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आइतबार अगस्त 29, 2021

विवषय- ख्रीष्ट येशू

स्वर्ण� पाठ:  1 वितमोथी 2 : 5

"परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ अविन माविनसहरूको उहाँकहाँ पुग्ने बाटो पविन एउटै छ। त्यो बाटो येशू ख्रीष्ट मार्फ� त हो,
जो एकजना माविनस पविन हुनुहुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ: यूहन्ना 1 : 6-13, 16, 17

6 परमेश्वरद्वारा पठाइएको यूहन्ना नाउँका एकजना माविनस थिथए।
7 यूहन्ना त्यही ज्योवितको विवषयमा साक्षी दिदन आएका थिथए। उनकै माध्यमद्वारा माविनसहरूले ज्योवित र 

विवश्वासबारे जान्न-सुन्न पाए।
8 यूहन्ना ज्योवित थिथएनन्, तर उनी ज्योवितको बारेमा साक्षी दिदन आएका थिथए।
9 सत्य-ज्योवित संसारमा आइरहकाछन् भनेर उनले बताई दिदए। त्यो ज्योवितले सम्पूर्ण� माविनसहरूलाई 

ज्योवित दिदनेछ।
10 उहाँ संसारका हुनुहुन्थ्यो, संसार उहादँ्वारा हुन आयो, तर संसारले उहाँलाई चिDनेन।
11 उहाँ स्वयंले सृजना गरेको संसारमा आउनु भयो तर उहाँको आफ्नो माविनसहरूले उहाँलाई स्वीकार 

गरेनन्।
12 केही माविनसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मात्र 

परमेश्वरको सन्तान हुन ेअचिFकार उहाँले दिदनुभयो।
13 ती बालकहरू प्राकृवितक तवरबाट जन्मेका थिथएनन्। वितनीहरू आफ्नो आमा-बाबुको शारीरिरक इच्छा 

अथवा विनर्ण�यबाट जन्मेका थिथएनन्। बदल्ामा वितनीहरू परमेश्वरबाट जन्मेका थिथए।
16 उहाँ वDन अनुग्रह र सत्यको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट Fेरै आथिशष पाएका छौं।
17 मोशाबाट व्यवस्था प्रदान गरिरएको थिथयो तर अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यशैया 9: 2, 6, 7

2 ती माविनसहरू अन्Fकारमय संसारमा बाँDेका थिथए। तर वितनीहरूले दिदव्य ज्योवित देख्नेछन्। वितनीहरू 
अँध्यारोमा बसेका थिथए, तर दिदव्य ज्योवित वितनीहरूमाथिथ Dम्किम्कनेछ।

6 कुनै विवशेष बालक जन्मदा त्यस्तो घट्ना हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा पुत्र दिदन ुहुनेछ। त्यही 
बालकले माविनसहरूमाथिथ शासन गन` जिजम्मेवारी थिलनेछ। उहाँका नाउँ अDम्मका सल्लहाकार, पराQमी 
परमेश्वर, सनातनका विपता, शाम्किन्तका राजकुमार कहलाउनु हुनेछ।

7 उहाँको राज्यमा शथिb र शाम्किन्त रहनेछ। दाऊद परिरवारको यस राजा सदा अश्चिभवृजिद्ध भइरहनेछ। यस 
राजाले सदा-सदाकोलाविग Fार्मिमंकता अविन न्यायका साथ देश शासन गनु� हुनेछ। सेनाहरूका 
परमप्रभुथिसत आफ्ना माविनसहरूप्रवित उत्कट प्रेम छ। यस उत्तेजिजत जोशले गदा� यो सबै उहादँ्वारा 
गरिरनेछ।

2. मत्ती 4: 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा थिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाDार प्रDार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकथिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

3. मत्ती 8 : 5-10, 13

5 येशू कर्फन�हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहरमा प्रवेश गनु�भयो, एकजना सेनाका अचिFकारी उहाँकहाँ 
आए अविन उहाँको सहयोगको विनम्किम्त विवन्ती गरे।

6 अचिFकारीले भने, हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षवातले थथिलएर मेरो घरको पलङ्गमा लचिडरहेको छ। उसले 
आफ्नो शरीर Dलाउनसम्म सकेको छैन अविन उग्र व्यथाले पीचिडत छ।

7 येशूले ती अचिFकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अविन वितनलाई विनको पारिरदिदनेछु।
8 अचिFकारीले जवार्फ दिदए, हे प्रभु! तपाईं मेरो घरमा पस्नु हुने त्यवित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक 

वDन भविनदिदनुहोस् र मेरो नोकर विनको भइहालोस्।
9 म कसैको अFीनमा छु। अविन मेरो अचिFनमा अरू सैविनकरू छन्। यदिद मैले कुनै एकजना थिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्दा उ जान्छ। अविन अकh एक थिसपाहीलाई मैले आउ भन्दा ऊ आँउछ। यदिद मैले मेरो 
नोकरलाई भनें, यो गर अविन उसले त्यो गछ�। मलाई थाहा छ तपाईंसंग पविन यस्तो शथिb छ।

10 जब येशुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आSय�Dविकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा 
भएका ती सबै माविनसहरूलाई भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँDो भन्दछु, इस्राएलमा पविन मैले कुनै 
माविनस यस्तो दृढ विवश्वासी पाइनँ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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13 तब येशूले त्यस अचिFकारीलाई भन्नुभयो, वितम्रो घरमा जाऊ। वितमीले विवश्वास गरे जस्तै वितम्रो नोकर 
विनको भइसकेको हुनेछ। अविन ठीक त्यसैबला उसको नोकर विनको भयो।

4. मत्ती 9 : 1-8

1 येशू एउटा डुङ्गामा Dढ्नुभयो र झील पारी जानुभयो अविन उहाँ आफ्नो शहरमा पुग्नुभयो।
2 केही माविनसहरू एकजना पक्षवाती रोगीलाई आरू्फहरू थिसत थिलएर येशू भएकहाँ आए। त्यो माविनस 

ओछ्यानमै लडीरहेको थिथयो। येशूले वितनीहरूमा औFी विवश्वास भएको देख्नुभयो। अविन उहाँले त्यो 
पक्षवातीको रोगीलाई भन्नुभयो, सुखी होऊ, जवान माविनस! वितम्रो पापहरू क्षमा गरिरएका छन्।

3 केही शास्त्रीहरूले यी कुराहरू सुने। वितनीहरूले आरू्फ माझ त्यस कुराको वहस गरे, यो माविनस 
परमेश्वरले जस्तै कूरा गछ� उसले परमेश्वरकै विनन्दाको कुरा गरे जस्तो छ।

4 वितनीहरूले के सोंचिDरहेका छन् भनेर येशूले जान्नू भयो अविन उहाँले भन्नुभयो, “विकन वितनीहरू यस्ता 
दुष्ट विवDारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ?

5 यो पक्षावती रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ ‘वितम्रा पापहरू क्षमा गरिरए अथवा उठ र किहंड भन्नु।
6 म वितनीहरूलाई यो देखाउनेछु विक यस पृथ्वीमा माविनसको पुत्रलाई पापको क्षमा गन ̀शथिb प्राप्त छ। तब 

येशूले पक्षवातको रोगीलाई भन्नुभयो, उठ वितम्रो विबछ्यौना बोक र घर जाऊ।
7 अविन त्यो माविनस उठयो र घरवितर लाग्यो।
8 माविनसहरू यो देखी छक्क परे। माविनसहरूलाई यस्तो शथिb प्रदान गरेकोमा वितनीहरूले परमेश्वरको 

प्रशंसा गरे।

5. यूहन्ना 4 : 48 (येशूलाई)

48 तब येशूले भन्नुभयो

6. यूहन्ना 5: 19 (साँच्Dै)-21, 26, 30

19 तर येशूले भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँDो भन्छु। पतु्रले एक्लै केही गन� सbैन। विपताले गरेको कामहरू 
देखे पचिछ मात्र पतु्रले त्यसै गद�छ। विपताले जे गद�छ पुत्रले त्यही गद�छ।

20 विपताले पतु्रलाई प्रमे गनु�हुन्छ अविन आरू्फले गरेको सम्पूर्ण� काय�हरू पुत्रलाई देखाउनु हुन्छ। यो माविनस 
विनको भयो। तर विपताले यो भन्दा पविन महान काय� पतु्रलाई देखाउनु हुन्छ। तब वितमाहरू सबै छक्क 
पनछ̀ौ।

21 विपताले मरेका माविनसहरू उठाउनु भयो र वितनीहरूलाई जीवन दिदन ुभयो। त्यस्तै प्रकारले पतु्रले पविन 
जसलाई Dाहानु हुन्छ वितनीहरूलाई जीवन दिदन ुहुन्छ।

26 जीवन विपताबाट आउँदछ र पुत्रलाई पविन उहाँले जीवन-दान दिदन ेअचिFकार प्रदान गनु�भएको छ।
30 म एकलै केही ग�दिदनँ। म परमेश्वरबाट जस्तो सुन्छु त्यही प्रकारले न्याय गछु�। यसैले मेरो विनर्ण�य ठीक 

हुन्छ। विकन? विकनभने म आरै्फलाइ खुशी पान ̀कोथिशश ग�दिदन। तर म उहाँलाई खुशी पान� Dाहन्छु जसले 
मलाई पठाउनु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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7. यूहन्ना 8 : 29

29 परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंग हुनुहुन्छ। म सFैं त्यही कुरा गद�छु जसले उहाँलाई खुशी 
दिदँदछ। यसैले उहाँले मात्र मलाई एकलै छोडनु भएन।

8. यूहन्ना 10 : 14-16

14 म असल गोठालो हु,ँ र मेरो भेडा जान्दछु, र मेरो बारेमा जान्दछु।
15 जसरी बुबाले मलाई चिDन्नुहुन्छ, त्यसरी न ैम विपतालाई चिDन्छु: र म भेडाको लागी आफ्नो ज्यान दिदन्छु।
16 मसंग अन्य भेडाहरू पविन छन्। वितनीहरू यस झुण्डमा छैनन्। मैले वितनीहरूलाई पविन अगुवाई गनु� पछ�। 

वितनीहरूले मेरो आवाज सुन्नेछन्, तब वितनीहरू एउटै झुण्डमा हुनेछन् तब त्यहाँ, एउटा बगाल अविन 
एउटै गोठालो हुदँछ।

9. यूहन्ना 14 : 8-12

8 विर्फथिलपले येशूलाई भन,े प्रभु, हामीलाई विपता देखाइदिदनुहवस्। त्यही हामीलाई पया�प्त हुनेछ।
9 येशूले जवार्फ दिदन ुभयो, विर्फथिलप Fेरै समयदेखिख म वितमीहरूसंगै छु र पविन मलाई चिDजिन्दनौ भन्छौ? 

जसले मलाई देखेकोछ उसले मेरो विपतालाई पविन देखेकोछ। यसथ� वितमी कसरी भन्छौ, हामीलाई विपता 
देखाउनु होस्?

10 के वितमीहरू विवश्वास गछx विक म विपताश्चिभत्र छु र विपता मश्चिभत्र हुनुहुन्छ भनेर? जुन कुराहरू मैले भन ेत्यो 
मबाट आएको होइन। विपता मश्चिभत्र बाँच्नु हुन्छ अविन उहाँले आफ्नो काम आरै्फ गनु�हुन्छ।

11 मैले पविहल्यै भविन सकें  विक विवश्वास गर, ममा विपता र विपतामा म हुन्छु। अथवा मैले गरेको कामहरूको 
कारर्णले गदा� पविन विवश्वास गर।

12 म वितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा विवश्वास गछ�  उसले पविन त्यस्तै काम गनछ̀ जो म गछु�। उसले 
वास्तवमा त्यो भन्दा पविन महान काम गनछ̀। विकनभने म विपताकहाँ गइरहेछु।

10. यूहन्ना 3 : 16, 17

16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यवित साह्रो प्रेम गनु�भयो, विक उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिदन ुभयो। 
परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिदन ुभयो त्यस द्वारा उहामँाथिथ विवश्वास गन ̀कोहीपविन नाश हुन ेछैन, तर 
अनन्त जीवन प्राप्त गनछ̀।

17 परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई संसारको न्याय गन�लाई पठाउनु भएको होइन। तर परमेश्वरले आफ्ना 
पुत्रलाई उहाँबाट संसार बाँDोस् भनेर पठाउनु भएको हो।

11. यूहन्ना 17 : 1-3

1 यवित कुराहरू भविनसके पचिछ येशूले स्वगा�वितर हनेु�भयो र प्राथ�ना गनु�भयो, विपता ठीक समय आइपुग्यो। 
यसकारर्ण तपाईंको पुत्रलाई मविहमा प्रदान गनु� होस् ताविक पुत्रले तपाईंलाई मविहमा दिदन सकोस्।

2 तपाईंले सबै माविनसहरू भन्दा माथिथ पतु्रलाई शथिb दिदनुभयो ताविक पुत्रले सबैलाई अनन्त जीवन दिदन 
सकोस् जुन तपाईंले वितनलाई दिदनुभएकोछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 यो अनन्त जीवन होः माविनसहरूले तपाईंलाई मात्र साँDो परमेश्वर भनेर चिDनुन् र येशू ख्रीष्टलाई चिDनुन् 
जसलाई तपाईंले पठाउनु भयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 332 : 9 (ख्रीष्ट)-17, 19 (येशू)-22, 23 (येशू)-26, 29-2

ख्रीष्ट साँDो विवDार राम्रो आवाज उठाउनुहुन्छ, भगवान बाट दिदव्य सन्देश मानव Dेतना बोल्ने माविनसहरु लाई। 
ख्रीष्ट विनराकार, आध्यात्मित्मक, - हो, ईश्वरीय छविव र समानता हो, इजिन्}यहरुको भ्रम हटाउने; बाटो, सत्य, र 
जीवन, विबरामीहरुलाई विनको पान ̀र दुष्टहरुलाई बाविहर विनकाल्न,े पाप, रोग, र मृत्यु लाई नष्ट गन।̀ जस्तै पावल
भन्छन्: "त्यहाँ एक भगवान हुनुहुन्छ, र भगवान र माविनसहरु को बीD एक मध्यस्थ, माविनस ख्रीष्ट येशू 
हुनुहुन्छ।"

येशू ख्रीष्ट देखाउनुभयो; उहाँले प्रमाश्चिर्णत गनु�भयो विक ख्रीष्ट ईश्वरको ईश्वरीय विवDार हो - पविवत्र आत्मा, वा 
सान्त्वनादाता, ईश्वरीय थिसद्धान्त, प्रमे, र सबै सत्य मा नेतृत्व प्रकट।

येशू एक कन्या को छोरा थिथयो। उहाँ परमेश्वरको वDन बोल्न र मानवता को यस्तो रूप मा नश्वरहरु लाई 
देखाउन को लागी विनयुb गरीएको थिथयो जसरी उनीहरु बुझ्न र बुझ्न सक्थे। ... उहाँले देवीत्व को एक 
उच्Dतम प्रकार, जो एक देहली रूप त्यो उमेर मा व्यb गन� सक्नुहुन्छ व्यb गनु�भयो। वास्तविवक र आदश� 
माविनस मा शारीरिरक तत्व प्रवेश गन� सक्दैन। यस प्रकार यो हो विक ख्रीष्ट संयोग, वा आध्यात्मित्मक सम्झौता, 
भगवान र उसको छविव मा माविनस को बीD चिDत्रर्ण गद�छ।

2. 333 : 8 (ख्रीष्ट)-9

... ख्रीष्ट येशू को ईश्वरीय शीष�क को रूप मा Fेरै एक नाम होइन।

3. 136 : 1-8

येशूले आफ्नो DD� स्थापना गनु�भयो र ख्रीष्ट-उपDार को एक आध्यात्मित्मक आFार मा आफ्नो चिमशन बनाए। 
उहाँले आफ्ना अनुयायीहरुलाई थिसकाउनुभयो विक उनको Fम�मा एक ईश्वरीय थिसद्धान्त छ, जसले त्रदुिट विनकाल्छ
र विबरामी र पाप दुबैलाई विनको पाछ�। उनले कुनै बुजिद्ध, काय�, र भगवान बाट अलग जीवन दाबी गरे। 
सतावटको बावजुद यो उसलाई ल्याईयो, उसले आफ्नो ईश्वरीय शथिbको प्रयोग गरी दुबैलाई शारीरिरक र 
आध्यात्मित्मक रूपमा बDाउन।

4. 473 : 26-3

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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येशूले प्रदश�न गरेर के भन्नुभयो त्यो स्थाविपत गनु�भयो, यस प्रकार आफ्नो शब्दहरु भन्दा उच्D महत्व को उनको
काय�हरु बनाउनु भयो। उहाँले जे थिसकाउनुभयो त्यो प्रमाश्चिर्णत गनु�भयो। यो ईसाई Fम� को विवज्ञान हो। येशूले 
थिसद्धान्त साविबत गनु�भयो, जसले विबरामीलाई विनको पाछ� र गल्ती बाविहर विनकाल्छ, ईश्वरीय हुन। केविह, तथाविप,
बाहेक, उहाँका विवद्याथ�हरु लाई कम से कम उनको थिशक्षाहरु र उनीहरुको गौरवशाली प्रमार्णहरु मा बुजिझएको 
छ, - अथा�त्, विक जीवन, सत्य, र प्रमे (यो अज्ञात विवज्ञान को थिसद्धान्त) सबै त्रुदिट, दुष्ट, रोग, र मृत्यु नष्ट।

5. 28 : 15-21

न त उत्पथित्त, Dरिरत्र, न त येशू को काम सामान्यतया बुजिझएको थिथयो। उसको स्वभाव को एक घटक घटक 
भौवितक संसार मापन सही छैन। उहाँको Fार्मिमकंता र पविवत्रताले पविन माविनसहरुलाई यसो भन्नबाट रोक्न सकेन:
ऊ एक खाद्यान्न र अशुद्धको साथी हो, र बेलजेबब उसको संरक्षक हो।

6. 482 : 19-25

येशू थिसद्ध माविनस को सवhच्D मानव अवFारर्णा थिथयो। उहाँ ख्रीष्ट, मसीहा, बाट अविवभाज्य हुनुहुन्थ्यो - 
शरीर बाविहर भगवान को ईश्वरीय विवDार। यसले येशूलाई माचिमलामा आफ्नो विनयन्त्रर्ण देखाउन सक्षम 
बनायो। एन्जिन्जल्स पुरानो बुजिद्धमानहरुलाई यो दोहोरो देखा पन ̀घोषर्णा गरीयो, र स्वग�दूतहरु यो कानारू्फसी,
विवश्वास को माध्यम बाट, हरेक युग मा भोकाएको हृदयमा।

7. 52 : 19-28

"दु: ख को माविनस" सबै भन्दा राम्रो भौवितक जीवन र बुजिद्धमत्ता को शून्यता र सबै समावेशी भगवान को 
शथिbशाली वास्तविवकता, राम्रो बुझ्यो। यी मन-उपDार, वा विQश्चिSयन विवज्ञान को दुई कार्मिडनंल विबन्दुहरु थिथए, 
जो उनलाई प्रमे संग सशस्त्र। ईश्वरको उच्Dतम पार्थिथंव प्रवितविनचिF, ईश्वरीय शथिb प्रवितविबम्बिम्बत गन ̀मानव क्षमता 
को बारे मा बोल्दै, उहाँका Dेलाहरु लाई भविवष्यवार्णी गरी, आफ्नो दिदन को लागी मात्र नभई सFैं को लागी 
बोल्दै: "जसले मलाई विवश्वास गद�छ, म जे गछु�, उसले पविन गछ�; " र "यी संकेतहरु उनीहरुलाई विवश्वास 
गनह̀रुको पचिछ लाग्नेछन्।"

8. 146 : 2 (को)-12

प्राDीन ईसाईहरु विनको पान ̀थिथए। ईसाई Fम�को यो तत्व विकन हराएको छ? विकनविक हाम्रो Fम� को प्रर्णालीहरु 
कम या ज्यादा हाम्रो चिDविकत्सा प्रर्णाली द्वारा शाथिसत छन्। पविहलो मूर्तितंपूजा पदाथ� मा विवश्वास थिथयो। स्कूलहरु 
लाई देवी मा विवश्वास को सट्टा मा औषचिF को रै्फशन मा विवश्वास प्रदान गरिरएको छ। आफ्नो विबबाद लाई नष्ट गन�
मा भरोसा गरेर, स्वास्थ्य र सद्भाव बथिलदान गरिरएको छ। यस्तो प्रर्णाली आध्यात्मित्मक शथिb को जीवन शथिb 
को बाँझो हो, जसद्वारा भौवितक भावना विवज्ञान को सेवक बनाइन्छ र Fम� ख्रीष्ट जस्तै बन्छ।

9. 347 : 14-22

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ख्रीष्ट, भगवान को आध्यात्मित्मक वा साँDो विवDार को रूप मा, अब पुरानो को रूप मा आउँछ, गरीबहरुलाई 
सुसमाDार प्रDार गन�, विबरामीहरुलाई विनको पान,̀ र दुष्टहरुलाई बाविहर विनकाल्ने। के यो त्रुदिट हो जुन ईसाई Fम� 
को एक आवश्यक तत्व, - अथा�त्, अपोस्टोथिलक, ईश्वरीय उपDार को पुनस्था�पना हो? छैन; यो ईसाई Fम� को
विवज्ञान हो जो यसलाई पुनस्था�विपत गरीरहेको छ, र अन्Fकार मा उज्यालो प्रकाश हो, जुन अन्Fकारले बुझ्दैन।

10.   54 : 8-10

उहाँको थिशक्षा र उदाहरर्ण पछ्याउन को को तयार छ? सबै Dाँडै वा पचिछ ख्रीष्ट मा आर्फैं  रोप्नु पछ�, भगवान 
को साँDो विवDार।

11.   286 : 9-15

गुरुले भन्नुभयो, "कोविह पनी विपताकहाँ आउँदैनन् [हुनुको ईश्वरीय थिसद्धान्त] म बाट मात्र," ख्रीष्ट, जीवन, 
सत्य, प्रेम; विकनविक ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, "म बाटो हुँ।" शारीरिरक कारर्ण यो मूल मान्छे, येशू द्वारा पविहलो देखिख 
अम्किन्तम सम्म अलग राखिखएको थिथयो। उहाँलाई थाहा थिथयो विक ईश्वरीय थिसद्धान्त, प्रेम, सृविष्ट गद�छ र सबै 
वास्तविवक छ विक शासन गद�छ।

12.   476 : 32-5

येशूले विवज्ञानमा थिसद्ध माविनसलाई देख्नुभयो, जो उहाँलाई देखा पनु�भयो जहाँ पाप नश्वर माविनस नश्वर 
देखिखन्छ। यो थिसद्ध माविनस मा मथुिbदाता परमेश्वरको आफ्नै समानता देखे, र माविनस को यो सही दृविष्टकोर्ण 
विबरामी विनको भयो। यसरी येशूले थिसकाउनुभयो विक परमेश्वरको राज्य अक्षुण्र्ण, साव�भौचिमक छ, र त्यो माविनस 
शुद्ध र पविवत्र छ।

13.   494 : 10-14, 30-2

ईश्वरीय प्रेम सFैं चिमलेको छ र सFैं हरेक मानव आवश्यकता पूरा हुनेछ। यो कल्पना गन� को लागी राम्रो छैन विक 
येशूले केवल एक Dयन संख्या वा समय को एक सीचिमत अवचिFको लागी विनको पान ̀ईश्वरीय शथिb प्रदश�न 
गनु�भयो, विकनविक सबै मानवजावित र हरेक घण्टामा, ईश्वरीय प्रमेले सबै राम्रो आपूर्तितं गद�छ।

हाम्रा माथिलकले भूतहरु (दुष्टहरु) लाई बाविहर विनकाले र विबरामीहरुलाई विनको पारे। यो उहाँका अनुयायीहरु को 
बारे मा पविन भविनएको छ, विक उनीहरु डर र सबै दुष्ट आरै्फ र अरु बाट बाविहर फ्याँक्छन् र विबरामी लाई विनको 
पाछ�न्। भगवानले माविनसको माध्यमबाट विबरामीलाई विनको पानु�हुनेछ, जब पविन माविनस भगवान द्वारा शाथिसत 
हुन्छ।

14.   565 : 13-18

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, अगस्त 29,2021
विवषय- ख्रीष्ट येशू

आध्यात्मित्मक विवDार को प्रवितरूपर्ण हाम्रो मास्टर को पार्थिथंव जीवन मा एक संश्चिक्षप्त इवितहास थिथयो; तर 
"उहाँको राज्य को कुनै अन्त्य हुनेछैन," ख्रीष्ट को लागी, भगवान को विवDार, अन्तत सबै राष्ट्रहरु र जनताहरु 
लाई शासन गद�छ - अविनवाय� रूप मा, अन्तत - ईश्वरीय विवज्ञान संग।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस DD�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वDनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

DD� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिbगत अनुलग्नकले मदर DD�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई Dलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवFाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँDो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  DD�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन`,
विनन्दा गन,̀ सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान ̀वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

DD� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  DD�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आQामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बDाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

DD� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विQश्चिSयन साइन्स DD�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको Fम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Fम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


