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विवषय- पदार्थ�

स्वर्ण� पाठ:  मत्ती 6 : 33

"वितमीहरू अरू र्थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिम(कताको विवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले वितमीहरूलाई
वितमीहरूले र्चाहेका यी जम्मै कुराहरू दिदनुहुनेछ।"

उत्तरदायी पढाइ:   भजनसंग्रह  23 : 1-6

1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई खाँर्चो परेका सबै र्थोकहरू पाउनेछु।
2 उहाँले मलाई हरिरयो घाँसको र्चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउवितर लानु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शक्तिB दिदनुहुन्छ। उहाँ साँच्रै्च नै असल हुनुहुन्छ भन्ने 

देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिम(कताको बाटोतर्फ�  डोराउनु हुन्छ।
4 यदिद म चिर्चहानभन्दा पविन अन्धकार-खाडी भएर हिह(डे पविन, डरले रातभरी पविन त�सने छैन। विकन? विकनभने

हे परमप्रभु, तपाईं मसँग हुनुहुन्छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई सान्तवना दिद(दछ।
5 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो विनम्तिम्त भोजन तयार पारिरदिदनु भयो, अविन तपाईंले मेरो 

क्तिशरमा तेल हाल्नु भयो।मेरो कर्चौरा रु्चक्तिलन्छ र पोखिखएर बविगरहनेछ।
6 मेरो जीवनको अन्तसम्म करूर्णा र भलाई मसँगै रहने छ, अविन म परमप्रभुको मन्दिन्दरमा संधैको विनम्तिम्त 

बस्नेछु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह  37 : 3-5

3 यदिद वितमीहरू परमप्रभुमा भरोसा गछ` र राम्रो कामहरू गछ` भने वितमीहरू भूचिमले दिदने धेरै र्चीजहरूक्तिसत 
बाँच्नेछौ र आनन्द क्तिलने छौं।

4 आनन्दक्तिसत परमप्रभुको सेवा गर अविन उहाँले वितमीहरूलाई वितमीले र्चाहको कुराहरू दिदनुहुनेछ।
5 परमप्रभुमाक्तिर्थ भरोसा गर। उहाँ माक्तिर्थ भरोसा गर अविन के गनु� पनdछ उहाँले गनु� हुनेछ।

2. 2 राजा 4 : 1-7

1 अगमवBाहरूका समूह मध्ये एउटाकी पत्नीले एलीशालाई यसो भनेर विबन्ती गरिरन्, “तपाईंको दास मेरो 
पवित अविहले मरे। तपाईलाई र्थाहै छ विक उनले परमप्रभुको सम्मान गद�रे्थ। तर उनले एक जना माविनसको 
ऋर्ण क्तिलएका क्तिर्थए। र अविहले त्यो माविनसले मेरो दुइजना छोराहरूलाई क्तिलन र वितनीहरूलाई आफ्नो दास 
बनाउन आइरहेको छ।”

2 एलीशाले जवार्फ दिदए, “म कसरी वितम्रो मद्दत गन� सक्छु? मलाई भन, वितमीसँग घरमा के छ?”आइमाईले 
भनी, “मक्तिसत घरमा केही छैन। मक्तिसत एउटा भाडँोमा भद्रक्षको तेल मात्र छ।”

3 तब एलीशाले भने, “जाऊ र आफ्ना सबै चिछमेकहरूबाट कर्चौराहरू मागेर ल् याऊ। सबै कर्चौराहरू खाली 
हुनुपछ�। धेरै कर्चौराहरू ल्याऊ।

4 त्यसपचिछ आफ्नो घर जाऊ अविन ढोकाहरू बन्द गर। वितमी र वितम्रा छोराहरू मात्र श्चिभत्र हुनेछौ। तब सबै ती 
भाडँाहरूमा तेल खन्याऊ। भाडँाहरू भर अविन वितनीहरूलाई बेग्लै ठाउँमा राख।”

5 यसकारर्ण आइमाई एलीशाबाट विवदा क्तिलएर आफ्नो घर गई अविन ढोका रु्थनी। घरश्चिभत्र ऊ र उसका छोराहरू
मात्र क्तिर्थए। उसका छोराहरूले उसको नन्दिजक भाडँाहरू ल्याए अविन उसले तेल भरी।

6 उसले धेरै भाँडाहरू भरी। अन्तमा उसले आफ्नो छोरालाई भनी, “मलाई अकm भाँडा देऊ।”तर सबै 
भाडँाहरू भरिरएका क्तिर्थए। छोराहरूमध्ये एक जनाले आमालाई भन्यो, “अरू भाँडा छैन।” त्यस बेला 
आङ्ँखोरामा तेल सविकएको क्तिर्थयो।

7 तब आइमाईले परमेश्वरका जनलाई के भयो भनी। एलीशाले उसलाई भने, “जाऊ, तेल बेर्च अविन बेरे्चपचिछ 
अफ्नो ऋर्ण वितनd काम गर। वितमी र वितम्रा छोराहरू रहेको रूविपयामँा गुजारा गन� सक्छौ।”

3. यर्मिम(या 29 : 11-13

11 म यसो भन्छु विकनभने वितमीहरूका विनम्तिम्त मैले बनाएका योजनाहरू म जान्दछु।” यो परमप्रभुबाट आएको 
सन्देश हो, “मसँग वितमीहरूको लाविग राम्रो योजनाहरू छ। म वितमीहरूलाई र्चोट पुया�उने योजना 
बनाउदिदन। मैले वितमीहरूलाई आशा र असल भविवष्य दिदने योजना गरेको छु।

12 त्यसपचिछ वितमीहरूले मलाई बोलाउनेछौ, मकहाँ आऊ अविन मलाई प्रार्थ�ना गर। म वितमीहरूलाई प्रार्थ�नाको 
उत्तर दिदनेछु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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13 वितमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। अविन जब वितमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई खोज्नेछौ, वितमीहरूले 
मलाई पाउनेछौ।

4. यूहन्ना 6 : 3-14, 26, 27 (वितर :), 29 (यो), 37, 38, 41 (वितर 1st ,), 42, 43, 
47, 48, 63

3 येशू डाडँामाक्तिर्थ जानु भयो अविन आफ्ना रे्चलाहरूसंग त्यहाँ बस्नु भयो।
4 त्यसबेला यहूदीहरूको विनस्तार र्चाडको समय प्रायः आइसकेको क्तिर्थयो।
5 येशूले आफ्नो नजर उठाउनु भयो अविन धेरै माविनसहरू उहाँकहाँ आइरहेको देख्नु भयो। येशूले विर्फक्तिलपलाई 

भन्नुभयो, “हामीले वितनीहरूलाई खुवाउनको विनम्तिम्त रोटीहरू कहाँ विकन्न सक्छौं?”
6 येशूले यो प्रश्न विर्फक्तिलपलाई जाँच्नलाई सोध्नु भएको क्तिर्थयो। उहाँलाई र्थाहा भइसकेको क्तिर्थयो विक उहाँले के 

गरिररहुनु भएको छ।
7 विर्फक्तिलपले उत्तर दिदए, “यदी हामी सबैले मविहनाभरिर काम गय` भने पविन प्रत्येकलाई एक एक टुTा रोटी दिदने

पैसा पुग्ने छैन।”
8 त्यहाँ येशूका अका� एक जना रे्चला क्तिर्थए। वितनी क्तिशमोन पत्रुसका भाइ अन्दिन्द्रयास क्तिर्थए।
9 आन्दिन्द्रयासले भने, “यहाँ एक जना केटो छ। जसकोमा पाँर्च वटा जौको रोटी र दुइ टुTा साना माछा छन्। 

तर यो त्यवित विवघ्न माविनसहरूको लाविग केही होइन।”
10 येशूले भन्नुभयो, माविनसहरूलाई बस्न लाऊ।”यो घाँसैघाँस भएको ठाउँ क्तिर्थयो। त्यहाँ 5,000 जवित 

माविनसहरू बक्तिसरहेका क्तिर्थए।
11 येशूले रोटी क्तिलनु भयो र परमेश्वरलाई यसको विनम्तिम्त धन्यवाद दिदनुभयो, अविन त्यहाँ बसेका जम्मैलाई रोटी 

बाडनु भयो। माछा पविन त्यसरीनै बाडँनु भयो। येशूले माविनसहरूलाई जवित र्चहान्रे्थ त्यवित नै दिदनु भयो।
12 जब वितनीहरूले खाई सके येशूले आफ्ना रे्चलाहरूलाई भन्नुभयो, “उबे्रका टुTाहरू बटुल। केही पविन नष्ट 

नपार।”
13 तब रे्चलाहरूले उविब्रएको रोटीको टुTाहरू बटुले। पाँर्चवटा जौको रोटीहरू माविनसहरूले खाएर उबे्रको 

टुTाहरू वितनीहरूले ठूलाठूला बाह्रवटा डोकोहरू मा भरे। पारँ्चवटा रोटीहरू र दुईवटा माछाबाट मात्र शुरू 
गरेका क्तिर्थए। रे्चलाहरूले ती उबे्रका टुTाहरू ठूलठूला बाह्र डोकोहरूमा भरे।

14 येशूले त्यस्तो र्चमत्कार गनु�भएको माविनसहरूले देखे। वितनीहरूले भने, “संसारमा जो अगमवBा 
आउनेवाला हुनु हुन्थ्यो साँच्रै्च उहाँ नै हुनु हुदँो रहेछ।

26 उहाँले उत्तर दिदनु भयो, “वितमीहरूले मलाई विकन खोन्दिजरहेछौ? के मेरो र्चमत्कारहरू जसले मेरो शक्तिBको 
प्रमार्ण दिदन्छ देखे पचिछ मलाई खोन्दिजरहेकाछौ? अहँ! म सत्य भन्छु, वितमीहरूले मलाई खोजेको कारर्ण के 
हो भने वितमीहरूले रोटी खोयौ र पुरा अघायौ।

27 जुन खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको विनम्तिम्त काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हुँदैन अविन अनन्त जीवन दिदन्छ त्यसको 
विनम्तिम्त काम गर। माविनसको पुत्रले वितमीहरूलाई त्यस्तो खाद्य दिदनु हुन्छ। विपताले देखाएका छन् विक उनी 
माविनसका पतु्र संग छन्।”

29 येशूले उत्तर दिदनुभयो, “परमेश्वरले वितमीहरूबाट कस्तो काम र्चाहनुहुन्छ भने वितमीहरू उहाँले पठाउनु 
भएको एकमाक्तिर्थ विवश्वास गनु� पछ�।”

37 जुन माविनसहरू विपताले मलाई दिदनुहुन्छ मकहाँ आउनेछन्। मकहाँ जो आँउछन् म कसैलाई पविन र्फका�उने 
छुइन।

38 परमेश्वरले जे र्चाहनु हुन्छ त्यो काम गन� म स्वग�बाट आएको हुँ। मैले र्चाहेको काम गन�लाई म आएको 
होइन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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41 यहूदीहरूले येशूको विवषयमा गुनासो प्रकट गन� शुरू गरे।
42 यहूदीहरूले भने, “यो येशू हो। हामी उहाँका बाबु-आमा चिर्चन्दछौ। उ यूसुर्फको छोरो हो। उसले कसरी भन्न

सक्छ, ‘म स्वग�बाट ओर्लिल( आएको हुँ?’
43 तर येशूले भन्नु भयो, “एक-अका�मा गनगनाउन बन्द गर।
47 म वितमीहरूलाई साँर्चो भन्दछु, जसले विवश्वास गछ� त्यसक्तिसत अनन्त जीवन हुनेछ।
48 म रोटी हुँ जसले जीवन प्रदान गद�छ।
63 त्यो आत्मा हो जसले माविनसलाई जीवन दिदन्छ। शरीरबाट केही र्फाईदा छैन। म जो र्चीज वितमीहरूलाई 

भन्छु त्यो आत्मा हो वितनहरूले जीवन दिदन्छ।

5. मत्ती 6: 24-26 (वितर.), 34 (वितर 1st.)

24 ‘कसैले पविन दुई माक्तिलकको सेवा एकै समयमा गन� सक्दैन। उसले एउटालाई घृर्णा र अकmलाई प्रमे गनdछ। 
अर्थवा त्यो एउटाक्तिसत झुक्नेछ, र अकmलाई तुच्छ गन्नेछ। यसैले एउटै समयमा एकै सार्थमा वितमीहरूले 
परमेश्वर र धनको र्चाकरी गन� सक्दैनौ।

25 “यसैले म वितमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के खानु पनd भन्ने विवषयमा वितमीहरू चिर्चम्तिन्तत हुनु हुँदैन। 
वितमीलाई शरीको विनम्तिम्त र्चाविहने वस्त्रका विवषयमा विर्फTी नगर। खानेकुरा भन्दा जीवन धेरै मूल्यवान छ। 
अविन लुगार्फाटा भन्दा शरीर धेरै मूल्यवान छ।

26 आकाशका र्चरा रु्चरुङ्गीलाई हेर, वितमीहरूले नता कविहले बीऊनै छछ�न,् न अन्नको र्फसल काट्छन् न 
भकारीहरूमा बटुल्छन्। तर वितमीहरू का स्वग�का विपताले वितनीहरूलाई खुवाउनु हुन्छ। तर वितमीहरूलाई 
र्थाहाँ छ ती र्चरार्चरुङ्गीहरू भन्दा वितमीहरू बहुमूल्य छौ।

34 जसद्वारा भोक्तिलको विनम्तिम्त वितमीहरूले त्यक्तित्त विर्फTी गनु� पनd छैन, प्रत्येक दिदनमा आ-आफ्नै समस्या हुन्छ। 
भोक्तिलको दिदनको पविन आफ्नै समस्याहरू छ।

6. विर्फक्तिलप्पी 4 : 4-7

4 सँधै प्रभुमा आनन्द गर, म दोहोया�उँछु आनन्दिन्दत होऊ।
5 माविनसहरूले देखुन् विक वितमीहरू नम्र र दयालु छौ। प्रभु र्चाँडै आउनु हुनेछ।
6 कुनै कुराको विर्फTी नगर। बरु र्चाविहएको हरेक कुराकोलाविग परमेश्वरलाई अन्तरविबन्ती र प्रार्थ�ना गर। अविन 

प्रार्थ�ना गदा� परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।
7 परमेश्वरले दिदएको शाम्तिन्तले वितमीहरूको मन र हृदयलाई येशू ख्रीष्टमा सुरक्षीत राख्नेछ। शाम्तिन्त जो 

परमेश्वरले दिदन्छन्, यवित महान हुन्छ विक हामी बुझ्न सक्दैनौं।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 275 : 10-15

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 5
बाइबली पाठ आइतवार, मार्च� 14,2021
विवषय- पदार्थ�

यसको विवज्ञानमा रहेको वास्तविवकता र Tम बुझ्न, तपाईंले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त मान्नु
पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा जोड्नुहोस्, - र भगवानको लाविग धम�शास्त्रीय नामहरू हुन्। 
सबै पदार्थ�, बुन्दिद्धमत्ता, बुन्दिद्धमत्ता, अस्तिस्तत्व, अमरत्व, कारर्ण र प्रभाव ईश्वरको हो।

2. 468 : 17 (पदार्थ�)-22

पदार्थ� भनेको त्यो हो जुन अनन्त र असन्तुष्ट र असन्तुष्ट र क्षयको लाविग अक्षम छ। बाइबलमा विहबू्र भाषामा 
यो शब्द प्रयोग भएको हुनाले सत्य, जीवन र प्रेमको सार हो: "र्चीजहरूको लाविग आशा राख्नु भएको 
र्चीजहरूको प्रमार्ण होईन।" आत्मा, मन, आत्मा, वा भगवान का पया�यवार्ची शब्द, केवल वास्तविवक पदार्थ� हो।

3. 301 : 17-29

जसरी परमेश्वर पदार्थ� हुनुहुन्छ र माविनस ईश्वरीय मूर्तित( र समानता हो, त्यसकारर्ण माविनसले र्चाहेको र्चाविहन्छ, र 
वास्तविवकतामा केवल असलको पदार्थ� मात्र हो, आत्माको पदार्थ�, कुनै र्फरक पद�न। माविनसमा अरु कुनै पदार्थ�, वा
दिदमाग छ भन्ने विवश्वास आस्तित्मक छैन र पविहलो आज्ञालाई भ्ग गद�छ, तपाईसँग एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक दिदमाग।
मट�ल माविनसलाई आरै्फलाई भौवितक पदार्थ� जस्तो देखिखन्छ, जबविक माविनस "छविव" (विवर्चार) हो। भ्रम, पाप, रोग, 
र मृत्यु भौवितक ज्ञानको झूटा गवाहीबाट उत्पन्न हुन्छन्, जुन अनन्त आत्माको केन्दिन्द्रत दूरी बाविहरको अवधारर्णाबाट
मन र पदार्थ�को उल्टो छविव प्रस्तुत गद�छन् र सबै र्चीजको सार्थमा उल्टो हुन्छन्।

4. 139 : 4-9

सुरूदेखिख अन्तसम्म, धम�शास्त्रमा आत्मा, माइन्ड, मा पदार्थ�को विवजयको विववरर्णहरू छन्। मोशाले मनको 
शक्तिB प्रमाश्चिर्णत गरे जसलाई माविनसहरूले र्चमत्कार भन्छन्; यहोशू, एक्तिलया र एलीशाले त्यसै गरे। इसाई युग 
चिर्चह्न र र्चमत्कारका सार्थ शुरू गरिरएको क्तिर्थयो।

5. 591 : 21-22

र्चमत्कार त्यो ईश्वरीय प्राकृवितक हो, तर मानव रूपमा क्तिसक्नु पछ�; विवज्ञानको घटना।

6.  134 : 31-1

एक र्चमत्कारले परमेश्वरको व्यवस्र्थालाई पूरा गद�छ, तर त्यो व्यवस्र्था उल्ल .््घन गद�न। वत�मानमा यो 
तथ्य आVय�कम� भन्दा धेरै रहस्यमय देखिखन्छ।

7. 509 : 20-28

तर्थाकक्तिर्थत खविनज, तरकारी, र पशु पदार्थ�हरू अब समय वा भौवितक संरर्चनामा भन्दा बढी आविवष्कारक छैनन् 
"विबहानको ताराले सँगै गाए।" दिदमागले "जचिमनमा हुनु भन्दा पविहले खेतको बोट" बनायो। आध्यास्तित्मक 
आरोहर्णको अवचिध भनेको माइंडको सृविष्टका दिदनहरू र छन ्तुहरू हुन्, जसमा सुन्दरता, उच्र्चता, शुद्धता, र 
पविवत्रता - हो, ईश्वरीय प्रकृवित - माविनसमा देखा पद�छ र ब्रह्माण्ड कविहल्यै हराउँदैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 6
बाइबली पाठ आइतवार, मार्च� 14,2021
विवषय- पदार्थ�

8. 257 : 6-11

आत्मा केवल एक मात्र पदार्थ� र सृविष्टकता� होइन भन्ने क्तिसद्धान्त पन्रे्थदिटम्तिस्टक हेटेरोडोक्सी हो, जुन रोग, पाप र 
मृत्युमा समाप्त हुन्छ; यो शारीरिरक आत्मा र भौवितक दिदमागमा विवश्वास हो, शरीर र आत्माले विनयन्त्रर्णमा राख्छ।
यो विवश्वास उर्थलपुर्थलवाद हो।

9. 281 : 27-1

ईश्वरीय विवज्ञानले नयाँ दाखमद्यलाई पुरानो बोतलहरूमा राख्दैन, आत्माको कुरा गछ�, न अनन्तलाई परिरचिमत 
हुन्छ। आत्माको तथ्यहरु बुझ्ने विबक्तित्तकै हाम्रो विवषयमा गलत धारर्णाहरु नष्ट हुन्छन्। पुरानो विवश्वासलाई त्याग 
गनु�पद�छ वा नयाँ विवर्चार छल्नुपनdछ, र हाम्रो दृविष्टकोर्ण परिरवत�न गनd प्रेरर्णा हराउनेछ।

10.   91 : 16-21

भौवितक स्वार्थ�तामा समाविहत हुन्छ हामी चिर्चन्न र प्रवितविबम्बिम्बत गद�छौं तर जीवन वा दिदमागको द्रतु र्चीज। भौवितक 
स्वार्थ�को इन्कारले माविनसका आस्तित्मक र अनन्त व्यक्तिBत्वको विववेकलाई सहयोग पुर्याउँछ, र पदार्थ�बाट प्राप्त 
गरेको गलत ज्ञानलाई नष्ट गद�छ वा जसलाई भौवितक इन्दिन्द्रयहरु भविनन्छ।

11.   66 : 6-16

ट्रायलहरूले मरर्णशीलहरूलाई भौवितक स्टार्फमा झुकाव नराख्न क्तिसकाउँछ, - भाँचिर्चएको टाउको, जसले मुटु 
छेड्छ। हामीले आधा यो आनन्द र समृन्दिद्धको धूपमा याद गद�नौं। दु: ख वेश्या हो। ठूलो स मार्फ� त््कष्टको 
माध्यमबाट हामी राज्यमा प्रवेश गद�छौं। परीक्षाहरू परमेश् वरको हेरर्चाहको प्रमार्ण हुन्। भौवितक आशाको माटोमा 
रोविपएको बीउबाट आध्यास्तित्मक विवकास पलाउँदैन, तर जब यो क्षय हुन्छ, प्रेमले रे्फरिर नयाँ आत्मालाई बढाउँदछ, 
जसको पथृ्वीको कुनै दाग हुँदैन। प्रत्येक Tचिमक अनुभवको अनुभवले ईश्वरीय भलाइ र प्रेमको नयाँ विवर्चार प्रकट 
गद�छ।

12.   92 : 32-9

के तपाईं अझै त्यस्तो समय आउँनुभएको छैन जुन आत्मालाई पया�प्त र शरीरलाई विनयन्त्रर्ण गन� सक्षमको रूपमा 
चिर्चन्ने? येशूलाई याद गनु�होस्, जसले झण्डै 19 पविहले शताब्दी अचिघ आत्माको शक्तिB प्रदश�न गनु�भयो र 
भन्नुभयो, "जसले ममाक्तिर्थ विवश्वास गद�छ, उसले म गनd काम उसले पविन गनdछ," र जसले यो पविन भन् यो, "तर 
समय आइरहेछ, र अब, कविहले हो साँर्चो उपासकहरूले आत्मा र सत्यतामा विपताको आराधना गनdछन्। " “हेर, 
अब ग्रहर्णयोग्य समय आएको छ, हनेु�होस्, आज मुक्तिB दिदने दिदन छ,” पावलले भने।

13.   195 : 11-16

प्रत्येकले विनर्ण�य गन�का लाविग पोइन्ट हो, यो नश्वर दिदमाग हो वा अमर दिदमाग हो जुन कारक हो। हामीले 
मेटाविर्फन्दिजकल विवज्ञान र यसको ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको लाविग पदार्थ�को आधार त्याग्नु पछ�।

जुनसुकै कुराले यसको क्तिसद्धान्त द्वारा संर्चाक्तिलत विवर्चारको समानता प्रदान गद�छ, सोच्नको लाविग खाना 
प्रदान गद�छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 7
बाइबली पाठ आइतवार, मार्च� 14,2021
विवषय- पदार्थ�

14.    201 : 1-9

अविहलेसम्म प्रर्चार गरिरएको सबैभन्दा उत्तम उपदेश सत्यको अभ्यास र पाप,  विबमारी र मृत्युको विवनाशद्वारा
देखाइएको हो। यो कुरा र्थाहा पाउँदा र हामीलाई र्थाहा छ विक एउटा प्रेम हामीमा सवmच्र्च हुन्छ र हाम्रो जीवनमा
नेतृत्व क्तिलन्छ, येशूले भन्नुभयो, "कोही पविन दुई माक्तिलकको सेवा गन� सक्दैन।"

हामी झूटा आधारहरूमा सुरश्चिक्षत रूपमा विनमा�र्ण गन� सक्दैनौं। सत्यले नयाँ प्रार्णी बनाउँछ, जसमा पुरानो र्चीज 
विबतेर जान्छ र "सबै कुरा नयाँ हुन्छन्।"

15.    269 : 11-20

मेटाविर्फन्दिजक्स भौवितकी भन्दा माक्तिर्थ छ, र पदार्थ� मेटाविर्फन्दिजकल परिरसर वा विनष्कष�मा प्रवेश गद�न। 
मेटाविर्फन्दिजक्सका कोदिटहरू एक आधारमा, दिदव्य दिदमागमा विवश्राम गद�छ। मटेाविर्फन्दिजक्सले र्चीजहरूलाई 
विवर्चारहरूमा समाधान गद�छ, र सोलको विवर्चारहरूको लाविग भावनाको वस्तुहरूको आदान प्रदान गद�छ।

यी विवर्चारहरू पूर्ण� रूपमा आध्यास्तित्मक रे्चतनाको लाविग वास्तविवक र मूत� छन्,  र वितनीहरूसँग भौवितक
लाभको वस्तुहरू र विवर्चारहरूमा यो र्फाइदा छ - ती असल र अनन्त छन्।

16.    261 : 2-7

शरीरबाट टाढा सत्य र प्रेममा हेनु�होस्, सबै खुशी, सद्भाव र अमरत्वको क्तिसद्धान्त। स्थिस्र्थर, राम्रो, र सत्यको लाविग 
स्थिस्र्थर सोर्च राख्नुहोस्, र तपाईं यसलाई आफ्नो अनुभवमा उनीहरूको विवर्चारहरूमा उनीहरूको पेसामा 
ल्याउनुहुनेछ।

17.    17 : 14-15

विकनभने परमेश्वर असीम, सबै शक्तिB, सबै जीवन, सत्य, प्रेम, सबै भन्दा माक्तिर्थ छ र सबै।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- पदार्थ�

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस र्चर्च�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  शासन ममा  स्र्थाविपत होस्,  र  मबाट  सबै  पाप हटाउन;  र तपाईंको  वर्चनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्तिBगत अनुलग्नकले मदर र्चर्च�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रमेको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  र्चर्च�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनd,
विनन्दा गनd, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानd वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आTामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बर्चाउनु 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।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विTश्चिVयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो हिक(ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


