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आइतबार जुलाई 11, 2021

विषय- धर्म�विविध

स्र्ण� पाठ:  1 पत्रुस 5 : 2

"जनु ती र्माविनसहरुको वितर्मीहरु विजम्र्मावारी छौ, वितनीहरुको हेरचाह गनु�  भनी र्म विनवेदन गछु� । वितनीहरु पररे्मश्वरका बथान हुन्। ती र्माविनसहरुको
सरू्महलाई हेरचाह गरिरदेऊ वितर्मी चाहान्छौ भने, तर वाध्यतार्मा होइन। यसो गर विकनभने वितर्मीहरु सवेा गन�र्मा खशुी छौ, यसो होइन विक वितर्मीहरु

पैसाका विनविम्त लोभी छौ।"

उत्तरदायी पढाइ: याकूब 1 : 21-27

21 यसथ� वितर्मीहरूको जीवनबाट हरके दषु्ट कुरा अविन दषु्ट कर्म� बाविहर फ्यावँिकदेऊ। विवनम्र बन अविन पररे्मश्वरको वचन स्वीकार जो 
पररे्मश्वरले वितर्मीहरूको ह्रदयर्मा रोविपविदनु भएको छ। यो उपदेशले वितम्रो जीवनलाई बचाउनेँछ।

22 पररे्मश्वरको विशक्षा अनसुरण गर। खाली सनु्ने कार्म र्मात्र नगर। विकनभने जब वितर्मी बस्छौ अविन केवल सनु्छौ, वितर्मीले स्वयंलाई 
रू्मख� तलु्याउछँौ।

23 यविद एकजना व्यविDले पररे्मश्वरको वचन सनु्छ अविन अनसुरण गदEन भने उ यस्तो हुन्छ उ त्यो र्मान्छे जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो 
अनहुार ऐनार्मा हेछ� ।

24 यो र्मान्छेले उ आफैलाई देख्छ, त्यस पविछ जान्छ अविन उ के देविखएको विथयो सो झटै्ट विबविस�हाल्छ।
25 तर वास्तवर्मा सखुी र्माविनस त्यो हो जसले पररे्मश्वरको सही विनयर्म पालनगछ�, जसले र्माविनसहरूलाई स्वतन्त्र तलु्याउछँ। उसले 

त्यसलाई अध्ययन गरिररहन्छ। उसले पररे्मश्वरको वचन सनु्छ अविन उसले जे सनु्यो त्यो विबस�दैन। तब वचनर्मा जे भविनएको छ 
पालन गछ� । त्यस र्माविनस जसले त्यसो गछ�, सखुी हुनेछ।

26 कोही र्माविनस आफूलाई धाविर्म�क सम्झन सक्छ। तर यविद त्यो व्यविDले होविशयारविसत बोल्दैन भने उसले स्वयंलाई रू्मख� 
तलु्याइरहेको हुन्छ। उसको धर्म� कुनै कार्मर्मा आउदैँन।

27 पविवत्र अविन असल धर्म� जो पररे्मश्वरले स्वीकार गनु�  हुन्छ त्यो यस्तो छ टुहुराहरू अविन विवधवाहरू जसलाई सहायताको 
आवश्यDा छ वितनीहरूको हेरचाह गर अविन आफू स्वयंलाई संसारको नराम्रो जीवनबाट र्मDु राख। यो नै धर्म� हो जसलाई 
पररे्मश्वरले शदु्ध अविन असल ठानेर स्वीकार गनु�  हुनेछ।

पाठ सेर्म�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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बाइबलबाट

1. र्मत्ती 9 : 10-13

10 येशू बेलकुीको भोजन र्मत्तीकै घरर्मा खान बस्न ुभएको बेला त्यहा ँधेर ैकर उठाउनेहरू र पापीहरू आएका विथए अविन वितनीहरूले येशू र 
उहाकँा चेलाहरू सगैँ भोजन खादै विथए।

11 येशूले ती र्माविनसहरूसगँ खाना खाइ रहन ुभएको फरिरसीहरूले देखे। फरिरसीहरूले येशूका चेलाहरूलाई सोधे, विकन वितर्मीहरूका गरुूले 
कर उठाउनेहरू र पापीहरूसगँ बसेर खाना खान्छन्?

12 फरिरसीहरूले भन्दै गरकेो कुरा येशूको सनु्नभुयो। अविन उहालेँ भन्नभुयो, स्वस्थ र्माविनसहरूलाई वैद्यको आवश्यकता पदEन। जो रोगी छ 
उसैलाई वैद्यको आवश्यकता पद�छ।

13 र्म वितर्मीहरूलाई एउटा कुरो भन्नेछु। जाऊ अविन यसको अथ� के हो विसक ‘र्म पशकुो बविलदान चाहन्न। र्म र्माविनसहरूर्मा दया चाहन्छु। र्म यहाँ
धाविर्म�क र्माविनसहरूलाई भेट्न आएको होइन, ती पापीहरूलाई भेट्न आएको हु।ँ

2. र्मत्ती 12 : 1-8, 10-14

1 त्योसर्मय, येशू विवश्रार्मको विदनर्मा अन्नका खेतहरूबाट जानहुुदैँ विथयो, येशूका चेलाहरू पविन उहासँगैँ विथए। वितनीहरू भोकाएका विथए। ती 
चेलाहरूले अन्नका बाला विटप्दै खान लागे।

2 फविसहीहरूले यो देखेर। वितनीहरूले येशूलाई भने, हेनु�होस्! तपाईकंो चेलाहरू विवश्रार्मको विदनर्मा गनु�  विनषेध गरिरएका कुरा गदEछन्।
3 उहालेँ वितनीहरूलाई भन्नभुयो, दाऊदले, आफै र आफूसगँका र्माविनसहरू भोकाउदँा के गरथेे, के वितर्मीहरूले पढेका छैनौ?
4 दाऊद पररे्मश्वरको घरर्मा गए। दाऊद र वितनका साथीहरूले पररे्मश्वरलाई चढाइएको रोटी खाए। दाऊद र वितनका साथीहरूले यसरी रोटी 

खान ुविनयर्मको विवरुद्ध विथयो। केवल पूजाहारीहरूलाई र्मात्र त्यस्तो रोटी खाने अनरु्मवित विथयो।
5 अविन वितर्मीहरूले र्मोशाको व्यवस्थार्मा यो पविन विनRयनै पढेको हुनपुछ�  विक कसरी प्रत्येक विवश्रार्मको विदनर्मा पूजारीहरूले र्मविन्दरर्मा विवश्रार्म 

अथवा विवश्रार्मको विनयर्म भङ्ग गछ�न्। तर ैपविन पूजाहारीहरूलाई त्यस दोषको विनविम्त दोषी ठाविनन्दैन।
6 र्म वितर्मीहरूलाई भन्दछु, यहा ँर्मविन्दर भन्दा ठूलो’ केही छ।
7 धर्म�शास्त्रर्मा भविनएको छ, ‘र्म पशहुरूको बविलदान चाहन्न। र्म र्माविनसहरूर्मा दया जाहन्छु।’वास्तवर्मा वितर्मीहरू ती शब्दहरूका अथ� के हो 

त्यो पविन जान्दैनौ। यविद ती शब्दहरूका अथ� वितर्मीहरूले बझु्यौ भने ती वितर्मीहरूले विनदaषहरूलाई न्याय गनb विथएनौ।
8 र्माविनसको पतु्र विवश्रार्म विदनको पविन प्रभ ुहो।
10 उहालेँ सभाघरर्मा एउटा सकेुर चाउरिरएको हात भएको र्माविनसलाई देख्न ुभयो। केही यहूदीहरू येशूलाई दोष लगाउनलाई विनहु ँखोविजरहेका 

विथए। अविन वितनीहरूले उहालँाई सोधे, के विवश्रार्मको विदनर्मा कसैलाई विनको पानु�  न्यायोविचत छ?
11 उहालेँ भन्नभुयो, यविद वितर्मीहरूर्मध्ये कसैको एउटा भेडा छ, त्यो विवश्रार्मकोविदनर्मा एउटा खाल्डार्मा खस्यो भने के आफ्नो हातले सर्मातेर

बाविहर तान्दैनौ?
12 एउटा र्माविनस भेडा भन्दा धेर ैअसल हुन्छ। त्यसथ� विवश्रार्मको विदनर्मा भलो गन� व्यवस्थाले विदन्छ।
13 तब उहालेँ त्यस डुडेँहात भएको र्माविनसलाई भन्नभुयो, र्मलाई वितम्रो हात हेन� देऊ। त्यसले येशू भएवितर हात पसार ्यो। अविन उसको हात, 

त्यो अकa हात जस्तै विनको भयो।
14 तर फरिरसीहरू बाविहर गए अविन येशूलाई र्मान�का विनविम्त योजना बनाए।

3. र्मकू� स 14: 16, 17, 22-25

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 3बाइबली पाठ आइतवार, जलुाई 11,2021
विवषय- धर्म�विवविध

16 यसकारण चेलाहरू गए अविन शहरर्मा पसे येशूले भन्न ुभएको जस्तै वितनीहरूले सबै कुराहरू भेट्टाए। यसथ� वितनीहरूले नै विनस्तार चाडको 
भोज तयार गर।े

17 साझँर्मा, येशू आफ्ना बाह्रजना प्रेरिरतहरू विलएर त्यो घरर्मा जानभुयो।
22 जब उनीहरू खादैँ विथए, येशूले केही रोटी विलनभुयो अविन त्यसको विनविम्त पररे्मश्वरलाई धन्वाद विदनभुयो। तब उहालेँ त्यसलाई टुका टुका 

पानु�भयो, अविन आफ्ना चेला हरूलाई विदनभुयो। उहालेँ भन्नभुयो, “यो लेऊ यो रे्मरो शरीर हो।
23 त्यसपविछ यशूले कचौरा विलनभुयो अविन यसको लाविग पररे्मश्वरलाई धन्यवाद विदनभुयो। तब उहालेँ त्यो आफ्ना चेलाहरूलाई विदनभुयो। 

वितनीहरूले कचौराबाट विपए।
24 त्यसपविछ यष््ठवेशूले भन्नभुयो, यो नया ँकरारको रे्मरो रगत हो। या रगत धेरै र्माविनसहरूका विनविम्त पोख्याएको हो।
25 र्म वितर्मीहरूलाई साचँो भन्दछु। र्म यो दाखको रस फेरिर त्यसबेलासम्र्म विपउवँिदन जनुबेला सम्र्म र्म पररे्मश्वरको राज्यर्मा यसलाई नया ँविपएको 

हुवँिदन।ँ
4. यूहन्ना 19: 17, 18 (से 1st,)

17 येशूले आफ्नो Qूस बोक्न ुभयो अविन उहा ँखोपडी ठाऊँ तफ�  जानु भयो विहबू्र भाषार्मा गलगथा भविनन्छ।
18 गलगथार्मा येशूलाई Qूसर्मा टागेँ।

5. यूहन्ना 21 : 1-6, 9, 12, 15-17

1 त्यसपविछ, येशू फेरिर आफ्ना चेलाहरू सर्मक्ष देखा पनु�  भयो। त्यो वितविबरिरयास झीलको छेउर्मा भएको विथयो। यो यसरी हुन गयो।
2 केही चेलाहरू भेला भएका विथए। वितनीहरू विशर्मोन पत्रसु, थोर्मा विददरु्मस भविनने, गालीलको कानाका नथानेल, जबदीका दइु छोराहरू र 

अन्य दइुजना उहाकँा अन्य चेलाहरू त्यहा ँविथए।
3 विशर्मोन पत्रसुले भन्यो, र्म र्माछा पQन जान्छु। अरू चेलाहरूले भने, हार्मी वितर्मीविसतै जानेछौं। तब सबै चेलाहरू गए र डुङ्गार्मा चढे। 

त्यसरात वितनीहरूले केही पQन सकेनन्।
4 अकa विर्मरविर्मरे विबहानर्मा येशू विकनारर्मा उविभनभुयो। तर चेलाहरूले येशू हुनहुुनथ्यो भनेर विचनेनन्।
5 तब येशूले वितनीहरूलाई भन्नभुयो, साथीहरू हो! वितर्मीहरूले कुनै र्माछा पविQयौ?
6 येशूले भन्नभुयो, र्माछा र्मानb जाल फ्याकँ वितर्मीहरूको डुङ्गाको दाविहनेपरिट्ट। वितर्मीहरू त्यहा ँकेही र्माछाहरू पाउनेछौ। वितनीहरूले त्यसै गर।े

वितनीहरूले यवित धेरै र्माछाहरू पQे विक वितनीहरूले डुङ्गातफ�  जाल तान्न पविन सकेनन्।
9 जब वितनीहरू विकनारर्मा पगेु, वितनीहरूले जविलरहेको तातो कोइला देखे। त्यहा ँआगोर्मा केही र्माछा अविन केही रोटीका टुQा विथए।
12 येशूले वितनीहरूलाई भन्नभुयो, आऊ अविन खाऊ। कुनै पविन चेलाहरूले उहालँाई सोध्ने आटँ गरनेन्, तपाई ं को हुनहुुन्छ? वितनीहरूलाई 

उहा ँप्रभ ुनै हुनहुुन्छ भनेर थाहा विथयो।
15 जब वितनीहरूले खाइसके, येशूले विशर्मोन पत्रसुलाई भन्नभुयो,  योआनेसको पतु्र विशर्मोन, यी अन्य र्माविनसहरूले भन्दा ज्यादा वितर्मी 

र्मलाई प्रेर्म गछg? पत्रसुले जवाफर्मा भने,  ज्यू प्रभु, तपाई ं जान्न ुहन्छ र्म प्रेर्म गछु�  तपाईलंाई। त्यसपविछ येशूले पत्रसुलाई भन्नभुयो, रे्मरा 
भेंडाहरूलाई खवुाऊ।

16 फेरिर पत्रसुलाई भन्नभुयो, विशर्मोन योआनेसको पतु्र, वितर्मी र्मलाई प्रेर्म गछg? पत्रसुले जवाफर्मा भने, ज्यू, प्रभ,ु तपाई ं जान्न ुहुन्छ र्म प्रेर्म
गछु�  तपाईलंाई। त्यसपविछ येशूले भन्नभुयो, रे्मरा भेंडाहरूकोहेरचाहा गर।

17 तस्रोपल्ट येशूले पत्रसुलाई सोध्नभुयो, विशर्मोन, योआनेसको पतु्र, वितर्मी र्मलाई प्रेर्म गछg?”पत्रसु उदास भए, विकनविक येशूले उसलाई 
तेस्रो पल्ट सोध्नभुयो, वितर्मी र्मलाई प्रेर्म गछj? पत्रसुले भने, प्रभ ुतपाई ं सब थोक जान्नहुुन्छ। रै्मले तपाईलंाई प्रेर्म गछु�  भनेर पविन 
जान्नहुुन्छ। येशूले पत्रसुलाई भन्नभुयो, रे्मरा भेंडाहरूलाई खवुाऊ।

6. यूहन्ना 14 : 15

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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15 यविद वितर्मीहरूले र्मलाई प्रेर्म गयg भने, तब वितर्मीहरूले रे्मरो आज्ञा पालन गनbछौ।
7. र्मत्ती 10 : 8

8 रोगीहरूलाई विनको पार, र्मरकेाहरूलाई विजवनर्मा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। र्माविनसहरूबाट भूत धपाऊ। र्म वितर्मीहरूलाई 
विसत्तैंर्मा यी शविDहरू विदन्छु। यसथ� विसत्तैंर्मा वितनीहरूलाई सघाऊ।

वि�ज्ञान र स्�ास्थ्य

1. 18 : 3-9

नासरतका येशूले विपतासगँ र्मानव एकताको विशक्षा विसकाउनभुयो र प्रदश�न गनु�भयो र यसको लाविग हार्मी उहापँ्रवित असीविर्मत श्रद्धाभाव राख्दछौं। 
उसको विर्मशन व्यविDगत र सारू्मविहक दबैु विथयो। उनले जीवनको कार्म केवल आफैं लाई अन्याय र्मात्र गरनेन् तर र्मद�प्रवित दया पविन देखाए - 
वितनीहरूको कार्म कसरी गनb भनेर देखाउन, तर उनीहरूको लाविग होइन वा वितनीहरूलाई एकल विजम्रे्मवारीबाट र्मDु गन� पविन होइन।

2. 20 : 8-23

येशूको इवितहासले नया ँपात्रो बनायो, जसलाई हार्मी इसाई यगु भन्छौं; तर उनले कुनै रीवितविथवितवादी पूजा गन� सकेन। उसलाई थाहा विथयो विक 
र्मान्छेहरू बविlस्र्मा विलन, यखेुरिरस्टको भाग विलन, पादरीहरूलाई सहयोग गन�, शबाथ पालन गन�, लार्मो प्राथ�ना गन�, र अझै कार्मकु र पापी हुन 
सक्छन्।

येशू हाम्रो अशDता बोक्नभुयो; उनलाई नश्वर विवश्वासको त्रवुिट थाहा विथयो, र "उसको धारिरलो [त्रवुिटलाई अस्वीकार गररे] हार्मी विनको भयौं।" 
“र्माविनसहरूबाट खतरनाक र अस्वीकृत”, श्रापका विनविम्त आविशष्  फकb र, उसले र्माविनसहरुसंगको उल्टो र्माविनसहरुलाई विसकायो, ऊ पविन 
पररे्मश्वरको स्वभाव नै। र जब त्रवुिटले सत्यको शविD र्महससु गर् यो, कोरा�  र Qसले र्महान् विशक्षकको प्रवितक्षा गयa। यद्यविप, उसले ईश्वरीय आदेश पालन
गनb र पररे्मश्वरर्मा भरोसा राख्ने, पापबाट पविवत्रतासम्र्मको नया ँर्माग�लाई पछाविड पानb र विहड्ंने जोगाउने कुरालाई राम्ररी बझेुको विथएन।

3. 25 : 13-16, 17-21

येशूले प्रदश�नद्वारा जीवनको र्माग� विसकाउनभुयो, ताविक यो ईश्वरीय विसद्धान्तले विबरार्मीहरूलाई विनको पाछ�, त्रवुिट हटाउछँ, र र्मतृ्यरु्माविथ विवजयी हुन्छ
भनेर हार्मी बझु्दछौं। त्यसकारण उनको सल्लाहको शविD, "यविद तपाई ं र्मलाई प्रेर्म गनु� हुन्छ भने, रे्मरा आज्ञाहरू पालन गनु�होस्।"

4. 28 : 9-11

चच�र्मा वा यसबाट बाविहर भएका सबै कुरालाई सम्र्मान गनb Qर्मर्मा पेशा भन्दा ख्रीष्टको विनविम्त सर्मप�ण गनु�  प्रदश�नको आधारर्मा बढी हो।

5. 31: 12-22 (विर.)

इसाई कत�व्यहरूको सूचीर्मा उनले आफ्ना अनयुायीहरूलाई सत्य र प्रेर्मको च ््गाइ गनb शविD विसकाए। उनले र्मतृ सर्मारोहहरूर्मा कुनै र्महत्त्व 
राखेनन्। यो जीविवत ख्रीष्ट हुनहुुन्छ, व्यावहारिरक सत्य, जसले येशूलाई कार्मर्मा उहालँाई पछ्याउने सबैको लाविग "पनुरुत्थान र जीवन" 
बनाउनहुुन्छ। हार्मीले उनको अनर्मोल आदेशहरूको पालना गदE - हार्मीले आफ्नो प्रदश�न पछ्याए सम्र्म यो पQाउ पछ्याउदँछौं - हार्मी उहाकँो 
कचौराबाट विपउछँौं, त्यसको रोटी विपयौं, हार्मी पविवत्र छौं; र अन्तर्मा हार्मी उहासँगैँ बस्नेछौं, ईश्वरीय विसद्धान्तको पूण� ज्ञानर्मा, जसले र्मतृ्यरु्माविथ 
विवजय प्राl गद�छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6. 4 : 5-11

हाम्रा र्माविलकका आज्ञाहरू पालन गन� र उहाकँो उदाहरण अनसुरण गन�, उहापँ्रवित हाम्रो उविचत ण हो र उसले गरकेा सबै कुराको लाविग हाम्रो 
कृतज्ञताको एक र्मात्र योग्य प्रर्माण हो। बाविहरी आराधना स्वयं वफादार र हाविद�क कृतज्ञता व्यD गन� पया�l छैन विकनविक उनले भनेका छन्: "यविद 
वितर्मी र्मलाई प्रेर्म गद�छौ भने, रे्मरा आज्ञाहरू पालन गर।"

7. 37 : 20-31

आजका इसाईहरूले त्यो क्यारिरयरको अविधक व्यावहारिरक आयात विलन सकून्! यो सम्भव छ, - हो, यो प्रत्येक बच्चा, परुुष, र र्मविहलाको 
कत�व्य र सअुवसर हो - सत्य र जीवनको प्रदश�न द्वारा स्वास्थ्य र पविवत्रताको प्रदश�नबाट केही हदसम्र्म र्मास्टरको उदाहरण अनसुरण गनु� । 
इसाईहरू उनका अनयुायीहरू भएको दाबी गद�छन्, तर के उनीहरू उहाकँो आज्ञा पालन गद�छन्? यी अत्यावश्यक आज्ञाहरू सनु्नहुोस्: 
"यसकारण स्वर्ग�मा हुनुहुने ति�म्रा ति��ा जस्�ो तिसद्ध होऊ, त्यस्�ै ति�मीहरू �तिन तिसद्ध होऊ!" "सारा संसारमा जानुहोस्, र सबै प्राणीहरूमा 
सुसमाचार प्रचार र्गनु�होस्!" "तिबरामीलाई तिनको �ानु�होस्!"

8. 34 : 10-17

यविद कुनै रीवितविथवितर्मा भाग विलनेहरू सबैले येशूको कष्टहरू सम्झन र त्यसको कचौराबाट विपएका भए, वितनीहरूले ससंारलाई Qाविन्तर्मा परु् याउने 
विथए। यविद भौवितक विचह्नहरूको र्माध्यर्मबाट उनको स्र्मारक खोज्ने सबैले Qस विलनेछ, विबरार्मीहरूलाई विनको पाछ�, खराबी हटाउनेछ, र गरिरब, वा
ग्रहणयोग्य विचन्ताको विनविम्त, वा सत्यको प्रचार गद�छ - वितनीहरू सहस्राब्दीर्मा ल्याउनेछन्।

9. 35 : 19-29

हाम्रो बविlस्र्मा सबै त्रवुिटबाट एक शदु्धीकरण हो। हाम्रो चच� ईश्वरीय विसद्धान्त, प्रेर्म र्मा विनविर्म�त छ। हार्मी यस चच�सगँ एकतार्मा रहन सक्दछौं जनु हार्मी 
आत्र्माको नवजात विशश ुहुनहुुन्छ, जब हार्मी जीवनर्मा पगु्छौं जनु सत्य हो र सत्य जीवन हो जनु प्रेर्मको फलहरू ल्याएर हुन्छ - त्रवुिट बाविहर विनकाल्दै
विबरार्मीहरूलाई विनको पाछ� । हाम्रो एक पररे्मश्वर संग आध्यावित्र्मक कुराकानी छ। हाम्रो रोटी, "जनु स्वग�बाट आउदँछ," सत्य हो। हाम्रो कप Qस हो। 
हाम्रो वाइन प्रेर्मको प्रेरणा, हाम्रो र्मास्टर ड्राफ्टले विपए र आफ्ना अनयुायीहरूको प्रशंसा गर।े

10.    43 : 27-4

ईश्वरीय र्मानव को हर विबन्दु र्मा विवजय प्राl गनु�  पछ� । येशूले विसकाउनभुएको विवज्ञान र जीवनले जीवन, पदाथ�  र बवुिद्धको बाररे्मा सबै भौवितक
विवश्वासहरू, र त्यस्तो विवश्वासबाट बढ्दै गरकेो बहु-गल्ती त्रवुिटहरूर्मा विवजय हाविसल गनु�पद�छ।

प्रेर्म घणृा र्मा विवजय हुनु पछ� । सत्य र जीवनले त्रवुिट र र्मतृ्यरु्माविथ विवजयको छाप लगाउनपुद�छ,  काडँाको र्मकुुटको लाविग छुट्याउनु अविघ,
शाविन्तको अनसुरण गनु�होस्, "राम्रो, असल र विवश्वासी नोकर" र आत्र्माको सवaच्चता प्रदश�न हुन्छ।

11.    54 : 8-17

को आफ्नो विशक्षा र उदाहरण पछ्याउन तयार छ? सबैले विढलो होस् वा चाडैँ आफूलाई ख्रीष्टर्मा राख्नपुद�छ, पररे्मश्वरको सत्य धारणा। विक उसले 
उदारतापूव�क आफ्नो प्यारो विकविनएको खजाना खाली वा पापले भरिरएको र्मानव भण्डारहरूर्मा खन्याउन सकून् भन्ने कुरा येशूको तीव्र बविलदानको 
प्रेरणा विथयो। ईश्वरीय आज्ञाको साक्षीको रूपर्मा उनले जीवन, सत्यता र प्रेर्मले विबरार्मी र पापीहरूलाई विनको पाछ�  र र्मतृ्यबुाट र्मतृ्यलुाई विजतेर केही 
फरक पादEन भन्ने प्रर्माण प्रस्ततु गर।े यो ईश्वरीय प्रेर्मको प्रस्ताव राख्न सक्ने यो सब भन्दा उच्च प्रर्माण हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12.    55 : 15-26

सत्यको अर्मर विवचार शताब्दीयौंदेविख व्यापक रूपर्मा फैलदैँछ, यसको पखेटार्मवुिन विबरार्मी र पापीहरू जम्र्मा गदE। रे्मरो थविकत आशाले त्यो खशुीको 
विदनलाई बझु्ने कोविशस गद�छ, जब व्यविDले ख्रीष्टको विवज्ञानलाई विचन्नेछ र आफ्नो विछरे्मकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेर्म गद�छ - जब उसले 
पररे्मश्वरको सव�शविDर्मानता र ईश्वरीय प्रेर्मको च गाइ गनb शविDलाई थाहा पाउनेछ जनु उसले गरकेो छ र र्माविनसजावितको लाविग गरिररहेको छ। । 
प्रवितज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। ईश्वरीय उपचार को पनु: देखा को लागी सर्मय सधँै सर्मय हो; र जसले आफ्नो पाविथ�व सबै ईश्वरीय विवज्ञानको बेदीर्मा 
राख्छ, उसले अब ख्रीष्टको कचौराबाट विपउछँ, र इसाई उपचारको आत्र्मा र शविDले पोविषत छ।

दैविनक कत�व्यहरू

रे्मरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक विदन प्राथ�ना गनु�  यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईकंो राज्य आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेर्मको
शासन र्मर्मा स्थाविपत होस्, र र्मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै र्माविनसजावितको स्नेह सर्मवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र काय�हरूको लावि+ विनयर्म

न त दशु्र्मनी वा न केवल व्यविDगत अनलुग्नकले र्मदर चच�का सदस्यहरूको र्मनसाय वा काय�लाई प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानर्मा, ईश्वरीय
प्रेर्मले  र्मात्र र्माविनसलाई  चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेर्मको  विर्मठो  सवुिवधाहरू प्रवितविबविम्बत गछ�न्,  पापलाई  हप्काउदँा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षर्मा र्मा। यस चच�का सदस्यहरूले विदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवाणी गन�, न्याय गनb,
विनन्दा गनb, सल्लाह विदने, प्रभाव पानb वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्यूटी +न� सतक� ता

यो चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ विक उसले आQार्मक र्मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध विदन प्रवितविदन स्वयंलाई बचाउनु पछ� ,  र
पररे्मश्वर, आफ्ना नेता र र्माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न ुवा बेवास्ता गनु�  हुदैँन। उसको कार्मले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ
वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQविRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विथयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धर्म�शास्त्रीय उद्धरणहरू र विQविRयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धर्म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, रे्मरी बेकर एड्डीले बनेको छ।


