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स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 11: 40

“के मैले वितमीलाई भनेको थि%इन? विक यदि' वितमाले विवश्वास गरयौ भने परमेश्वरको मविहमा 'ेख्नेछौ?” - ख्रीष्ट
येशू

उत्तर'ायी पढाइ:     2 राजा 6: 15-17
रोमी 1: 17, 19, 20
सपन्याह 3: 15 

15 एलीशाको सेवक त्यस विबहान चाँडै उठेको थि%यो। सेवक बाविहर विनस्किस्कयो अविन उसले 'ेख्यो, शहलाई 
चारैवितर बाट घोडाहरू र र%हरू सविहत सैविनकले घेरेको थि%यो।एलीशाको सेवकले एलीशालाई भन्यो, ह,े
मेरा माथिलक, हामी के गन� सक्छौ?

16 एलीशाले भने, नडरा! हाम्रोलाविग लडाइँ गन@ सेना अरामका लाविग लडाइँ गन@ सेना भन्'ा ठूलो छ।
17 तब एलीशाले प्रा%�ना गरे अविन भने, परमप्रभु, म विबन्ती गछु�  तपाई, मेरो सेवकको आँखा खोथिल 

दि'नुहोस् जसले ग'ा� उसले 'ेख्न सकोस्। परमप्रभुले युवा सेवकको आखाँ खोथिल दि'नुभयो अविन 
सेवकले 'ेख्यो, पाहाड आगोको घोडा अविन र%हरूले घेरिरएको थि%यो। वितनीहरू सबै एलीशाको वारिरपरिर
थि%ए।

17 सुसमाचारले माविनसहरूलाई उहाँसँग धार्मिमHक बन्ने कुरो प्रकट गरेको छ। परमश्वरको बाटोले 
माविनसहरूलाई शुरू'ेखिख अन्तसम्म विवश्वासद्वारा धार्मिमHकता वितर डोया�उँ'छ। जस्तो धम�शास्त्रमा 
भविनएको छ, जुन माविनस परमेश्वरको विवश्वासमा ठीक रहँ'छ उ अनन्त सम्म बाँच्नेछ।

19 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध 'ेखाउनुभयो, विकनभने उहाँको बारेमा जान्नुपन@ प्रत्येक कुरो परमेश्वरले 
स्पष्टथिसत 'ेखाइदि'नु भएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू स्पष्ट बताई दि'इसक्नु भएकोछ।

20 परमेश्वरको विवषयमा धेरै कुराहरू छन् जुन माविनसहरूले 'ेख्न सकै्तनन् उहाँकै अनन्तको शथिक्त र अन्य 
%ोकहरू जसले उहाँलाई परमेश्वर भविन चिचनाउँछ। तर संसारको शुरू'ेखिख नै ती सबै चीजहरू बुझ्न 

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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माविनसहरूलाई सजिजलो छ। ती %ोकहरू स्पष्ट छन् जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको थि%यो। यसैले ती सबै 
माविनसहरू आTूले गरेको खराब कामहरूबाट परमेश्वर'ेखिख उम्कन पाउँ'ैनन्।

15 इस्राएलका राजा परमप्रभु वितम्रो सा%मा हुनुहुन्छ। वितमीले कुनै नराम्रो घटनाको बारेमा चिचन्ता गनु� पन@ 
आवश्यक्ता छैन।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 119: 12, 18

12 हे परमप्रभु, तपाईंको प्रशंसा होस्। मलाई तपाईंको विवचिधहरू थिसकाउनु होस्।
18 हे परमप्रभु, मेरो आँखाहरू उघारी दि'नुहोस् ताविक तपाईंका थिशक्षाहरू हेन� सकँु अविन तपाईंका चमत्कारी

काय�हरू अध्ययन गन� सकँु।

2. यशैया 60: 2-4 (से 1st :), 18-20

2 अब अन्धकारले पथृ्वी ढाक्छ अविन माविनसहरू अन्धकारमा पन@छन्। तर परमप्रभु वितमीहरूमाथि% चम्कनु
हुन्छ अविन उहाँको मविहमा वितनीहरूमाथि% 'ेखा पन@छ।

3 वितमीहरूका जावितहरूकहाँ प्रकाश आउनेछ, राजाहरू वितमीहरूको चहविकलो प्रकाशमा आउनेछ।
4 आफ्नो वरिरपरिर हेर! 'ेख्यौ माविनसहरू भेला भएर वितमीहरू वितरै आइरहेछ। ती टाढाबाट आइरहेका 

वितमीहरूकै छोराहरू हुन्। अविन वितमीहरूका छोरीहरू पविन उनीहरूसँगै आइरहेछन्।
18 त्यहाँ वितम्रो 'ेशमा Tेरिर कविहल्यै अत्याचारको खबरहरू आउने छैनन्। माविनसहरूले Tेरिर कविहल्यै वितम्रो 

'ेशमा आक्रमर्ण र चोरी गन@ छैनन्। वितमीले आफ्नो श्चिभत्ताहरूको नाउँ ‘मथुिक्त’ भनेर लेख्नेछौ। वितमीले 
आफ्नो प्रवेशद्वारको नाउँ ‘स्तवुित’ राख्नेछौ।

19 घाम अब वितम्रो लाविग दि'नभरिरको प्रकाश हुनेछैन्। चन्द्रमाको उज्यालो पविन वितम्रो लाविग रातभरिरको 
प्रकाश हुनेछैन्। विकनभने परमप्रभुको प्रकाश नै स'ा सव�'ा वितम्रो प्रकाश हुनेछ। तेरो परमेश्वर नै तेरो 
मविहमा हुनुहुनेछ।

20 वितम्रो सूय� कविहल्यै अस्ताउने छैन Tेरिर वितम्रो चन्द्रमा कविहल्यै अन्ध्यारो हुनेछैन Tेरिर। विकनभने परमप्रभु नै
अनन्तको प्रकाश हुनुहुनेछ। अविन वितम्रो शोकका दि'न अन्त हुनेछ।

3. 2 कोरिरन्%ी 4: 1-4, 6, 17, 18

1 परमेश्वरले, आफ्नो 'याले हामीलाई यो काम गन� दि'नु भएकोछ, यसकारर्ण हामी यो काम छोड'ैनौं।
2 तर हामीले गुप्त र लज्जाजनक तरिरका त्यागेका छौं। हामी छल कपट प्रयोग ग'kनौं र परमेश्वरको थिशक्षा 

परिरवत्त�न ग'kनौं। अहँ! ठयाम्मै ग'kनौं। हामी सत्य र सजिजलोथिसत बुझाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो 

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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माविनसहरूलाई हामी यसरी नै 'ेखाउँछौं। अविन हामी अविन परमेश्वर समक्ष हामी कस्तो माविनस हौं त्यो 
पविन उनीहरूले आफ्नो हृ'यमा जान्न सक्छन्।

3 हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार लुकेको होला तर यो वितनीहरूकै लाविग लुकेको हो जो अल्मथिलएका 
छन्।

4 यस संसारको शासनकत्ता� जसले विवश्वास ग'kनन् ती माविनसहरूको मन अन्धा बनाइदि'एको छ। यस%� 
वितनीहरूले ख्रीष्टको मविहमाको सुसमाचारको प्रकाश 'ेख्न सकै्तनन्। ख्रीष्ट नै एक हुनुहुन्छ जो एक'मै 
परमेश्वर जस्ता हुनुहुन्छ।

5 हामी आफ्नो बारेमा प्रचार ग'kनौं। तर हामी येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सत्य कुरा प्रचार गछn। अविन 
हामी प्रचार गछn विक येशूको विनम्तिम्त हामी वितमीहरूका सेवक हौं।

6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको थि%यो, “अन्धकारबाट ज्योवित चम्कने छ!” अविन उहाँ वितनै परमेश्वर 
हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृ'यमा आफ्नो ज्योवित प्रकाथिशत हुन दि'नुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको 
मविहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दि'नु भयो।

17 यस घरी केही समयको विनम्तिम्त साना साना समस्याहरू सामान ग'kछौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले 
अनन्त मविहमा पाउने सहायता पाइरेहकाछौं त्यो अनन्त मविहमा समस्याहरू भन्'ा धेरै महान छ।

18 त्यसैले हामीले 'ेख्ने नसविकने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे 'ेख्छौं ती विवषयमा होइन। प्रत्यक्ष 'ेखिखने 
कुराहरू क्षश्चिर्णक हुन्छन् अविन हामीले 'ेख्न नसविकने कुराहरू चाँविह सँधैको लाविग हुनेछ।

4. यूहन्ना 4: 46-53

46 येशू गालील अन्तग�त कानामा Tेरिर जानुभयो जहाँ येशूले पानीलाई 'ाखरसमा परिरवत�न गनु� भएको 
थि%यो। त्यहाँ कTन�हुममा एकजना राजाका अचिधकारी थि%ए। त्यो अचिधकारिरको छोरो विबमारी थि%यो।

47 त्यस माविनसले यहूदि'याबाट येशू गालील तT�  आइरहनु भएको भनी सुने। तब येशूलाई भेट्न वितनी 
कानातT�  गए। उसले येशूलाई कTन�हुममा आउने अविन उसको छोरोलाई विनको पारिरदि'न विबन्ती गरयो। 
उसको छोरो मन� आटेँको थि%यो।

48 येशूले उनलाई भन्नुभयो, वितमीहरूले आWय�पूर्ण� कुराहरू र चमत्कारिरक चिचन्हहरू हेनु� पछ� नत्र 
वितमीहरूले विवश्वास गन@ छैनौ।

49 राजाको अचिधकारीले भन्नुभयो, महो'य, मेरो छोरो मन� अचिघ मेरो घरमा एकपल्ट आई दि'नुहोस।
50 येशूले उत्तर दि'नुभयो, जाऊ, वितम्रो छोरो बाँच्नेछ। येशूले भन्नुएको कुरा त्यस माविनसले विवश्वास गयr 

अविन घर T� विक आयो।
51 घरजा'ैँ ग'ा� बाटामा उसको नोकरसंग भेट भयो। नोकरले भन्यो, तपाईंको छोरो जाती भएको छ।
52 त्यस माविनसले सोधे, कुन समयबाट त्यो विनको हुन %ाल्यो?” उसको नोकरले उत्तर दि'यो, विहजो दि'उँसो 

एक बजे'ेखिख तपाईंको छोरोको ज्वरो हट्यो।
53 त्यस अचिधकारीले बुझ्यो विक येशूले उसलाई त्यही समयमा भन्नुभएको थि%यो, “वितम्रो छोरो जीविवत 

रहनेछ। यस%� उनी लगायत घरका सबै माविनसहरूले येशूमाथि% विवश्वास गरे।

5. यूहन्ना 8: 2, 12, 32

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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2 दुसऱ्या दि'वशी सकाळीच येशू परत मंदि'रात गेला. सव� लोक येशूकडे आले. येशू बसला आश्चिर्ण त्याने 
लोकांना थिशक्षर्ण दि'ले.

12 नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्हर्णाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो तो 
कधीही अंधारात राहर्णार नाही. त्या मार्णसाजवळ जीवन 'ेर्णारा प्रकाश राहील.

32 मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आश्चिर्ण सत्य तुम्हांला मोकळे करील.

6. यूहन्ना 9: 1-3, 6, 7, 39-41

1 जब येशू विहचिडरहनु भएको थि%यो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई 'ेख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मै'ेखिख 
अन्धा थि%यो।

2 येशूका चेलाहरूले सोधे, गुरुज्यू यो मान्छे जन्मै'ेखिख अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? 
उसको आफ्नै पाप वा उसको माता-विपताको पाप?

3 येशूले उत्तर दि'नुभयो, ‘यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ 
जन्मै'ेखिखको अन्धो हो ताविक उसलाई विनको पारेर माविनसहरूलाई परमेश्वरको शथिक्त 'ेखाउन सविकयोस्।

4 अविहले जब दि'नको समय छ हामीले उहाँको कामहरू गनु� पछ� जसले मलाई पठाउनु भयो। रात पन� 
आटेँको छ। अविन कसैले पविन राती काम ग'kन।

5 जब म संसारमा छु, म संसारको ज्योवित हूँ।
6 यसो भविनसकेर, येशूले भँूइमा %ुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको विहलो बानाउनु भयो अविन येशूले 

त्यसलाई त्यस माविनसको आँखामा 'थिलदि'नुभयो भयो।
7 येशूले त्यस माविनसलाई भन्नुभयो, जाऊ थिसलोआमाको तलाउमा गएर पखाल। (थिसलोआमको अ%� हुन्छ

‘पठाउनु) तब त्यो माविनस तलाउमा गयो र धोयो। अब उ 'ेख्ने लायकको भयो।
39 येशूले भन्नुभयो, म यस संसारमा न्याय गन� आएको हुँ। म त्यसकारर्ण आएको हुँ विक अन्धा माविनसहरूले

'ेख्न सकोस्। म त्यसकारर्णले आएको हुँ विक 'ेख्न सक्नेहरू अन्धा होउन्।
40 कोही Tरिरसीहरू येशूको नजिजकै थि%ए। वितनीहरूले येशूले त्यसो भन्नु भएको सुने। वितनीहरूले सोधे, 

हामी पविन अन्धा छौं भनेर वितमी भविनरहेछौ?
41 येशूले भन्नुभयो, यदि' वितमीहरू साँच्चिच्च नै अन्धा भएको भए वितमीहरू पापको 'ोषी हुने थि%एनौं। तर 

अविहले वितमीहरूले 'ेख्छु भन्यौ, यसकारर्ण वितमीहरूको 'ोष रविहरहन्छ।

7. 1 कोरिरन्%ी 2: 5 (वितम्रो), 9, 10, 12

5 … वितमीहरूको विवश्वास माविनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शथिक्तमा आधारिरत होस् भविन मैले त्यसो 
गरें।

9 तर, जस्तो शास्त्रमा लेखिखएको छः कुनै आँखाले पविन न'ेखेको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले चिचन्ता 
सम्म नगरेको कुरा आTूलाई प्रेम गन@हरूका विनम्तिम्त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा 'ेखाउनु भएकोछ।आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको 
गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 5बाइबली पाठ आइतवार, सेप्टेम्बर 26, 2021
विवषय- वास्तविवकता

12 अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले यो 
आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दि'नु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनेर पाएका हौं।

8. कलस्सी 1: 13, 16, 21, 26, 27

13 अन्धकारको शथिक्तबाट परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गनु� भएको छ। अविन उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा 
पतु्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ।

16 उहाँकै शथिक्तद्वारा सारा %ोक थिसर्जिजHत छ स्वग� र पथृ्वीका कुराहरू, दृश्य र अदृश्य कुराहरू, सिसHहासन 
अ%वा शथिक्तहरू, शासकहरू अ%वा अचिधकारहरू, यी सब कुराहरू ख्रीष्टद्वारा अविन ख्रीष्टकै विनम्तिम्त 
बनाइएका हुन्।

21 एक समय वितमीहरू परमेश्वर'ेखिख अलग गरिरएका थि%यौ। वितमीहरूको दुष्ट कम�हरू जो परमेश्वर विवरोधी 
रहेको कारर्णले वितमीहरू परमेश्वरका शत्रु थि%यौ।

26 यो गोप्य सत्य शुरू'ेखिख नै सबै माविनसहरूबाट लुकाएको थि%यो। तर अब परमेश्वरको पविवत्र जनलाई यो 
गोप्य सत्य प्रकट गराइएको छ।

27 त्यो धनी र मविहमामयी सत्य आफ्ना माविनसले जानुन् भन्ने विनWय परमेश्वरले गनु�भयो। त्यो महान सत्य 
सबै जावितहरूको लाविग हो। अविन उहाँ सत्य हुनुहुन्छ ख्रीष्ट स्वयं, जो वितमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। 
परमेश्वरको मविहमामा भागी'ारी हुनु उहाँ हाम्रो एक आशा हुनुहुन्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 472 : 24 (सबै)-26

सबै वास्तविवकता भगवान र उहाँको सृविष्ट, सामंजस्यपूर्ण� र अनन्त मा छ। उहाँ जे बनाउनुहुन्छ त्यो राम्रो छ, र
उहाँले बनाउनुभएको सबै बनाउनुहुन्छ।

2. 242 : 9-14

त्यहाँ स्वग�, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञान मा ख्रीष्ट को लागी एक तरीकाले हामीलाई यो बाटो 'ेखाउँछ। यो कुनै 
अन्य वास्तविवकता %ाहा छैन-जीवनको कुनै अन्य चेतना छैन-राम्रो, भगवान र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्'ा, र 
त%ाकथि%त दुखाइ र इजिन्द्रयहरु को आनन्' भन्'ा माथि% उठ्न को लागी।

3. 325 : 2-9

जसको भलाइको साँचो विबचार छ उसले दुष्ट को सबै भावना हराउँछ, र यस कारर्ण बाट आत्मा को अमर
य%ा%�हरु मा प्रवेश गरीरहेको छ। यस्तो एक जीवन मा रहन्छ, - जीवन को सम%�न जीवन को असम%� शरीर
बाट प्राप्त छैन,  तर सत्य को,  आफ्नो अमर विवचार उजागर। येशूले हुनुको साँचो विवचार दि'नुभयो,  जसले
नश्वरहरुलाई अनन्त आथिशष् दि'न्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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4. 264 : 13-19

जब मनुष्यले भगवान र माविनस को बारे मा अचिधक सही विवचार प्राप्त ग'�छन्, सृविष्ट को बहुउदे्दश्यीय 
वस्तुहरु, जो पविहले अदृश्य थि%ए, दृश्यमान हुनेछन्। जब हामी बुझ्छौं विक जीवन आत्मा हो, कविहल्यै न कुनै 
प'ा%� मा, यो समझ आत्म-पूर्ण�ता मा विवस्तार हुनेछ, भगवान मा सबै, राम्रो, र अरु कुनै चेतना को 
आवश्यकता छैन।

5. 297 : 32 (रोग)-15

रोग, पाप, र मृत्यु मानव विनष्कष� को अस्पष्ट वास्तविवकता हो। जीवन, सत्य, र प्रमे ईश्वरीय विवज्ञान को 
वास्तविवकता हो। उनीहरु विबश्वास मा विबहानी र आध्यात्मित्मक समझ मा पूर्ण� ओब�ड चमक। जसरी बा'लले 
सूय�लाई लुकाउँछ यो विनभाउन सक्'ैन, त्यसैले झूटा विवश्वास केविह समय को लागी चुपचाप अपरिरवत�नीय 
सद्भाव को आवाज हो, तर झूटा विवश्वास विवश्वास, आशा, र Tल संग सशस्त्र विवज्ञान लाई नष्ट गन� सक्'ैन।

जसलाई भौवितक इजिन्द्रय भविनन्छ, केवल चीजहरुको नश्वर अस्%ायी अनुभूवित रिरपोट� गन� सक्छ, जबविक 
आध्यात्मित्मक भावना मात्र सत्य को साक्षी हुन सक्छ। भौवितक भावना को लागी, अवास्तविवक वास्तविवक छ 
जब सम्म यो भावना ईसाई विवज्ञान द्वारा सही गरीन्छ।

आध्यात्मित्मक भावना, भौवितक इजिन्द्रय को विवरोधाभास, अन्तज्ञा�न, आशा, विवश्वास, समझ, Tल, वास्तविवकता
शाचिमल छ।

6. 335 : 27-28

वास्तविवकता आध्यात्मित्मक, सामंजस्यपूर्ण�, अपरिरवत�नीय, अमर, दि'व्य, शाश्वत छ।

7. 212 : 29-3

हुनुको वास्तविवकता, यसको सामान्य काय�, र सबै चीजहरु को मूल नश्वर भावना को लागी अदृश्य छन्; जबविक
नश्वर विवश्वास को अवास्तविवक र नक्कली आन्'ोलनहरु, जो अमर मोडस र काय� को उल्टो हुनेछ, वास्तविवक 
शैली हो। जो कोविह वास्तविवकताको यो नश्वर दि'माग को अनुमान को खण्डन ग'�छ एक धोखेबाज भविनन्छ, वा 
ठगी भविनएको छ।

8. 28 : 4-8

यदि' गुरुले कुनै विवद्या%�लाई थिलएर परमेश्वरको न'ेखेको सत्यता थिसकाउनुहुन्नथ्यो भने, उहाँ कू्रसमा 
टाँविगनुहुन्नथ्यो। प'ा%� को पकड मा आत्मा धारर्ण गन@ संकल्प सत्य र प्रेम को सताउने हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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9. 481 : 7-12

भौवितक भावनाले आत्मा, भगवान लाई बुझ्न को लागी कविहल्यै मद्दत ग'kन। आध्यात्मित्मक भावना को माध्यम
बाट मात्र,  माविनस बुझ्'छ र 'ेवता लाई माया ग'�छ। भौवितक इजिन्द्रयहरु द्वारा मन को विवज्ञान को विवश्चिभन्न
विवरोधाभासहरु अदृश्य सत्य परिरवत�न ग'kनन्, जो स'ैव बरकरार रहन्छ।

10.   486 : 23-26

दृविष्ट, श्रवर्ण, माविनस को सबै आध्यात्मित्मक इजिन्द्रयहरु, अनन्त छन्। उनीहरु हराउन सक्'ैनन्। वितनीहरुको 
वास्तविवकता र अमरत्व आत्मा र समझ मा हो, प'ा%� मा छैन, - यसैले वितनीहरुको स्%ावियत्व।

11.   479 : 29-7

पावल भन्छन्: "उहाँको अदृश्य चीजहरु को लागी, संसार को सृविष्ट बाट, स्पष्ट रूप 'ेखिख 'ेखीन्छ, बनाइएका 
चीजहरु बाट बुजिझन्छ।" (रोमी 1: 20) जब आत्मा को प'ा%� ईसाई विवज्ञान मा प्रकट हुन्छ, प'ा%� को शून्यता 
मान्यता प्राप्त छ। जहाँ भगवान को आत्मा छ, र त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन जहाँ भगवान छैन, दुष्ट केविह हु'ैन, - 
आत्मा को केविह को विवपरीत। यदि' त्यहाँ कुनै आध्यात्मित्मक प्रवितविबम्ब छैन, तब त्यहाँ मात्र खालीपन को 
अन्धकार रहन्छ र स्वग�य दिटन्ट को टे्रस छैन।

12.   572 : 19-22

प्रकाश 21:1 मा हामी पढ्छौं: -

अविन मैले एउटा नयाँ स्वग� र एउटा नयाँ पथृ्वी 'ेखेँ: पविहलो स्वग� र पविहलो पथृ्वी विबतेर गयो; र त्यहाँ कुनै 
समदु्र थि%एन।

13.   573 : 3-31

प्रकाशक हाम्रो अत्मिस्तत्व को विवमान मा थि%यो, जबविक अझै सम्म आँखाले 'ेख्न नसक्ने 'ेख्'ै, - जो विक 
अनावश्यक सोच को लागी अदृश्य छ। होली रिरट को यो गवाही विवज्ञान मा यो तथ्य लाई कायम राख्छ, विक स्वग�
र पथृ्वी एक मानव चेतना को लागी, त्यो चेतना जो भगवानले दि'नुहुन्छ, आध्यात्मित्मक हो, जबविक अकr को 
लागी, अपरिरचिचत मानव मन, 'श�न भौवितक हो। यो अचम्मको 'ेखाउँछ विक के मानव दि'माग सत�हरु मायने छ र 
आत्मा राज्यहरु र चेतना को चरर्णहरु लाई संकेत ग'�छ।

यो वैज्ञाविनक चेतना संगै अकr प्रकाश थि%यो, स्वग� बाट घोषर्णा, सवrच्च सद्भाव, विक भगवान, सद्भाव को 
ईश्वरीय थिसद्धान्त, माविनसहरु संग सधैं हुनुहुन्छ, र उनीहरु उहाँका माविनसहरु हुन्। यस प्रकार माविनस अब एक 
दुखी पापी को रूप मा मानीएको थि%एन, तर भगवान को धन्य बालक को रूप मा। विकन? विकनभने स्वग� र 
पथृ्वी को सेन्ट जोन को शारीरिरक भावना गायब भएको थि%यो, र यो झूठो भावना को स्%ान मा आध्यात्मित्मक 
भावना थि%यो, व्यथिक्तपरक अवस्%ा जसबाट उसले नयाँ स्वग� र नयाँ पथृ्वी 'ेख्न सक्छ, जसमा आध्यात्मित्मक 
विवचार र वास्तविवकता को चेतना शाचिमल छ । यो विनष्कष� विनकाल्ने शास्त्रीय अचिधकार हो विक यो अत्मिस्तत्व को 

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि%यो। यो किकHग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, सेप्टेम्बर 26, 2021
विवषय- वास्तविवकता

वत�मान च्चिस्%वित मा पुरुषहरु को लागी यस्तो अत्मिस्तत्व को सम्भव छ, र सम्भव छ, - विक हामी सचेत हुन सक्छौं, 
यहाँ र अब, मृत्यु, दु: ख, र दुखाइ को अन्त्य को। यो वास्तव मा विनरपेक्ष ईसाई विवज्ञान को एक पूवा�नुमान हो। 
हृ'य थिलनुहोस्, विप्रय पीचिडत, यो वास्तविवकता को लागी पक्कै पनी केविह समय र केविह तरीका मा 'ेखा पन@छ। 
त्यहाँ अब कुनै दुखाई हुनेछ, र सबै आँसु पखाथिलनेछ।

14.   208 : 20-24

हामीलाई वास्तविवक र शाश्वत को बारे मा जानौं, र आत्मा को शासन को लागी तैयार गरौं, स्वग� को राज्य, - 
शासन र साव�भौचिमक सद्भाव को शासन, जो हराउन सविक'ैन र स'ाको लागी अदृश्य रहन सक्'ैन।

15.   264 : 28-31

जब हामी ईसाई विवज्ञान मा बाटो जान्'छौं र माविनसको आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्वलाई चिचन्छौं, हामी 'ेख्नेछौं र 
भगवानको सृविष्ट बुझ्नेछौं, - पथृ्वी र स्वग� र माविनसको सबै मविहमा।

'ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

'ैविनक प्रा%�ना

प्रत्येक दि'न प्रा%�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स'स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  शासन ममा  स्%ाविपत होस्,  र  मबाट  सबै  पाप हटाउन;  र तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले म'र चच�का  स'स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प'�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रमेको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ'ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स'स्यहरूले दि'नहुँ हेनु�प'�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा%�ना गनु�प'�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन@,
विनन्'ा गन@, सल्लाह दि'न,े प्रभाव पान@ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।1 ।
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डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स'स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि'न
प्रवितदि'न स्वयंलाई बचाउनु पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो 'ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँ'ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा 'ोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे' 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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