रश्चिSयन प्रिवज्ञानको शारीरिरक उपचारको परिरर्णाम येशूको समयमा जस्तै ईश्वरीय थिसद्धान्तको संचालनबाट �ाप्त 
भएको छ, जस अधिर्घा पाप र रोगले मानव चेतनामा आफ्नो वास्तप्रिवकता गुमाउँछ र �ाकृप्रितक रूपमा अदृश्य हुन्छ 
र अन्धकारले �काशलाई सुधार ग'�छ र पापलाई सुधार ग'�छ। । अब, त्यस पधिछ, यी शथिGशाली काय�हरू 
अलौप्रिकक होइन, तर सवuच्च �ाकृप्रितक हो। ती इJमानुअल, वा "हामीसँग परमेश्वर" को धिचन्ह हो - ईश्वरीय �भाव
मानव चेतनामा कप्रिहल्यै उपस्थिस्Cत हुन्छ र आफैलाई 'ोहोया�उँ'छ, अब आउँ'छ जुन यस अधिर्घा आगाधिड गरिरएको 
थिCयो।

अपहरर्णकारीहरूको [अC�को] उद्धारको �चार गन�,
र अन्धालाई फेरिर 'ेख्न,
चोट छ प्रिक स्वतन्त्रता मा सेट गन�।

6. 206 : 26-31

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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प्रिवषय- के पाप, रोग, र मृत्यु वास्तप्रिवक हो?

परमेश्वरले प्रिबमारी र मृत्यु पठाउनुको सट्टा, उहाँ प्रितनीहरूलाई नाश गनु�हुन्छ र अमरत्वको �काश ल्याउनुहुन्छ। 
सव�शथिGमान र अनंत दि'मागले सबै बनायो र सबै समावेश ग'�छ। यो दि'मागले गल्ती ग'?न र पधिछ प्रितनीहरूलाई 
सुधार ग'�छ। परमेश्वरले माप्रिनसलाई पाप गन�, प्रिबरामी हुन वा मन� लगाउनुहुन्न।

7. 302 : 8-13, 19-24

यो असJभव छ प्रिक माप्रिनसले वास्तप्रिवक कुरा गुमाउनुप'�छ, जब परमेश्वर सबै र स'ाका लाप्रिग हुनुहुन्छ। यो 
धारर्णा हो प्रिक दि'माग महत्त्वपूर्ण� छ, र तCाकथिCत सुखप्रिवलास र पीडा, जन्म, पाप, प्रिबमारी र प'ाC�को मृत्यु, 
वास्तप्रिवक हो, यो एक नश्वर प्रिवश्वास हो; र यो प्रिवश्वास कप्रिहल्यै हराउने छ।

बुबा  थिसद्ध हुनुभएझैं  माप्रिनस पप्रिन थिसद्ध छ प्रिकनप्रिक बुबा थिसद्ध छ,  प्रिकनप्रिक आत्मित्मक माप्रिनसका आत्मा,  वा
दि'माग,  परमेश्वर  हुनुहुन्छ,  सबै  �ार्णीहरूको  ईश्वरीय  थिसद्धान्त,  र  प्रिकनभने  यो  वास्तप्रिवक  माप्रिनस  सोलको
अन्तग�तको हो, प्रिववेकको सट्टामा, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा तCाकथिCत कानून द्वारा होईन।

8. 207 : 10-14

दु_ सवuच्च छैन; असल असहाय हुँ'ैन। न त भौप्रितक तCाकथिCत कानूनहरू �ाCधिमक हुन्छन्, र आत्माको 
व्यवस्Cा गौर्ण हुन्छन्। यो पाठ प्रिबना, हामी थिसद्ध प्रिपता, वा माप्रिनसको ईश्वरीय थिसद्धान्तको दृप्रि_ हराउँछौं।

9. 147 : 32-6

येशूले रोगलाई कप्रिहल्यै खतरनाक वा प्रिनको पान� गाह्रो जस्तो कुरा गनु�भएन। जब उनका प्रिवद्याC�हरू उहाँकहाँ 
एक मुद्दा ल्याए उनीहरू प्रिनको हुन असफल भए, तब उनले प्रितनीहरूलाई भने, "हे अप्रिवश्वासी पसु्ता," प्रिनको 
पान7 आवश्यक शथिG दि'मागमा थिCयो भन्ने संकेत ग'?। उनले कुनै औषधिध तोप्रिकदि'एन, भौप्रितक कानूनहरू�प्रित 
आज्ञाकारिरताको आग्रह गरेनन्, तर उनीहरूको सीधा अनाज्ञाकारिरतामा काम गरे।

10.   476 : 32-4

येशूले प्रिवज्ञानमा एक थिसद्ध माप्रिनस 'ेख्नुभयो, जो उहाँ कहाँ 'ेखा पनु�भयो जहाँ पापी माप्रिनस म'�छ। यस 
थिसद्ध माप्रिनसमा मथुिG'ाताले परमेश्वरको आफ्नै समानता 'ेख्नुभयो, र माप्रिनस�प्रित यो सही दृप्रि_कोर्णले 
प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पारे।

11.   26 : 14-18, 28-30

ईश्वरीय सत्य, जीवन र �ेमले येशूलाई पाप, प्रिबमारी र मृत्युमाथिC अधिधकार दि'यो। उनको उदे्दश्य ईश्वरीय 
�ार्णीहरूको प्रिवज्ञान �कट गनु� थिCयो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले माप्रिनसका लाप्रिग के गनु�हुन्छ भनेर �माश्चिर्णत 
गन�।

हाम्रो मास्टरले कुनै थिसद्धान्त, थिसद्धान्त वा प्रिवश्वास थिसकाएन। यो उसले थिसकाउने र अभ्यास गन7 सबै 
वास्तप्रिवक �ार्णीको ईश्वरीय थिसद्धान्त हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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12.   231 : 20-29

आफैलाई पापको तुलनामा उच्च तुल्याउनु, प्रिकनप्रिक परमेश्वरले तपाईंलाई यसभन्'ा उच्च बनाउनुभएको छ र 
माप्रिनसमाथिC शासन गनु�हुन्छ, साँचो बुन्दिद्ध हो। पापसँग डराउनु भनेको �मेको शथिG र ईश्वरीय प्रिवज्ञानको 
परमेश्वरसँगको सJबन्धमा रहेको कुरालाई गलत अC� लगाउनु हो - उहाँको सरकारलाई शंका गनु� र उहाँको 
सव�शथिGमान हेरचाहमाथिC अप्रिवश्वास गनु�। आफैलाई प्रिबरामी र मृत्युभन्'ा माथिC राख्नु बराबर बुन्दिद्धमानी हो, र 
ईश्वरीय प्रिवज्ञानको अनुरूप छ। उनीहरूलाई डराउनु असJभव छ, जब तपाईं पूर्ण� रूपमा परमेश्वरलाई समात्नुहुन्छ 
र जान्नुहुन्छ प्रिक उहाँ सृप्रि_को कुनै अंश हुनुहुन्न।

13.   494 : 30-3

हाम्रो गुरुले भूतहरू प्रिनकाल्नुभयो र प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पानु�भयो। यो पप्रिन उनका अनुयायीहरूको बारेमा भन्नु 
प'�छ, प्रिक प्रितनीहरूले आफू र अरूबाट डर र सबै नराम्रा कुराहरू प्रिनकाल्छन् र प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पाछ�न्। 
परमेश्वरले माप्रिनसद्वारा प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पानु�हुनेछ, जब पप्रिन माप्रिनस परमेश्वरद्वारा शाथिसत हुन्छ। सत्यले १ 
centuries शताब्'ीअधिर्घाको जथित्तकै त्रुदिट हटाउँछ।

14.   495 : 6-16

यदि' प्रिबरामी सत्य हो वा सत्यको प्रिवचार हो भने, तपाईं प्रिबमारीलाई न_ गन� सक्नुहुन्न, र यो �यास गन� 
ब्यश्चिभचारिरक हुनेछ। त्यसोभए प्रिबरामी र गल्तीलाई हाम्रा माथिलकले जस्तै वग�कृत गनु�भयो, जब उहाँ प्रिबरामीको 
बारेमा बोल्नुहुन्छ, "जसलाई शैतानले बाध्य पारेको छ" र मानव प्रिवश्वासमा काम गन7 सत्यलाई जीवन दि'ने 
शथिGमा गल्तीको लाप्रिग एक साव�भौम औषधिध पत्ता लगायो, जसले एक जेल खोल्'छ। ढोकाहरू जस्तै बाधँिधएका 
छन,् र शारीरिरक र नैप्रितक रूपमा बन्धकलाई प्रिन: शुल्क सेट ग'�छ।

जब प्रिबरामी वा पापको भ्रमले तपाईंलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारर्णामा स्थिस्Cर रहनुहोस्। उहाँको 
समानता बाहेक अरू केप्रिह पप्रिन तपाईंको प्रिवचारमा रहन दि'नुहोस्।

15.   391 : 7-9

रोगको असीधिमत वा उन्नत चरर्णहरूमा अन्धो र शान्त �स्तुतीको सट्टा प्रितनीहरूको प्रिवद्रोहमा उठ्नुहोस्।

16.   390 : 20-26

पाप वा प्रिबमारीको कुनै 'ावा सोच्न मा बढ्न को लागी सहन। यसलाई अधिमल्'ो प्रिवश्वासका साC खारेज गनु�होस्,
प्रिकनप्रिक तपाईंलाई Cाहा छ प्रिक उहाँ पापको बारेमा भन्'ा रोगप्रिबमारको लेखक हुनुहुन्न। पाप वा रोगको 
आवश्यकतालाई समC�न गन� तपाईंसँग उहाँको कुनै कानून छैन, तर त्यो आवश्यकतालाई अस्वीकार गन� र 
प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पान7 ईश्वरीय अधिधकार तपाईंसँग छ।

17.   393 : 8-15

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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दि'माग शारीरिरक शारीरिरक इन्दिन्द्रयको माथिलक हो, र प्रिबमारी, पाप, र मृत्युलाई न्दिजत्न सक्छ। यो ईश्वर-�'ान 
अधिधकार �योग गनु�होस्। तपाईंको शरीर थिलनुहोस्, र यसको भावना र काय�लाई प्रिनयन्त्रर्ण गनु�होस्। सबैको 
�प्रितकार गन� आत्माको शथिGमा उठ्नुहोस् जुन राम्रो कुराको प्रिवपरिरत छ। परमेश्वरले माप्रिनसलाई यसको योग्य 
बनाउनुभएको छ, र कुनै पप्रिन कुराले क्षमता दि'ईएको छैन र ईश्वरीय रूपमा माप्रिनसमा दि'ईएको शथिGलाई।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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'ैप्रिनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

'ैप्रिनक �ाC�ना

�त्येक दि'न �ाC�ना गनु� यस चच�का �त्येक स'स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्Cाप्रिपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समृन्दिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� Jयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिGगत अनुलग्नकले म'र चच�का  स'स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साप्रिहत गनु�प'�छ। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �ेमले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको धिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबम्बिJबत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ'ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स'स्यहरूले दि'नहुँ हेनु�प'�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन �ाC�ना गनु�प'�छ, भप्रिवष्यवार्णी गन�, न्याय गन7,
प्रिनन्'ा गन7, सल्लाह दि'न,े �भाव पान7 वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच� Jयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  �त्येक स'स्यको  कत�व्य हुनेछ  प्रिक उसले  आक्रामक मानथिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध दि'न
�प्रितदि'न स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो 'ाप्रियत्वलाई प्रिबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हु'ैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा 'ोषी हुनेछ।

चच� Jयानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रश्चिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिCयो। यो हिकंग जेJस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


