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प्रिवषय- अवास्तप्रिवकता

स्वर्ण� पाठ:  गलाती 3 : 3

"प्रितमीहरू यप्रित मूर्ख� कसरी बन्नसक्छौ? प्रितमीहरूले आत्मासिसत ख्रीष्टमा जीवन शूरू गय+। अप्रिन अब के आफ्नै
शसि/ले पूर्ण� गन0 कोसिशश गछ2?यो मूर्ख�ता हो।"

उत्तरदायी पढाइ: गलाती 3: 1
1 कोरिरन्थी 3: 16, 18 
2 कोरिरन्थी 4: 18 
2 पत्रुस 1: 16, 19

1 हेगलातीवासीहरू, कू्रसमा येशू ख्रीष्ट को मृत्यु बारे प्रितमीहरूका आँर्खा अघि> स्पष्टसिसत झल्काइएकै 
सिथयो। तर प्रितमीहरू मूर्ख� रहेछौ। कसैले प्रितमीहरूलाई छक्काएछ।

16 प्रितमीहरूले बुझ्नु पछ� प्रिक प्रितमीहरू परमेश्वरका मन्दिन्दर हौ। प्रितमीहरूभिGत्र परमेश्वरको आत्माले बास गछ�।
18 कसैले आफैलाई धोका नदिदवोस्। यदिद प्रितमीहरू मध्ये कसैले यस संसारमा आफूलाई ज्ञानी संझन्छ Gने 

मूर्ख� बन्नु पछ� तब मात्र उ साँच्चिPQकै ज्ञानी बन्न सक्छ।
18 त्यसैले हामीले देख्ने नसप्रिकने कुराहरू हामी सोPछौं तर जे देख्छौं ती प्रिवषयमा होइन। �त्यक्ष देखिर्खने 

कुराहरू क्षभिर्णक हुन्छन् अप्रिन हामीले देख्न नसप्रिकने कुराहरू Qाँप्रिह सँधैको लाप्रिग हुनेछ।
16 हामीले प्रितमीहरुलाई जे व्याख्या गयY ती माप्रिनसहरुले रQेका Qतुर कथाहरु होइनन्। 
19 यसले हामीलाई अगमव/ाहरुले Gनेका कुराहरुमा अघिधक प्रिनभिZत तुल्याउँछ। अप्रिन अगमव/ाहरुको 

Gनाई अनुसरर्ण गरेर प्रितमीहरुले राम्रो गन0छौ। उनीहरुको Gनाई अन्धकारमा बसित्त Qम्केको जस्तै हो। यो
बसित्त प्रिबहान नहुञ्जेलसम्म र प्रिबहानी तारा प्रितमीहरुको ह्रदयमा �काश दिदन नझुल्केसम्म रहने छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. उत्पसित्त 1: 1, 26 (लाई :), 27, 31 (लाई 1st.)

1 आरम्Gमा परमेश्वरले आकाश र पथृ्वी सृप्रिष्ट गनु� Gयो।
26 तब परमेश्वरले Gन्नुGयो, अब हामी माप्रिनस सृप्रिष्ट गरौं। हामी माप्रिनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माप्रिनस 

हामी जस्तै हुनेछन्। प्रितनीहरुले जलQर, नGQर, स्थलQरमा ठूला साना अप्रिन >स्रने सबै �ार्णीहरुमासिथ 
शासन गनlछन्।

27 यसथ� परमेश्वरले आफ्नै �प्रितरूपमा माप्रिनसलाई सृप्रिष्ट गनु�Gयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा माप्रिनसलाई 
सृप्रिष्ट गनु� Gयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृप्रिष्ट गनु�Gयो।

31 परमेश्वरले आफूले सृप्रिष्ट गरेका �त्येक Qीजको प्रिनरीक्षर्ण गनु� Gयो अप्रिन सबै असल लाग्यो।त्यहाँ साँझ 
पयn र फेरिर अकn प्रिबहान Gयो। यो छैटौं दिदन सिथयो।

2. उत्पसित्त 2: 6, 7

6 पथृ्वीबाट पानी प्रिनस्किस्कयो अप्रिन मदैानमा फैसिलयो।
7 तब त्यसपघिछ परम�Gु परमेश्वरले Gँूईबाट माटो उठाउनु Gयो अप्रिन माप्रिनस सृप्रिष्ट गनु� Gयो। परम�Gुले 

माप्रिनसको नाकबाट सास हासिलदिदनु Gयो र यसलाई न्दिजउँदो बनाउनु Gयो।

3. उत्पसित्त 6: 1, 5 (Gगवान)

1 पथृ्वीमा जब माप्रिनसहरुको संख्या बढदै गयो, प्रितनीहरुले कन्याहरुलाई जन्म दिदए।
5 परम�Gुले देख्नु Gयो पृथ्वीका माप्रिनसहरुमा दुष्टता अत्यन्तै धेरै सिथयो अप्रिन प्रितनीहरुले मनमा जे 

घिQताउँद सिथए सँधै प्रिवQारहरु नै दुष्टपूर्ण� हुन्थ्यो।

4. रोमी 1: 13 (लाई 2nd,), 16 (लाई ;), 18-23, 25 (लाई 1st.)

13 अब म प्रितमीहरूलाई अज्ञानी हुने छैन Gाइहरू।
16 म सुसमाQारसंग शमा�उनदिदन तर गौरव गछु�। सुसमाQार त्यस्तो शसि/ हो जुन परमेश्वरले �योग गनु�हुन्छ।

जसले उहाँमासिथ प्रिवश्वास गछ� पप्रिहले यहूदी र गैर-यहूदीहरूलाई रक्षा गन�लाई �योग गनु�हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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18 परमेश्वरको क्रोध स्वग�बाट �कट Gयो। प्रिकनप्रिक माप्रिनसहरूले उहाँको प्रिवरूद्धमा दुष्ट र नराम्रा कामहरू 
गरे। प्रितनीहरूसँग सत्य छ, तर त्यो सत्य उनीहरूका दुष्ट-काय�ले लुकाई दिदएको छ।

19 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देर्खाउनुGयो, प्रिकनGने उहाँको बारेमा जान्नुपन0 �त्येक कुरो परमेश्वरले 
स्पष्टसिसत देर्खाइदिदनु Gएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू स्पष्ट बताई दिदइसक्नु Gएकोछ।

20 परमेश्वरको प्रिवषयमा धेरै कुराहरू छन् जुन माप्रिनसहरूले देख्न स/ैनन् उहाँकै अनन्तको शसि/ र अन्य 
थोकहरू जसले उहाँलाई परमेश्वर Gप्रिन घिQनाउँछ। तर संसारको शुरूदेखिर्ख नै ती सबै Qीजहरू बुझ्न 
माप्रिनसहरूलाई सन्दिजलो छ। ती थोकहरू स्पष्ट छन् जुन परमेश्वरले बनाउनु Gएको सिथयो। यसैले ती सबै 
माप्रिनसहरू आफूले गरेको र्खराब कामहरूबाट परमेश्वरदेखिर्ख उम्कन पाउँदैनन्।

21 माप्रिनसहरूले परमेश्वरलाई घिQने। तर प्रितनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा मप्रिहमा गरेनन् र धन्यवाद 
पप्रिन �कट गरेनन्। माप्रिनसहरूका प्रिवQारहरू बेकामका Gए अप्रिन अन्धकारले प्रितनीहरूको मुर्ख� बुन्दिद्धलाई
ढाकी दिदयो।

22 माप्रिनसहरूले आफूलाई ज्ञानी Gनेर ठाने अप्रिन प्रितनीहरू मूर्ख� बने।
23 प्रितनीहरूले परमेश्वरको मप्रिहमा गन� छोघिडदिदए जो अनन्त हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको मप्रिहमालाई संसारिरक 

वस्तु जस्ता देखिर्खने मूर्तितं-पूजासँग साटे। माप्रिनसहरूले परमेश्वरको मप्रिहमालाई Qरा-Qुरूङ्गी, पशुहरू र 
सप�हरू जस्ता देखिर्खने बनाइएका मूर्तितं-पूजासँग साटे।

25 ती माप्रिनसहरूले परमेश्वरको सत्यलाई झूटमा परिरवत�न गरे। आफैद्वारा बनाइएका ती थोकहरूलाई पजु्न 
र सेवा गन� थाले। तर परमेश्वरले बनाउनु Gएको कुराहरूको उनीहरूले न त पूजा गरे न सेवा गरे। 
परमेश्वरको �शंसा सधैं हुनपछ�। आघिमन।

5. 1 यूहन्ना 2: 24, 26, 27

24 जुन प्रितमीहरुले शुरुदेखिर्ख सुन्दै आएको सिशक्षा छ त्यसलाई दरिरलोसिसत रार्ख। यदिद प्रितमीहरुले शुरुदेखिर्ख 
सुन्दै आएको सिशक्षा प्रितमीहरुमा रहन्छ Gने प्रितमीहरु पुत्र र प्रिपतामा रहनेछौ।

26 म ती माप्रिनसहरुको बारेमा यो पत्र लेखिर्खरहेको छु, जो प्रितमीहरूलाई धोका दिदने कोसिशश गरिररहेका छन्।
27 ख्रीष्टले प्रितमीहरुलाई प्रिवशेष उपहार दिदनु Gएको छ। यो उपहार प्रितमीहरुसिसत अझ छ। यसथ� 

प्रितमीहरुलाई कसैंबाट सिशक्षा सिलन आवश्यक पदlन। उनले प्रितमीहरुलाई दिदएको उपहारले हरेक कुराको 
बारेमा सिसकाउनु हुनेछ। यो उपहार सत्य छ, यो झूटो छैन। यसथ� जस्तो त्यो उपहारले प्रितमीहरुलाई 
सिसकाएको छ त्यसैमा अडी बस।

6. मकू� स 1: 14 (येशु), 15, 29-32, 39-42

14 त्यसपघिछ यूहन्नालाई कैदमा पारिरयो। येशू गालील जानुGयो अप्रिन परमेश्वरको सुसमाQार �Qार गनु�Gयो।
15 येशूले Gन्नुGयो, यही नै उघिQत समय हो। परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ। प्रितमीहरूले आफ्नो 

रहन सहन र हृदय परिरवत�न गर, अप्रिन सुसमाQारमा प्रिवश्वास गर।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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29 येशू अप्रिन उहाँका Qेलाहरूले सGा>र छोडनुGयो। प्रितनीहरू सबै याकूब र यूहन्नासँग सिसमोन र 
अन्दिन्xयासको >रमा जानुGयो।

30 सिसमोनकी सासु जरोले थसिलएर ओछ्यान परेकी सिथइन्। माप्रिनसहरूले येशूलाई प्रितनको बारेमा सबै कुरा 
सुनाए।

31 त्यसपघिछ येशू प्रितनको ओछ्यान छेउमा जानुGयो। येशूले ती स्त्रीको हात समात्नु Gयो, अप्रिन प्रितनलाई 
उठ्न सहायता गनु�Gयो। यसो गन0 प्रिबसित्तकै जरो हरायो। प्रितनी जाप्रित Gइन्। त्यसपघिछ प्रितनले उहाँको सेवा
गरिरन्।

32 त्यस साँझमा जब सूय� अस्तायो, माप्रिनसहरूले अनेकौं रोगीहरूलाई येशूकहाँ ल्याए। प्रितनीहरूले Gूत 
लागेकाहरूलाई पप्रिन ल्याए।

39 अप्रिन येशूले गालीलको सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�Gयो। उहाँले प्रितनीहरूका सGा>रहरूमा �Qार गनु�Gयो 
अप्रिन माप्रिनसहरूमा लागेका Gूतहरू Gगाइदिदनु Gयो।येशूद्वारा एकजना रोगी प्रिनको Gयो

40 एकजना कुष्ठरोग लागेको माप्रिनस येशूकहाँ आयो। त्यसले >ुडँा टेकेर येशूलाई प्रिबन्ती गन� लाग्यो, तपाईंमा
त्यस्तो शसि/ छ, यदिद तपाईंले Qाहनु Gयो Gने म प्रिनको हुनसक्छु।

41 येशूलाई त्यस माप्रिनस�प्रित दया लग्यो। उहाँले त्यस माप्रिनसलाई छुनुGयो। उहाँले Gन्नुGयो, म प्रितमीलाई 
प्रिनको पान� Qाहन्छु। प्रिनको होऊ।

42 त्यसपघिछ त्यस माप्रिनसको कुष्ठरोग हरायो, अप्रिन त्यो प्रिनको Gयो।

7. लूका 9: 38-44 (लाई :), 55 (तपाईं)

38 Gीडबाट एकजनाले घिQPयाएर येशूलाई Gने, हेगुरुज्यू, दया गरी आउनुहोस् अप्रिन मेरो पुत्रलाई हेरिरदिदनु 
होस्। त्यो मेरो एउटै पुत्र हो।

39 शैतानको दुष्ट आत्मा मेरो पुत्रमा आउँछ अप्रिन त्यो त्यप्रित नै बेला घिQPयाउँछ औ त्यसले आफुमासिथ होश 
हराउँछ अप्रिन मुर्खबाट फींज प्रिनकाल्छ। त्यो दुष्ट आत्माले संधै कष्ट दिदन्छ अप्रिन त्यसबाट फक0 र कप्रिहल्यै 
जादैँन।

40 मैले तपाईंको Qेलाहरूलाई पप्रिन त्यसबाट दुष्ट आत्मा प्रिनकाली दिदनु Gनें तर प्रितनीहरूले त्यसो गन� 
सेकेनन्।

41 येशूले उत्तर दिदनGुयो, अप्रिवश्वासी र Gडप्रिकएका वंशकाहरू हो! कप्रिहलेसम्म म प्रितमीहरूसंग बस्नु अप्रिन 
सहेर रहनु? तब उहाँले त्यो माप्रिनसलाई Gन्नुGयो, प्रितम्रो पतु्रलाई यहाँ ल्याऊ।

42 जब दिठटो आउँदै सिथयो, त्यो Gूतले त्यसलाई त्यहीं Gँूइमा पछारी दिदयो अप्रिन त्यो केटो काम्दै सिथयो अप्रिन 
आफ्नो प्रिनयन्त्रर्ण बाप्रिहर रह्यो। तर येशूले त्यस दुष्टात्मालाई कडा Qेतावनी दिदनु Gयो। त्यसपघिछ त्यो 
केटोलाई पारी बाबुलाई सुम्पिम्प दिदनु Gयो।

43 परमेश्वरको महान शसि/ देरे्खर सबै माप्रिनसहरू आZय� Qप्रिकत Gए।येशूले गरेका Qीजहरूदेखिर्ख 
माप्रिनसहरू अझ सम्म आZय� Qप्रिकत सिथए। उहाँले आफ्नो Qेलाहरूलाई Gन्नुGयो,

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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44 अब म प्रितमीहरूलाई जे Gन्दैछु कप्रिहल्यै नप्रिबस�नु माप्रिनसका पुत्रलाई केही माप्रिनसहरूको प्रिनयन्त्रर्णमा 
सुम्पिम्पइनेछ।

55 तर येशूले पघिछ फक0 र प्रितनीहरूलाई हप्काउनु Gयो।

8. रोमी 6 : 1, 14-16

1 हामीले के Gन्ने? परमेश्वरको धेरै Gन्दा धेरै अनुग्रह �ाप्त गन�लाई हामीले अझै धेरै पाप गरिररहनु पन0?
14 पाप प्रितम्रो स्वामी हुनेछैन। प्रिकन? प्रिकनGने प्रितमी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। प्रितमीहरू अब परमेश्वरको 

अनुग्रहमा छौ।
15 तब हामीले के गनु� पन0? हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं तर �Gुको अनुग्रहमा छौं Gनेर पाप गनु� पन0? 

होइन!
16 प्रिनःसन्देह प्रितमीहरू जान्दछौ प्रिक जब प्रितमीहरूले आफैलाई कसैको आज्ञा पालन गन0 दास बनाउँछौ, तब

प्रितमीहरू त्यही माप्रिनसको दास हौ। जुन माप्रिनसको आज्ञा प्रितमी पालन गछ2 त्यही प्रितम्रो स्वामी हुनेछ। 
प्रितमीहरू पापको पघिछ लाग प्रिक परमेश्वरको आज्ञा पालन गर, पापले आत्मित्मक मृत्यु ल्याउँदछ। तर 
परमेश्वरको आज्ञा पालन गय2 Gने प्रितमीहरू धार्मिमंक बनाइने छौ।

9. 1 सिथस्सलोप्रिनकी 2 : 12 (प्रिहडाई), 13

12 … पप्रिवत्र जीवन बाँPने आग्रह गर् यौं। परमेश्वरले प्रितमीहरूलाई आफ्नो राज्य र मप्रिहमामा बोलाउँनु हुन्छ।
13 प्रितमीहरूले हामीबाट परमेश्वरकै वQन झैं ग्रहर्ण गरेको कारर्णले हामी सधैं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदंदछौ।

जब प्रितमीहरूले त्यो वQन हामीहरूबाट सुन्यौ, प्रितमीहरूले इPछापूव�क ती वQनहरू परमेश्वरबाट पाए झैं
ग्रहर्ण गय2 अप्रिन माप्रिनसहरूबाट आए झैं होइन। वास्तवमा त्यो वQन परमेश्वरकै हो। त्यस वQनले प्रितमी 
प्रिवश्वासीहरूमा काय� गयY।

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 12-15

आत्मा वास्तप्रिवक र अनन्त हो; कुरा अवास्तप्रिवक र लौप्रिकक हो। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, र माप्रिनस 
उहाँको स्वरूप र समानता हो। त्यसैले माप्रिनस Gौप्रितक होइन; उहाँ आध्यात्मित्मक हुनुहुन्छ।

2. 277 : 24 (असमानता)-32

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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आत्माको भिGन्नता पदाथ� हो, र वास्तप्रिवकको प्रिवपरीत ईश्वरीय होइन, - यो एक मानव अवधारर्णा हो। कुरा
कथनको त्रदुिट हो। आधारमा यो त्रदुिटले �त्येक कथनमा प्रिनष्कष�मा त्रदुिटहरू प्रिनम्त्याउँछ जसमा यो �वेश 
गद�छ। पदाथ�को सम्बन्धमा हामीले Gन्न वा प्रिवश्वास गन� सक्ने कुनै पप्रिन कुरा अमर छ, प्रिकनप्रिक पदाथ� 
लौप्रिकक हो र त्यसैले यो एक नश्वर >टना हो, मानव अवधारर्णा हो, कप्रिहलेकाहीँ सुन्दर, सधैं गलत हुन्छ।

3. 521 : 26-2

उत्पसित्तको दोस्रो अध्यायमा परमेश्वर र ब्रह्माण्डको यस Gौप्रितक दृप्रिष्टकोर्णको कथन समावेश छ, जुन पप्रिहले
रेकड� गरिरएको वैज्ञाप्रिनक सत्यको ठीक प्रिवपरीत हो। तु्रदिट वा वस्तुको इप्रितहास, यदिद साँQो हो Gने, 
आत्माको सव�शसि/मानतालाई अलग राख्छ; तर यो सत्यको प्रिवपरीत झूटो इप्रितहास हो।

4. 522 : 21-24, 29-1

उहाँको छप्रिव, आत्माको �प्रितरूपमा नGेदिटएपघिछ माप्रिनसको परमेश्वरको Qम्पिम्कलो प्रिनन्दाहरूले यस Gौप्रितक 
सृप्रिष्टलाई झूटो >ोषर्णा गन�मा तक� लाई प्रिवश्वास दिदलाउन र �काशसँग मेल र्खान्छ।

के जीवन, सत्य र �ेमले मृत्यु, त्रदुिट र >ृर्णा उत्पन्न गछ�? के सृप्रिष्टकता�ले आफ्नै सृप्रिष्टको प्रिनन्दा गनु�हुन्छ? के 
ईश्वरीय व्यवस्थाको अपरिरवत�नीय सिसद्धान्त परिरवत�न हुन्छ प्रिक पZात्ताप? यस्तो हुनै सक्दैन ।

5. 523 : 7-10

पदाथ�को सृप्रिष्ट धुवाँ वा झूटो दाबीबाट, वा रहस्यबाट उत्पन्न हुन्छ, र आकाश, वा समझबाट होइन, जुन 
परमेश्वरले साँQो र झूटो बीQमा र्खडा गनु�हुन्छ।

6. 360 : 13-21

प्रि�य पाठक, तपाईका लाप्रिग कुन मानसिसक घिQत्र वा बाह्य प्रिवQार वास्तप्रिवक हुनेछ, Gौप्रितक वा आध्यात्मित्मक? 
दुबै तपाईंसँग हुन सक्दैन। तपाईं आफ्नो आदश� बाप्रिहर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो आदश� या त लौप्रिकक वा अनन्त 
हो। प्रिक त आत्मा वा पदाथ� तपाईको नमुना हो। यदिद तपाइँ दुईवटा मोडेलहरू राख्न �यास गनु�हुन्छ Gने, 
तपाइँसँग व्यावहारिरक रूपमा कुनै पप्रिन छैन। >डीमा पेन्डुलम जस्तै, तपाईलाई पछाघिड पछाघिड फ्याँप्रिकनेछ, 
पदाथ�को करङमा �हार गदl र वास्तप्रिवक र अवास्तप्रिवकको बीQमा >मु्दै।

7. 285 : 7-14

त्यसोGए, दुःर्ख, पाप र मन0 Gौप्रितक व्यसि/त्व के हो? यो माप्रिनस होइन, ईश्वरको �प्रितरूप र �प्रितरूप हो, तर 
माप्रिनसको नक्कली, उल्टो समानता, पाप, रोग र मृत्यु Gप्रिनने भिGन्नता हो। एक नश्वर ईश्वरको वास्तप्रिवक छप्रिव हो

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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Gन्ने दावीको असत्यता आत्मा र पदाथ�, दिदमाग र शरीरको प्रिवपरीत �कृप्रितहरूद्वारा घिQत्रर्ण गरिरएको छ, 
प्रिकनGने एउटा बुन्दिद्ध हो र अकn गैर-बुन्दिद्ध हो।

8. 278 : 12-16

त्यो कुरा पया�प्त छ वा यसमा जीवन र संवेदना छ, नश्वरहरूको गलत प्रिवश्वासहरू मध्ये एक हो, र केवल एक 
अनुमाप्रिनत नश्वर Qेतनामा अवच्चिस्थत छ। त्यसकारर्ण, जब हामी आत्मा र सत्यको नन्दिजक पुग्छौं, हामीले 
पदाथ�को Qेतना गुमाउँछौं।

9. 171 : 25-30

पदाथ�को तथाकसिथत प्रिनयमहरू दिदमाग नGएको ठाउँमा बुन्दिद्ध र जीवन हुन्छ Gन्ने गलत प्रिवश्वासबाहेक केही 
होइन। यी गलत प्रिवश्वासहरू सबै पाप र रोगको कारर्ण हुन्। प्रिवपरिरत सत्य, बुन्दिद्ध र जीवन आध्यात्मित्मक हो, 
कप्रिहल्यै Gौप्रितक हुँदैन, पाप, रोग र मृत्युलाई नष्ट गद�छ।

10.   79 : 17 मात्र

येशूले दुष्ट आत्माहरू, वा झूटा प्रिवश्वासहरू प्रिनकाल्नुGयो।

11.   476 : 28-8

माप्रिनसहरूका छोराछोरीहरू होइन, परमेश्वरका सन्तानको कुरा गदा�, येशूले Gन्नुGयो, "परमशे् वरको राज्य 
प्रितमीहरूभिGत्र छ;" अथा�त्, सत्य र �ेमले वास्तप्रिवक माप्रिनसमा शासन गद�छ, परमेश्वरको स्वरूपमा माप्रिनस 
अटल र अनन्त छ Gनेर देर्खाउँदै। येशूले प्रिवज्ञानमा सिसद्ध माप्रिनसलाई देख्नुGयो, जो उहाँसामु देर्खा पनु�Gयो 
जहाँ पाप गन0 नश्वर माप्रिनस नश्वरहरूमा देर्खा पद�छ। यस सिसद्ध माप्रिनसमा मुसि/दाताले परमेश्वरको आफ्नै 
�प्रितरूप देख्नुGयो, र माप्रिनसको यो सही दृप्रिष्टकोर्णले प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पायn। यसरी येशूले सिसकाउनुGयो 
प्रिक परमेश्वरको राज्य अक्षुण्र्ण, प्रिवश्वव्यापी छ र त्यो माप्रिनस शुद्ध र पप्रिवत्र छ। माप्रिनस आत्माको लाप्रिग Gौप्रितक 
आवास होइन; उहाँ आफै आध्यात्मित्मक हुनुहुन्छ। आत्मा, परमात्मा Gएर, कुनै पप्रिन अपूर्ण� वा Gौप्रितक कुरामा 
देखिर्खदैन।

12.   461 : 24-30

त्रदुिट सम्बन्धी सत्य हो, त्यो तु्रदिट सत्य होइन, त्यसैले यो अवास्तप्रिवक हो। वैज्ञाप्रिनक रूपमा पापको त्रदुिट वा 
अवास्तप्रिवकता �माभिर्णत गन�, तपाईंले पप्रिहले पापको दावी देख्नुपछ� , र त्यसपघिछ यसलाई नष्ट गनु�पछ�। 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, अप्रि�ल 3, 2022
प्रिवषय- अवास्तप्रिवकता

जबप्रिक, वैज्ञाप्रिनक रूपमा रोगको त्रुदिट वा अवास्तप्रिवकता �माभिर्णत गन�, तपाईंले मानसिसक रूपमा रोगलाई 
अनदेर्खी गनु�पछ� ; तब तपाईंले यो महसुस गनु�हुनेछैन, र यो नष्ट हुनेछ।

13.   339 : 11-19

एक पापीले यस तथ्यबाट कुनै �ोत्साहन �ाप्त गन� सक्दैन प्रिक प्रिवज्ञानले दुष्टको अवास्तप्रिवकता देर्खाउँदछ, 
प्रिकनप्रिक पापीले पापको वास्तप्रिवकता बनाउँदछ, - त्यो वास्तप्रिवक बनाउँदछ जुन अवास्तप्रिवक छ, र यसरी 
"क्रोधको दिदनको प्रिबरूद्ध क्रोध" को थु�ो बनाउँदछ। ऊ आफैं  प्रिवरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल Gईरहेको छ, – 
आफूलाई धोका दिदएको Gयानक अवास्तप्रिवकता�प्रित आफ्नै जागरर्णको प्रिवरुद्धमा। पापको पZात्ताप गन0 र 
असत्यलाई त्याग्नेहरूले मात्र दुष्टको असत्यतालाई पूर्ण� रूपमा बुझ्न सक्छन्।

14.   205 : 15-21

गल्तीमा प्रिबप्रिग्रएको (प्रिवश्वास गन0 त्रदुिट हो प्रिक कुरा राम्रो वा र्खराबको लाप्रिग बुन्दिद्धमानी हुन सक्छ), हामी 
परमेश्वरको स्पष्ट झलकहरू केवल धुवाँ फैसिलएपघिछ वा प्रितनीहरू यस्तो पातलोपनमा पत्मिग्लएपघिछ हामी कुनै 
शब्द वा काममा ईश्वरीय छप्रिव देख्न सक्छौं। जसले साँQो प्रिवQारलाई संकेत गद�छ, - राम्रोको सवnPQता र 
वास्तप्रिवकता, र्खराबको शून्यता र असत्यता।

15.   368 : 10-19

गल्ती सत्य जसित्तकै वास्तप्रिवक छ Gन्ने >ातक प्रिवश्वासको प्रिवरुद्धमा, र्खराबी राम्रोसँग शसि/मा बराबर हुन्छ यदिद 
राम्रो छैन Gने, र त्यो कलह सद्भाव जसित्तकै सामान्य छ, रोग र पापको बन्धनबाट मसुि/को आशाले पप्रिन 
स्नायुलाई थोरै �ेरर्णा दिदन्छ। �यास। जब हामी तु्रदिटमा Gन्दा अत्मिस्तत्वको सत्यमा बढी प्रिवश्वास गछY, पदाथ�मा 
Gन्दा आत्मामा बढी प्रिवश्वास हुन्छ, मनु�मा Gन्दा बाँPनमा बढी प्रिवश्वास हुन्छ, माप्रिनसमा Gन्दा परमेश्वरमा बढी 
प्रिवश्वास हुन्छ, तब कुनै पप्रिन Gौप्रितक धारर्णाले हामीलाई रोक्न सक्दैन। प्रिबरामीलाई प्रिनको पान0 र त्रदुिटलाई नष्ट 
गन0।

16.   521 : 12 (हामी)-17

हामीले माप्रिनसलाई Gौप्रितक रूपमा सृप्रिष्ट गरिरएको हो Gन्ने प्रिवपरीत धारर्णाबाट टाढा हेनु�पछ� , र सृप्रिष्टको 
आध्यात्मित्मक अभिGलेर्खमा हाम्रो नजर फका�उनुपछ� , जुन समझ र हृदयमा "हीराको प्रिबन्दुले" र एक परीको 
कलममा कँुदिदएको हुनुपछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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दैप्रिनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैप्रिनक �ाथ�ना

�त्येक दिदन �ाथ�ना गनु� यस QQ�का �त्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्थाप्रिपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वQनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

QQ� म्यानुअल, अनPुछेद 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसि/गत अनुलग्नकले मदर QQ�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साप्रिहत गनु�पद�छ। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �मेले मात्र माप्रिनसलाई Qलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको घिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँQो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  QQ�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै र्खराबीबाट छुटकारा पाउन �ाथ�ना गनु�पद�छ,  Gप्रिवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन0,
प्रिनन्दा गन0, सल्लाह दिदन,े �Gाव पान0 वा गल्तीबाट �Gाप्रिवत हुनबाट।

QQ� म्यानुअल, अनPुछेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  QQ�का  �त्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  प्रिक उसले  आक्रामक मानसिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध दिदन
�प्रितदिदन स्वयंलाई बQाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो दाप्रियत्वलाई प्रिबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

QQ� म्यानुअल, अनPुछेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिक्रभिZयन साइन्स QQ�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिक्रभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीG प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


