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आइतबार जनु 13, 2021

विवषय- परमेश्वर मानवको रक्षा गनु�हुन्छ

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 121 : 8

"वितमी आउँदा र जादँा परमप्रभुले रक्षा गनु�हुनेछ। परमप्रभुले वितमीलाई अविहले र अनन्तसम्म सहयोग गनु�हुनेछ!"

उत्तरदायी पढाइ:   भजनसंग्रह 16 : 1, 8, 9
2 शमूएल 22: 33

2 इवितहास 16: 9
   1 राजा 8: 61 

1 हेपरमेश्वर, मेरो रक्षा गनु�होस्, विकनभने म तपाईं माथि7 न ैआश्रि:त छु।
8 परमप्रभुलाई मैले सधैं आफू समक्ष राखेको छु र म उहाँको दाविहन ेवितरबाट कविहल्यै सनA छुइनँ।
9 मेरो हृदय र आत्मा यसैले आनन्दिन्दत हुनेछ। अविन मेरो शरीर पविन सुरश्रिक्षत रहनेछ।
33 परमेश्वर न ैमेरो बथिलयो विकल्ला हुनुहुन्छ। उहाँले पविवत्र माविनसहरूको सहायता गनु�हुन्छ जो उहाँको 

बाटोमा हिहड्ंछन।
9 परमप्रभुको दृविK पृथ्वीभरिर ती माविनसहरूलाई हदेN नजर राख्नुहुन्छ जो उहाँ प्रवित विवश्वसनीय छन ्

जसद्वारा उहाँले ती माविनसहरूलाई शथिQशाली तुल्याउन सक्नु हुन्छ।
61 सबै माविनसहरूले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर प्रवित भQ र सत्य हुनुपछ�। वितमीले सँधै न ैउहाँको विवधिध-विवधान

र आदेशहरू अनुसरर्ण र पालन गनु�पछ�।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 2बाइबली पाठ आइतवार, जुन 13,2021
विवषय- परमशे्वर मानवको रक्षा गनु�हुन्छ

1. व्यवस्7ा 32 : 3 (मान्नु), 4 (से 1st :)

3 ...हाम्रा परमेश्वरको महानताको प्रशंसा गर।
4 उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ कारर्ण उहाँका बाटाहरू सही छन्।

2. भजनसंग्रह 37: 37

37 शुद्ध र ईमान्दार बन। शान्तिन्त विप्रय माविनसहरूले धेरै सन्तानहरू पाउनेछन्।

3. अय्यूब 1 : 1, 6-9 (से 2nd ,), 11, 12, 14 (से 2nd ,), 16 (आगो) (से;), 18 
(वितम्रो)-20

1 अय्यूब नाउँ भएको एकजना माविनस ऊज मुलुकका वाथिसन्दा थि7ए। अय्यूब एकजना असल र ईमान्दारी 
माविनस थि7ए। अय्यूबले परमेश्वरलाई आदर ग7A र वितनी खराब कम�हरूबाट पर स7A।

6 एक दिदन स्वग�दूतहरूपरमप्रभुसँग भेट्ने दिदन आयो। त्यहाँ ती स्वग�दूतहरूसँग शैतानपविन थि7यो।
7 परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, अविहलेसम्म तँ कहाँ थि7इस्? शैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दिदयो, म 

पृथ्वीकै वरिरपरिर घुधिमरहेको थि7ँए।
8 तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, तैंले मेरो दास अय्यूबलाई देखिखस्? यस पृथ्वीमा ऊ जस्तो कुनै 

माविनस छैन। अय्यूब एक असल र इमान्दार माविनस छ। उसले परमेश्वरको आराधना गछ� र नराम्रा 
कामहरूदेखिख सधैं टाडो रहन्छन्।

9 शैतानले जवाफ दिदयो
11 तर यदिद तपाईंले उसँग भएका सारा कुराहरू नK गरिरदिदनु भयो भने, म दृढता पूव�क भन्छु विक उसले 

तपाईंलाई तपाईंकै सामु सराप्नेछ।
12 परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ठीक छ, अय्यूबसँग भएका जे पविन कुराहरूमाथि7 तँ जे चाहन्छस् गर।

तर उसको शरीरलाई चोट नपुया�।”तब शैतान परमप्रभुदेखिख टाढा गयो।
14 तब एकजना सन्देश-वाहक अय्यूबकहाँ आए र भने।
16 आकाशबाट आएको चट्याङले तपाईंको सारा भेडाहरू र नोकरहरू मायl। यो समाचार तपाईंलाई दिदन 

म मात्र बाँचे।
18 तपाईंका जेठा छोरोको घरमा तपाईंका अन्य छोरा-छोरीहरूले खाइरहेका र दाखरस विपइरहेका थि7ए।
19 तब एक जोडदार हावा मरूभूधिमबाट अचानक चल्यो र त्यसले घर घराशायी पारिरदिदयो। त्यो घर तपाईंका

छोरा-छोरीहरूमाथि7 बज्रयो, अविन वितनीहरू सबैजना मरे। यो समाचार तपाईंलाई दिदन म मात्र बाँचे।
20 जब अय्यूबले ती सबै खबरहरू सुने आफ्नो दुःख र उदासीनता प्रकट गन�का लाविग उनले आफ्ना 

लुगाहरू च्याते अविन केश खौरिरयो। तब अय्यूब भूईंमा घोप्टो परेर परमेश्वरलाई दण्डवत गरे।
4. अय्यूब 2 : 3 (से 1st ,), 3 (अझै) (से,), 4 (से 2nd ,), 5-7, 11, 13 (को लागी)

3 तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो ...दिदएता पविन अझ उसले सही काम नै गछ�।
4 शैतानले जवाफमा भन्यो।
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5 यदिद तपाईंले आफ्नो शथिQ उसको शरीरलाई चोट पुया�उनु भयो भने, तब उसले तपाईंको मुखकै सामनु्ने
तपाईंलाई सराप्ने छ।

6 यसकारर्ण परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ठीक छ, अय्यूब वितम्रो अधीनमा छ। तर उसलाई मानA 
अनुमवित भने तँलाई छैन।

7 तब शैतान परमप्रभुबाट विवदा भयो। शैतानले अय्यूबलाई कKमय घाउहरू गराई दिदयो। पीडामय घाउहरू
अय्यूबका खुट्टा देखिख टाउकोसम्म शरीरभरिर थि7यो।

11 अय्यूबका तीनजना सा7ीहरू थि7ए। तेमानीका एलीपज, विबल्ददबाट शुही अविन नमातीबाट सोपर। ती 
तीनजना सा7ीहरूले अय्यूबमाथि7 जो आपतहरू घटेका थि7ए ती सबै सुने। वितनीहरूले आफ्ना घरहरू 
छाडे अविन एक-अका�लाई भेटे। आफ्ना सहानुभूवित देखाउनु र सान्त्वना दिदनका लाविग अय्यूबलाई 
वितनीहरूले एक सा7 भेट्न राजी भए।

13 ...वितनीहरूले अय्यूबलाई सही नसक्ने पीडाले ग्रस्त पारेको बुझे।

5. अय्यूब 3 : 1, 3, 25 (से,)

1 तब अय्यूबले आफ्नो मुख खोले अविन आफू जन्मेको दिदनलाई धिधक्कान� लागे।
3 उनले भनें म जन्मेको जुन दिदन थि7यो त्यो सधैंको लाविग लोप होस् अविन जुन रात वितनीहरूले मलाई त्यो 

केटो हो भने त्यो रात पविन हराओस् भन्ने म कामना गछु�।
25 जुन कुराहरूथिसत म डराउँ7ें मलाई त्यही भयो, अविन जेथिसत म अवित डराउ7ें त्यही ममाथि7 पयl।

6. अय्यूब 4 : 1, 3, 5

1 तब तेमानीका एलीपज बोले।
3 अय्यूब वितमीले धेरैजना माविनसहरूलाई थिशक्षा दिदयौ। वितमीले कमजोर हातहरूलाई बलवान बनायौ।
5 तर अविहले वितमीमाथि7 कKहरू आए अविन वितमी हतास भयौ। कKले वितमीलाई छुन्छ अविन वितमी हतास 

हुन्छौ।
7. अय्यूब 6 : 1

1 तब अय्यूबले जवाफ दिदए।
8. अय्यूब 7: 20

20 यदिद मैले पाप गरेको छु भने, सजाय दिदनुहोस्, मैले के गन� पछ� र? विकन तपाईंले मलाई विनशाना बनाई 
प्रयोग गनु� भयो? के म तपाईंको विनन्तिम्त एक समस्या भएको थि7ए ँर?

9. अय्यूब 8: 1, 3, 19, 20

1 तब शुहाबाट आएका विबल्ददले उत्तर दिदए,
3 परमेश्वर सदा विनष्पक्ष हुनुहुन्छ। सव�शथिQमान परमेश्वरले ती कुराहरू कविहल्यै बदूलनु हुन्न जुन ठीक 

छन्।
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19 तर उन्दिxद ्खुशी थि7यो अविन यसको ठाउँमा अकl उधिम्रनेछ।
20 परमेश्वरले विनदlष माविनसहरूलाई त्याग्नु हुन्न। उहाँले दुK माविनसहरूलाई मद्दत गनु�हुन्न।

10. अय्यूब 9: 1, 20, 21

1 तब अय्यूबले जवाफ दिदए,
20 म विनदlष छु, तर मैले भनेका कुराहरूले मलाई दोषी बनाए जस्तो लाग्छ। म विनदlष छु, तर यदिद म बोलें 

भने मेरो मुखले मलाई नै दोषी प्रमार्णगछ�।
21 म विनदlष छु। तर म जान्दिन्दन के सोच्ने। म आफ्नै जीवनलाई घृर्णा गछु�।

11. अय्यूब 11: 1, 6 (धिचन्छु), 7

1 तब नामातीबाट आएका सोपरले अय्यूबलाई जवाफ दिदंदै भने,
6 वितमीले जवित दण्ड पाउनु पथ्यl परमेश्वरले त्यवित दण्ड वितमीलाई दिदइरहनु भएको छैन।
7 अय्यूब, के वितमी सोच्छौ विक वितमीले वास्तविवक रूपमा परमेश्वरलाई बुझ्छौं? वितमीले सव�शथिQमान 

परमेश्वरलाई बुझ्न सQैनौ।

12. अय्यूब 38: 1-4, 33

1 तब परमेश्वर भँुवरीबाट अय्यूबथिसत बोल्नु भयो। परमेश्वरले भन्नुभयोः
2 त्यो अज्ञानी माविनस को हो जसले यस्ता मूख� कुराहरू गरिररहेको छ?
3 अय्यूब, कम्मर कस, मेरो प्रश्नको उत्तर दिदनलाई तैयार बस।
4 वितमी कहाँथि7यौ जब मैले पथृ्वी सृविK गरे? यदिद वितमी यो जान्दछौ भने मलाई जवाफ देऊ।
33 के वितमीले आकाश विनयन्त्रर्ण गनA विनयमहरू जान्दछौ? के वितमीले वितनीहरूलाई पृथ्वी शासन गनA 

बनाउन सक्छौ?

13. अय्यूब 40: 8, 10

8 अय्यूब, के वितमी सोच्दछौ विक मैले अन्याय गरेको छु? वितमी भन्छौ विक गल्ती कामहरू गरेर म दोषी भएँ 
यसकारर्ण वितमी विनदlष भएर देखा पय�।

10 यदिद वितमी परमेश्वर जस्तो छौ भने तब वितमी घमण्ड गन� सक्दछौ। यदिद वितमी परमेश्वर जस्तो छौ भने तब 
वितमीले मविहमा र सम्मान लुगा जस्तै लगाउन सक्छौ।

14. अय्यूब 42: 1, 2, 3 (त्यसकारर्ण), 5, 7, 8 (जाऊ) (से 1st :), 9 (से:), 10, 12 
(से:)

1 तब अय्यूबले परमेश्वरलाई जवाफ दिदए। अय्यूबले भने,
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बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 5बाइबली पाठ आइतवार, जुन 13,2021
विवषय- परमशे्वर मानवको रक्षा गनु�हुन्छ

2 परमप्रभु, म जान्दछु तपाईंले सब कुराहरू गन� सक्नु हुन्छ। तपाईंले योजनाहरू बनाउनु हुन्छ, अविन 
कसैले पविन परिरवत�न गन� वा रोक्न सQैन।

3 ...मैले ती कुराहरूको बारे बोलें जुन मैले बुन्दिझनँ। मैले ती कुराहरू भनें जुन मेरो लाविग बुझ्नु अवित 
अचम्मिम्मत थि7यो।

5 परमप्रभु विबतेका दिदनहरूमा, मैले तपाईं बारे सुनेको थि7ए ँतर अविहले तपाईंलाई मेरै आँखाले देखें।
7 अय्यूबसँग बात-चीत गरिरसके पधिछ, परमेश्वर तेमानीबाट आएका एलीपजसँग बोल्नु भयो। परमेश्वरले 

एलीपजलाई भन्नुभयो, म वितमी सा7ै वितम्रो दुइ सा7ीहरूसँग रिरसाएको छु। विकन? विकनभने वितमीहरूले 
मेरो विवषयमा सही कुरा गरेनौ। तर अय्यूब मेरो सेवक हो। अय्यूबले मेरो विवषयमा ठीक कुरा गछ�।

8 ती सब मेरो सेवक अय्यूबलाई देऊ। वितनीहरूलाई मार वितमीहरूका विनन्तिम्त होमबथिल अप�र्ण गर। मेरो 
सेवक अय्यूबले वितमीहरूका लाविग प्रा7�ना गनAछ अविन त्यो प्रा7�नाको उत्तर दिदनेछु।

9 यसकारर्ण तमेान बाथिसन्दा एलीपज अविन शुहबाट आएका विबल्दद सा7ै नाउँबाट आएका सोपरले 
परमप्रभु आज्ञा पालन गरे।

10 अय्यूबले आफ्ना धिमत्रहरूको लाविग प्रा7�ना गरे। अविन परमप्रभुले अय्यूबलाई फेरिर सफल पानु�भयो। 
परमेश्वरले उससँग भएको भन्दा दुइगुर्णा ज्यादा अय्यूबलाई दिदनुभयो।

12 परमप्रभुले अय्यूबसँग शुरूमा भएको भन्दा बढी सम्पन्न हुने आथिशवा�द दिदनुभयो।
15. 2 वितमो7ी 1: 1, 2, 7

1 ख्रीK येशूको एक प्रेरिरत पावलबाट। परमेश्वरले मलाई प्रेरिरत बनाउन चाहनुभयो। उहाँले मलाई ख्रीK 
येशूमा जीवनको प्रवितज्ञाबारे प्रचार गनA विनदAशन दिदनु भएको छ।

2 मेरो प्यारो छोरो वितमो7ी प्रवित। विपता परमेश्वर अविन हाम्रो प्रभु ख्रीK येशूबाट वितमीलाई, अनुग्रह कृपा र 
शान्तिन्त धिमलोस्।उत्साह अविन धन्यवाद

7 परमेश्वरले हामीलाई कातरको आत्मा दिदनु भएन। उहाँले हामीलाई शथिQको आत्मा, प्रमे अविन आत्मा 
संयमको आत्मा प्रदान गनु� भएको छ।

16. 2 वितमो7ी 2: 1

1 वितमी मेरो छोरो जस्तो हौ। ख्रीK येशूमा भएको हाम्रो अनुग्रहमा दृढ बन।
17. 2 वितमो7ी 3: 2 (से 1st,), 4 (सुखको प्रमेी), 5, 14

2 ती दिदनहरूमा माविनसले आफूलाई र पैसालाई मात्र।
4 वितनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा सुखभोगलाई अधिधक पे्रम गनA हुन्छन्।
5 वितनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे जस्तो त गनAछन्। तर व्यवहारमा वितनीहरूले परमेश्वरको सेवा गदNनन्। 

त्यस्ता माविनसहरूबाट टाडा बस।
14 वितमीले थिसकेका थिशक्षालाई वितमीले अनुसरर्ण गनु�पछ� विकनभने ती सत्य हुन् भनी वितमीलाई भरोशा छ। 

यो कुरा वितमी जान्दछौ विकनविक वितनीहरू जसले वितमीलाई ती थिसकाए वितनीहरू भरोसा योग्य छन।
18. 2 कोरिरन्7ी 13 : 11 (थिसद्ध हुनुहोस्)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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11 मैले वितमीहरूलाई भनेको कुरा गर। एक अका�थिसत धिमल र शान्तिन्तथिसत बस। तब प्रेम र शान्तिन्तका परमेश्वर
वितमीहरूथिसत हुनुहुनेछ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 550 : 5-14

परमेश्वर जीवन, वा बौन्दिद्धकता हुनुहुन्छ, जसले पशु र माविनसहरुको व्यथिQत्व र पविहचानको रूप र संरक्षर्ण 
गद�छ। भगवान सीधिमत हुन सक्दैन, र भौवितक सीमाहरू श्रिभत्र सीधिमत हुन। आत्मा पदा7� हुन सक्दैन, न आत्मा 
यसको विवपरिरतबाट विवकास गन� सविकन्छ। यस बेकम्मा भौवितक जीवन के हो भनेर अन्वेषर्ण गन� के फाइदा छ, 
जुन अन्त्य हुन्छ, शुरू भए पविन, अज्ञानी शून्यतामा? अस्तिस्तत्वको वास्तविवक अ7� र यसको अनन्त पूर्ण�ता अब 
देखिखनेछ, जस्तो विक यो भविवष्यमा पविन हुनेछ।

2. 302 : 14 (गरौं)-24

... हामी सम्झौं विक सामञ्जस्यपूर्ण� र अमर माविनस सदाको लाविग रहन्छ, र कुनै पविन जीवन, पदा7�, र बौन्दिद्धक 
पदा7�को अस्तिस्तत्वको रूपमा नश्वर भ्रमको पछाधिड र माथि7 हो। यो क7न तथ्यमा आधारिरत छ, कल्पिल्पत छैन। 
बुबा थिसद्ध हुनुभएझैं माविनस पविन थिसद्ध छ विकनविक बुबा थिसद्ध छ, विकनविक आस्तित्मक व्यथिQको आत्मा, वा 
दिदमाग, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै प्रार्णीहरूको ईश्वरीय थिसद्धान्त, र विकनभने यो वास्तविवक माविनस भावनाको सट्टा 
आत्माद्वारा शाथिसत छ, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा त7ाकथि7त कानून द्वारा होईन।

3. 393 : 16-18

तपाईंको बुझाइमा दृढ हुनुहोस् विक ईश्वरीय दिदमागले शासन गछ�, र विवज्ञानमा व्यथिQले परमेश्वरको सरकार 
प्रवितविबम्मिम्बत गद�छ।

4. 14 : 1-11

यदिद हामी शरीरसँग संवेदनशील छौं र सव�व्यापीतालाई शारीरिरक, भौवितक व्यथिQको रूपमा हेछ�, जसको 
कान हामी प्राप्त गद�छौं, हामी आत्माको प्रदश�नमा "शरीरबाट अनुपल्पिस्7त" हुँदैनौं र "प्रभुसँगै" उपल्पिस्7त 
हुँदैनौं। हामी "दुई माथिलकको सेवा" गन� सक्दैनौं। "प्रभुसामु" उपल्पिस्7त हुनु भनेको भावनात्मक एक्स्टेसी वा 
विवश्वास मात्र नभई जीवनको वास्तविवक प्रदश�न र बुझाइ विVश्रिWयन विवज्ञानमा प्रकट भएको हुनुपद�छ। "प्रभुको 
सा7" हुनु भनेको परमेश्वरको व्यवस्7ाको पालना गनु� हो, पूर्ण� रूपमा ईश्वरीय प्रेमको अधीनमा हुनु हो - 
आत्माद्वारा, कुनै कुराले होईन।

5. 261 : 31-23

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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हामीले हाम्रो शरीरलाई भलाइ विबस�नु पद�छ राम्रो र मानव जावितलाई सम्झनामा। मान्छे को राम्रो माग हरेक 
घण्टा, जसमा समस्या को बाविहर काम गन�। राम्रो संग शान्तिन्त भगवान मा माविनस को विनभ�रता कम गदNन, तर यो
बढाउँछ। न त पूजाले माविनसलाई परमेश्वरप्रवितको दावियत्व कम गछ�, तर वितनीहरूलाई भेट्नु अत्यावश्यक 
आवश्यकता देखाउँदछ। इसाई विवज्ञानले परमेश्वरको पूर्ण�ताबाट केही पविन थिलदैन, तर यसले सम्पूर्ण� मविहमा 
उहाँमा छ। "बुढो माविनसलाई उसको काय�हरु सविहत" "माविनसहरु" लाई अमरत्वमा राख्छ। "

हामी ईश्वरको सृविK को प्रकृवित र गुर्ण जान्न सक्दैनौं नश्वर विवश्वासको 7ोरैमा डुबाएर। हामीले हाम्रा अशQ 
फडफडाहरूलाई उल्टाउनुपद�छ - पदा7� र जीवनको सत्यता पत्ता लगाउन हाम्रो प्रयास - र भौवितक 
इन्दिन्�यहरूको गवाहीभन्दा माथि7 उठ्नुपद�छ, ईश्वरको अमर धारर्णा भन्दा माथि7। यी स्पK, उच्च विवचारहरूले 
ईश्वरीय मान्छेलाई आफ्नो अस्तिस्तत्वको पूर्ण� केन्� र परिरधिधमा पुग्न प्रेरिरत गद�छ।

अय्यूबले भने: "मैले तपाईंको कानबाट सुनेको छु, तर अब मेरो आँखाले वितमीलाई देख्दछ।" मोट�ल्सले 
अय्यूबको विवचारलाई प्रवितध्वविनत गद�छ, जब माविनएको पीडा र पदा7�को सुख प्रमुख हुन बन्द हुन्छ। तब 
उनीहरूले जीवन र खुशीको खुशी अनुमान, खुशी र दु: ख, र विनःस्वा7� पे्रमको, धैय�पूव�क काम गनA, र ईश्वर 
जस्तो नभएको सबैलाई न्दिजत्न सक्ने खुशीको झुण्ड प्राप्त गनAछन्।

6. 231 : 20-2

आफैलाई पापको तुलनामा उच्च तुल्याउनु, विकनविक परमेश्वरले तपाईंलाई यसभन्दा उच्च बनाउनुभएको छ र 
माविनसमाथि7 शासन गनु�हुन्छ, साँचो बुन्दिद्ध हो। पापसँग डराउनु भनेको प्रमेको शथिQ र ईश्वरीय विवज्ञानको 
परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहेको कुरालाई गलत अ7� लगाउनु हो - उहाँको सरकारलाई शंका गनु� र उहाँको 
सव�शथिQमान हेरचाहमाथि7 अविवश्वास गनु�। आफैलाई विबरामी र मृत्युभन्दा माथि7 राख्नु बराबर बुन्दिद्धमानी हो, र 
ईश्वरीय विवज्ञानको अनुरूप छ। उनीहरूलाई डराउनु असम्भव छ, जब तपाईं पूर्ण� रूपमा परमेश्वरलाई 
समात्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ विक उहाँ सृविKको कुनै अंश हुनुहुन्न।

माविनस, आफ्नो विनमा�ताले शासन गरेको, कुनै अन्य दिदमाग नभएको - ईन्जेथिलस्टको भनाइमा "सबै 7ोक उहाँ 
[परमेश्वरको वचन] द्वारा बनाइएको थि7यो" र उहाँविबना बनाइएको कुनै पविन कुरा बनाइएको थि7एन "- यसले 
पापमाथि7 विवजय प्राप्त गन� सक्छ। , विबमारी, र मृत्यु।

7. 259 : 6-14

ईश्वरीय विवज्ञान मा, मान्छे परमेश्वरको वास्तविवक छविव हो। ईश्वरीय प्रकृवित येशू ख्रीKमा उत्तम रूपमा व्यQ 
गरिरएको थि7यो, जसले ईश्वरको सत्य प्रवितविबम्बमाथि7 मृत्युमाथि7 प्रहार गनु�भयो र वितनीहरूको जीवनलाई 
उनीहरूको नराम्रो विवचारधाराले अनुमवित दिदन सक्ने भन्दा उच्च स्7ानमा राख्नुभयो - - यस्तो विवचार जसले 
माविनसलाई पवितत, विबरामी, पाप र मृत्युको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। वैज्ञाविनक अस्तिस्तत्व र ईश्वरीय उपचारको बारेमा
ख्रीKको जस्तै समझले थिसद्ध थिसद्धान्त र विवचार, थिसद्ध भगवान र थिसद्ध माविनस - विवचार र प्रदश�नको आधारको 
रूपमा समावेश गद�छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8. 192 : 4-10

हामी इसाई वैज्ञाविनकहरू हौं, केवल जुन हामीले झूट र सत्यलाई बुझ्यौं त्यसमाथि7 हाम्रो भरोसा छोड्दछौं। 
हामी ख्रीविKयन वैज्ञाविनकहरू होइनौं जबसम्म हामीले सबै ख्रीKको लाविग छोड्दैनौं। मानव विवचारहरु आस्तित्मक
हुँदैनन्। वितनीहरू कानको सुनुवाइबाट, थिसद्धान्तको सट्टा कपlरेथिलटीबाट, र अमरको सट्टा नरकबाट आएका 
हुन्। आत्मा परमेश्वरबाट अलग छैन। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।

9. 99 : 23-29

साँचो आध्यास्तित्मकताको शान्त र बथिलयो धारर्णा, स्वास्थ्य, शुद्धता र आत्मदाह जस्ता व्यथिQको अश्रिभव्यथिQले 
मानव अनुभवलाई अझ गविहरो बनाउनुपद�छ, जबसम्म भौवितक अस्तिस्तत्वको विवश्वासलाई टाउको लगाउँदैन, र 
पाप, रोग, र मृत्यु दिदन्छ। ईश्वरीय आत्माको वैज्ञाविनक प्रदश�न र परमेश्वरको आध्यास्तित्मक, थिसद्ध माविनसथिसत 
अनन्त स्7ान।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा7�ना

प्रत्येक दिदन प्रा7�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्7ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिQगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्मिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा7�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनA,
विनन्दा गनA, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानA वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आVामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  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।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्रिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि7यो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्रिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


