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विवषय- मान्छे

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 133 : 1

"जब दाज्यू-भाइहरू एक साथ मिमलेर बस्छन त्यो अवित नै राम्रो र आनन्दपूर्ण� हुदँछ।"

उत्तरदायी पढाइ: उत्पत्तित्त 1 : 26, 27

एवि7सी 4 : 4-6

26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी माविनस सृवि: गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस 
हामी जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्रार्णीहरुमात्तिथ 
शासन गनDछन्।

27 यसथ� परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृवि: गनु�भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा माविनसलाई 
सृवि: गनु� भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृवि: गनु�भयो।

4 शरीर एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा पविन एउटै छ जसकोलाविग परमेश्वरले वितमीहरूलाई बोलाए।
5 एउटै प्रभु, एउटै विवश्वास र एउटै बप्तिप्तस्मा छ।
6 परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ जो सबका विपता हुनुहुन्छ। उहाँ सवIपरी हुनुहुन्छ, हरेक कुराबाट काम गनु� हुन्छ 

अविन हरेकमा हुनुहुन्छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. गलाती 3 : 28

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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28 अब ख्री:मा कुनै माविनस यहूदी अथवा ग्रीक , कमारा अथवा 7ुक्का अविन स्त्री अथवा पुरुषमा पविन कुनै
श्चिभन्नता भएन। विकनभने ख्री: यशूमा वितमीहरू सब एक हौ।

2. इजविकएल 1 : 1 (ला  भयो) (त्यो), 3 (ला  पुजारी) (र)

1 अब यो पास गन� आयो... विक स्वग� खोत्तिलएको त्तिथयो, र मैले भगवान को दश�न देखे।
3 परमप्रभुको वचन इजविकएल पुजारीकहाँ स्प: रूपले आयो, ... अविन परमप्रभुको हात उहामँात्तिथ त्तिथयो।

3. इजविकएल 2 : 2-4 (ला 1st .)

2 जब उहाँले मत्तिसत बात गनु�भयो, तब उहाँको आत्मा म श्चिभत्र पस्यो र मलाई खडा गरायो। अविन मैले त्यस
माविनसलाई मत्तिसत कुरा गरेको सुनें।

3 उहाँले मलाई भन्नुभयो, “माविनसको छोरो, म वितमीलाई इस्राएलको परिरवारसँगकेही भन्नका विनप्तिम्त 
पठाउँदैछु। वितनीहरू बागीहरूको जावित हुन्। लगातार मेरो विवरूद्ध बागी भएकाछन् वितनीहरूका विपता-
पुखा�हरू पविन मेरो विवरूद्धमा बागी भएको त्तिथए। वितनीहरू र वितनीहरूका विपता-पुखा�हरूले मेरो 
विवरूद्धमा अपराधहरू गरे अविन आज सम्म वितनीहरू त्यसै गदDछन्।

4 तर वितनीहरू एकदमै हठी छन्। वितनीहरू कठोर हृदयका छन्।

4. इजविकएल 3 : 27

27 तर जब म वितमीत्तिसत कुरा गछु�  त्यसबेला वितमीलाई म बोल्ने बनाउँनेछु। तर वितमीले भन्नु पछ�, परमप्रभु 
हाम्रा मात्तिलकले यी कुराहरू भन्नु हुन्छ। यदिद कसैले सुन्न चाहन्छ भने उसले सुनोस्। यदिद होइन भने, 
मलाई वितरस्कार गरोस्। विकनभने वितनीहरू विवध्वंशकारीहरू हुन्।

5. इजविकएल 11 : 16-20

16 यसकारर्ण माविनसहरूसँग भन परमप्रभु हाम्रा मात्तिलक भन्नु हुन्छ, ‘यो साँचो हो विक मैले आफ्नो 
माविनसहरूलाई टाढो भूमिमहरूमा जानको विनप्तिम्त बाध्य गरें। मैले नै वितनीहरूलाई धेरै देशहरूमा विततर-
विबतर पारें। ती भूमिमहरूमा म वितनीहरूको विनप्तिम्त केही समय मन्दिन्दर हुनेछ।

17 यसकारर्ण वितमीले वितनीहरूलाई भन्नु पछ� विक परमप्रभु वितनीहरूको मात्तिलकले वितनीहरूलाई 7ेरिर 
7का�एर ल्याउँनु हुन्छ। मैले वितमीहरूलाई धेरै देशहरूमा छरिरदिदए।ँ तर म वितमीहरूलाई एक ठाँउमा 
जम्मा गनfछु अविन ती देशहरूबाट वितमीहरूलाई 7का�एर ल्याउँनेछु। म इस्राएलको प्रदेश वितमीहरूलाई 
7ेरिर दिदनेछु।

18 अविन जब हाम्रा माविनसहरू 7क� न्छन् त्यसबेला वितनीहरूले त्यो सबै डरलाग्दा कुविहएको देव-मूर्तितंहरू 
जुन अविहले यहाँ छ न: गरिरदिदनेछन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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19 म वितनीहरूलाई एकैसाथ ल्याउँनेछु अविन वितनीहरूलाई एउटै माविनस जस्तै बनाउँनेछु। म वितनीहरूमा 
नँया आत्मा भनfछु। म वितनीहरूको ढुङ्गाको हृदय तोडेर त्यो ठाँउमा साँचो हृदय भरिरदिदनेछु।

20 तब वितनीहरूले मेरो विवमिधहरू पालन गनfछन्। वितनीहरूले मेरो विनयमहरू पालन गनfछन,् वितनीहरूले त्यो
काम गनfछन् जुन म गन� लगाउँछु। वितनीहरू साँच्चै मेरो प्रजा हुनेछन् अविन म वितनीहरूका परमेश्वर 
हुनेछु।

6. यूहन्ना 8 : 12 (ला  येशू)

12 तब येशू बोल्नुभयो...

7. यूहन्ना 10 : 30

30 विपता र म एकै हौं।
8. यूहन्ना 15 : 1-17

1 येशूले भन्नुभयो, म साँचो दाखको बोट हुँ, मेरो विपता माली हुनुहुन्छ।
2 म मेरो प्रत्यके हाँगा जसमा 7ल 7ल्दैन त्यो उहाँले कादिटनदिदनु हुन्छ। अविन उहाँले प्रत्येक हाँगाहरू 

छाँस्नु र स7ा गनु�हुन्छ ताविक त्यसले 7ल 7लाउन, सकोस्; त्यसो गदा� यसले अझ बढता 7ल दिदनेछ।
3 मेरो उपदेशको कारर्णले गदा� वितमीहरू पविहल्यै शुद्ध भइसकेकाछौ।
4 मश्चिभत्र बस, म वितमीहरूश्चिभत्र रहनेछु। कुनै पविन एक्लो हाँगाले 7ल दिदंदैन। त्यो मूल बोटमा अन्त�विनविहत 

भएको हुनै पछ�। वितमीहरूसंग पविन यही कुरा लागू हुँदछ। वितमीहरू एक्लै 7ल 7लाउन सकै्तनौ। 
वितनीहरू ममा हुनु पछ�।

5 म दाखको बोट हुँ र वितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यदिद जो कोही ममा रह्यो भने त्यसले धेरै 7ल 
दिदनेछ। विकनभने म विबना वितमीले केही गन� सकै्तनौ।

6 यदिद कोही ममा रहदैँन भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो फ्याँविकएर जान्छ। त्यो हाँगा मद�छ। 
माविनसहरूले त्यस्तो मरेको हाँगाहरू दिटपेर आगोमा हात्तिलदिदन्छन् र वितनीहरू जल्छन्।

7 यदिद वितमीहरू ममा रह्यौ र मेरो वचनहरू वितमीहरूमा रह्यो भने तब वितमी जे पविन चाहन्छौ माग अविन त्यो
वितमीलाई दिदइनेछ।

8 वितमीले अमिधक 7लहरू 7लाऊ र त्तिसद्ध गर विक वितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यसले मेरो विपतालाई मविहमा
दिददँछ।

9 म वितमीहरूलाई प्रेम गद�छु जसरी मलाई विपताले गनु�हुन्छ। अब मेरो प्रेममा विनरन्तर रहौ।
10 मैले मेरा विपताको आज्ञा पालन गरें र विनरन्तर उहाँको प्रमेमा रही रहेकोछु। यस्तै प्रकारले यदिद वितमीहरूले

मेरो आज्ञा पालन गरयो भने वितमीहरू मेरो प्रमेमा विनरन्तर रहने छौ।
11 मैले यी कुराहरू भविनसकेकोछु, यसैले वितमीहरूले त्यस्तै आनन्द पाउन सक्नेछौ जुन मसंग छ। म 

वितमीहरूको आनन्द एक पूर्ण� आनन्द भएको देख्नु चाहन्छु।
12 यसैकारर्णले म वितमीहरूलाई आज्ञा गद�छुः एकअका�मा पे्रम गर जसरी मैले वितमीहरूलाई प्रेम गरें।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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13 महान पे्रम त्यस माविनसले देखाउन सक्छ जसले आफ्नो मिमत्रको लाविग आफ्नो जीवन बत्तिलदान 
दिदनसक्छ।

14 वितमीहरू मेरा मिमत्र हौ यदिद वितमीहरूले मेरो आज्ञ अनुसार काम गरयौ भने।
15 म वितमीहरूलाई नोकरहरू भनेर डाक्ने छैन। एक नोकरले उसको मात्तिलकले के गछ� भनेर केही पविन 

जान्दैन अब म वितमीहरूलाई मिमत्र भनेर बोलाउँछु विकनभने मेरा विपताले मलाई जे-जे भन्नुभयो ती सबै 
वितमीहरूलाई भविनसकेकोछु।

16 वितमीहरूले मलाई चुनेनौ; मैले वितमीहरूलाई चुने। अविन मैले वितमीहरूलाई विनयुत्तिक्त गरेकोछुः जाऊ अविन 
7ल 7लाऊ। म यो 7ल वितमीहरूको हृदयमा 7त्तिलरहेको देख्न चाहन्छु। तब विपताले वितमीहरूले जे पविन
चाहन्छौ त्यो मेरो नाममा दिदनुहुनेछ।

17 यही मेरो आज्ञा होः एकाअका�लाई प्रेम गर।
9. एवि7सी 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1 मकैदमा छु विकन विक म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले वितमीहरूलाई उनका माविनस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब 
म वितमीहरूलाई परमेश्वरका माविनस भएर कसरी जीउनु पछ� त्यो बताउछु।

2 सँधै नम्र र कोमल बन। धैय� बन र आपस्तमा प्रेम पूव�क रह।
3 आत्मा मा7� त वितमीहरू शाप्तिन्तपूक�  एक-अका�मा सम्बन्धिन्धत छौ। शाप्तिन्तको बन्धनले यस सम्बन्धलाई 

अटूट राख्ने भरसक कोत्तिशश गर।
13 हामी सबै एउटै विवश्वासमा नबाँमिधउञ्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूर्ण�रूपले नमिचनुञ्जेल, हामी परिरपक्क 

माविनस नबविनउञ्जेल, हामी ख्री: जस्तै उन्नत नहुञ्जेल र उहाँको पूर्ण�ता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम गरिर
नै रहनुपछ�।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका माविनसहरू जस्ता 
हुने छैनौं। हामी प्रत्येक नयाँ त्तिशक्षाद्वारा प्रभाविवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका दिदने प्रयास गछ�। ती 
माविनसहरूले चलाकी गछ�न् र माविनसहरूलाई भूल बाटामा तान्न हर प्रकारको चे:ा गछ�न्।

15 तर, हामी प्रेमपूव�क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ख्री: जस्तै नहुञ्जे बमिडरहनेछौं। ख्री: त्तिशर 
हुनुहुन्छ।

16 र हामी शरीरको प्रत्येक अंग एक-अका�मा जोमिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। प्रत्येक 
अंगले आ-आफ्नै काम गछ�। अविन यसैले सम्पूर्ण� शरीर विवकास गछ�  र प्रेममा दृढ हुन्छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।
24 वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धमv र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 

वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा त्तिसज�नु भएको छ।
31 विततोपना, रिरस र आवेग त्याग कविहल्यै रिरसमा नमिचच्याउ र अका�को विनन्दा नगर। कुनै प्रकारको कुकम� 

कविहल्यै नगर।
32 आपसमा दयालू र कृपालु बन। परमेश्वरले ख्री:मा वितमीहरूलाई क्षमा दिदए जस्तै वितमीहरूले पविन एक-

अका�लाई क्षमा देऊ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1. 502 : 29-5

त्यहाँ एक मात्र सृवि:कता� र एक सृवि: छ। यो सृवि: आध्यान्धित्मक विवचारहरु र उनीहरुको पविहचान को खुलासा, 
जो अनन्त मन मा अँगालेका छन् र सधैं प्रवितविबम्बिम्बत हुन्छन्। यी विवचारहरु अनन्त बाट अनन्त सम्म को दायरा 
हो, र उच्चतम विवचारहरु परमेश्वरका छोराहरु र छोरीहरु हुन्।

2. 515 : 21 (मान्छे)-24

माविनस भगवान को छोराहरु र छोरीहरु - सबै विवचारहरु को लागी पारिरवारिरक नाम हो। भगवानले दिदनुहुने 
सबै उहाँको अनुरूप चल्छन्, भलाई र शत्तिक्त प्रवितविबम्बिम्बत।

3. 31 : 4-11

येशूले शरीरको कुनै सम्बन्ध स्वीकार गनु�भएन। उसले भन्यो: "पथृ्वीमा कसैलाई वितम्रो बुबा नबनाउनुहोस्: 
विकनविक वितम्रो बुबा एक हुनुहुन्छ, जो स्वग�मा हुनुहुन्छ।" 7ेरी उसले सोध्यो: "मेरी आमा को हो, र मेरा भाइहरु 
को हुन्," यसको मतलब यो हो विक उनीहरु उसको बुबाको इच्छा पूरा गछ�न्। हामीसँग उसको बुबाको नाम बाट
कुनै पनी मान्छे बोलाएको कुनै रेकड� छैन। उहाँले आत्मा, भगवान, एकमात्र सृवि:कता�, र यसैले सबै को विपता 
को रूप मा मान्यता दिदनुभयो।

4. 26 : 10-14

ख्री: आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसलाई येशूले आफ्नो बयानमा विनविहत गनु�भयो: "म बाटो, सत्य र जीवन हुँ;" "म र 
मेरो बुबा एक हौं।" यो ख्री:, वा माविनस येशू को ईश्वरत्व, उहाँको ईश्वरीय प्रकृवित त्तिथयो, ईश्वरत्व जो उनलाई 
एविनमटेेड।

5. 525 : 7-16

विबश्चिभन्न भाषाहरु मा माविनस शब्द को केविह समकक्ष विनम्न छन्। स्याक्सन मा, मानव जावित, एक मविहला, 
जो कोही; वेल्श मा, विक जो मात्तिथ उठ्छ, - प्राथमिमक भावना छविव, रूप हो; विहबू्र मा, छविव, समानता; 
आइसल्याण्डि|डक मा, दिदमाग। विनम्न अनुवाद आइसल्याण्डि|डक बाट हो: -

र परमेश्वरले भन्नुभयो, आउनुहोस् हामी माविनसलाई हाम्रो मन र हाम्रो समानता अनुसार बनाऔं, र 
परमेश्वरले माविनसलाई उसको मन पमिछ बनाउनुभयो; भगवानको दिदमाग पमिछ उहाँ उहाँलाई आकार, र 
उहाँले वितनीहरूलाई पुरुष र मविहला आकार।

6. 524 : 17-27 (ला ,)

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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एउटै आदेशको साथ, मनले पुरुष र मविहला दुबैलाई माविनस बनाएको त्तिथयो। तब कसरी एक भौवितक संगठन 
माविनस को आधार बन्न सक्छ? कसरी गैर बुन्दिद्धमानी मन को माध्यम बन्न सक्छ, र तु्रदिट सत्य को उद्घोषक हुन 
सक्छ? सामग्री आत्मा को प्रवितविबम्ब हैन, अझै सम्म भगवान आफ्नो सृवि: मा प्रवितविबम्बिम्बत हुनुहुन्छ। के यो 
उहाँको सृवि: को लागी वास्तविवक वा अव्यावहारिरक छ? के यो सत्य हो, वा यो माविनस र भगवान को बारेमा झूट
हो?

यो झुट हुनुपछ�,

7. 191 : 4-17

जसरी मत्यु�ले एक भन्दा बढी मन, एक भन्दा धेरै भगवान छ भन्ने भ्रम त्याग्छन्, भगवान को समानता मा 
माविनस प्रकट हुनेछ, र यो शाश्वत माविनस त्यो समानता मा कुनै भौवितक तत्व शामिमल हुनेछ।

  एक सामाग्री को रूप मा, सैद्धाप्तिन्तक जीवन आधार अन्धिस्तत्व को एक गलत7हमी को रूप मा पाईन्छ, 
आध्यान्धित्मक र ईश्वरीय त्तिसद्धान्त माविनस को सोच मा विबहानी र यो "जहाँ साना बच्चा त्तिथयो,"-एक नयाँ को जन्म
को लागी नेतृत्व गद�छ विवचार, हुनुको आध्यान्धित्मक भावना र जीवन के समावेश छ को। यस प्रकार सारा पृथ्वी 
सत्य द्वारा यसको प्रकाश को विपविनयन मा रूपान्तरिरत हुनेछ, त्रुदिट को अन्धकार को पीछा।

मानव विवचार आ7ैं लाई आत्म-लागू भौवितकता र बन्धन बाट मुक्त हुनुपछ�।

8. 399: 3-10, 23-28 (ला 2nd.)

तपाइँ भन्नुहुन्छ विक केविह सामाग्री संयोजन रोग उत्पादन; तर यदिद भौवितक शरीरले रोग विनम्त्याउँछ भने, के 
पदाथ�ले के कारर्णले उपचार गन� सक्छ? नश्वर दिदमागले औषमिध तोक्छ र यसलाई प्रशात्तिसत गद�छ। नश्वर 
दिदमाग व्यायाम योजना बनाउँछ र केविह गवितहरु को माध्यम बाट शरीर राख्छ। कुनै ग्याप्तिस्�क ग्याँस जम्मा, एक
स्राव र न संयोजन काम गन� सक्छन्, अलग नश्वर विवचार, उ7�  नश्वर मन को काय� बाट।

वैज्ञाविनक रुपमा भन्नु पदा�, त्यहाँ कुनै नश्वर दिदमाग छैन जसबाट भौवितक विवश्वास बनाउन को लागी, भ्रम बाट 
वसन्त। यो गलत नाम दिदमाग एक इकाई होइन। यो मात्र कुरा को एक गलत अथ� हो विकनविक पदाथ� समझदार 
छैन। एक मन, भगवान, कुनै नश्वर राय समावेश गद�छ। सबै विक वास्तविवक छ यो अमर मन मा शामिमल छ।

9. 205 : 22-27

जब हामी बुझ्छौं विक त्यहाँ एक मन छ, हाम्रो मिछमेकीलाई माया गनf ईश्वरीय कानून आ7ैलाई खुलाइएको 
छ; जबविक धेरै शासक दिदमाग मा एक विवश्वास एक मन, एक भगवान को लागी माविनस को सामान्य बहाव 
बाधा छ, र मानव सोच विवपरीत च्यानलहरु मा नेतृत्व गद�छ जहाँ स्वाथ� शासन गद�छ।

10.   112 : 16-21 (ला ख्री:को विवचार)

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विLश्चिNयन  विवज्ञान  मा  अनन्त  बाट  एक  त्तिसद्धान्त  र  यसको  अनन्त  विवचार  आउँछ,  र  यो  अनन्त  संग
आध्यान्धित्मक विनयम, कानून, र उनीहरुको प्रदश�न, जो, महान दाता जस्तै, "उस्तै विहजो, र आज, र सधैंभरिर
छन"् आउँछ। यस प्रकार को लागी उपचार को ईश्वरीय त्तिसद्धान्त र ख्री: विवचार हो ...

11.   226 : 25-29

ल को गडा,  बविहरा,  गूंगा,  अन्धा,  विबरामी,  कामुक,  पापी,  म उनीहरुको आफ्नै विवश्वासको दासत्व बाट र
वि7रऊनहरुको शैश्चिक्षक प्रर्णाली बाट बचाउन चाहन्छु,  जो आज,  पविहले को रूप मा,  पकड इस्राएलका
छोराछोरी बन्धनमा।

12.   228 : 11-19

माविनसको दासत्व वैध छैन। यो बन्द हुनेछ जब माविनस आफ्नो स्वतन्त्रता को विवरासत मा प्रवेश गद�छ, भौवितक
इन्दिन्�यहरु मा उसको ईश्वर दिदइएको प्रभुत्व। मनfहरु कुनै दिदन सव�शत्तिक्तमान ईश्वर को नाम मा आफ्नो स्वतन्त्रता 
दाबी गनfछन्। तब उनीहरु दिदव्य विवज्ञान को समझ को माध्यम बाट आफ्नो शरीर लाई विनयन्त्रर्ण गनfछन्। 
आफ्नो वत�मान विवश्वास छोडेर, उनीहरु आध्यान्धित्मक वास्तविवकता को रूप मा सद्भाव को मान्यता र भौवितक 
असत्य को रूप मा कलह हुनेछ।

13.   227 : 14-26

माविनसको अमिधकार को मिचन्ता, हामी सबै दमन को विवनाश को पूवा�नमुान गन� अस7ल हुन सक्दैनौं। दासत्व 
माविनसको वैध राज्य होइन। परमेश्वरले माविनसलाई स्वतन्त्र बनाउनुभयो। पावलले भने, "म स्वतन्त्र जन्धिन्मएको
त्तिथए।ँ" सबै पुरुष स्वतन्त्र हुनुपछ�। "जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता छ।" प्रमे र सत्य मुक्त, तर 
दु: र त्रुदिट कैद गन� नेतृत्व।

विLश्चिNयन विवज्ञान स्वतन्त्रताको स्तर उठाउँछ र रुन्छ: "मलाई पछ्याउनुहोस्! येशूले बाटो देखाउनुभयो। 
संसारका नागरिरकहरु, "भगवान को बच्चाहरु को गौरवशाली स्वतन्त्रता," स्वीकार गनु�होस् र स्वतन्त्र 
हुनुहोस्! यो वितम्रो ईश्वरीय अमिधकार हो।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�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  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 व्यत्तिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनf,
विनन्दा गनf, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानf वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आLामक मानत्तिसक 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 प्लेनवि7ल्ड विLश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विLश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


