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आइतबार जनवरी 16, 2022

विवषय- जीवन

स्वर्ण� पाठ:  मत्ती 5 : 16

"अरूका विनम्ति�त वितमीहरू पविन उज्यालो बविनदि#नु पर्छ�। वितमीहरूले गरेका सुकम�हरू माविनहरूले #ेख्नेर्छन् र
स्वग�मा बस्नु हुने वितमीहरूका विपताका मविहमा गन-र्छन्।"

उत्तर#ायी पढाइ: याकूब 1 : 17, 18
  एवि1सी 4: 11-15

17 सबै असल कुरा परमेश्वरबाट आउँर्छ। अविन हरेक पक्का उपहार परमेश्वरबाट आएको हो। यी सब 
असल उपहारहरू उहाँ विपताबाट आउँर्छन् जसले स्वग�का स�पूर्ण� ज्योवितहरू विनमा�र्ण गनु� भयो। तर 
र्छाँया ती ज्योवितहरूबाट ब#ल्िलए जस्तो परमेश्वर कविहल्यै परिरवत्त�न हुनुहु#ैँन। उहाँ स#ैव समान 
रहनुहुन्र्छ।

18 सत्यको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने विनर्ण�य लिलनु भयो। उहाँले सृजना गरेको
वस्तुहरू मध्ये हामीलाई सब भन्#ा महत्वपूर्ण� बनाउनु इच्र्छा गनु�भयो।

11 अविन ख्रीष्ट हुनुहुन्र्छ जसले माविनसहरूलाई वर#ानहरू दि#नुभयो जब उहाँले दि#नुहु#ैँ कसैलाई प्रेरिरतहरु,
कसैलाई अगमवक्ताहरु,कसैलाई प्रचारकहरु, कसैलाई मण्डली को गोठाला र कसैलाई लिHक्षक 
बनाउनुभयो।

12 ख्रीष्ट-परिरवारलाई मजबूत बनाउनु भनी परमेश्वरका माविनसहरूलाई आफ्नो सेवामा तयार पानु� ख्रीष्टले
ती वर#ानहरू दि#नुभयो। यसले ग#ा� ख्रीष्टको Hरीर ताविक ख्रीष्टको Hरीर बलिलयो बविनयोस्।

13 हामी सबै एउटै विवश्वासमा नबाँधिLउञ्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूर्ण�रूपले नधिचनुञ्जेल, हामी परिरपक्क
माविनस नबविनउञ्जेल, हामी ख्रीष्ट जस्तै उन्नत नहुञ्जेल र उहाँको पूर्ण�ता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम 
गरिर नै रहनुपर्छ�।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने रै्छनौ। हामी र्छालमा जहाजले यता र उता र्छल्काइएका माविनसहरू 
जस्ता हुने रै्छनौं। हामी प्रत्येक नयाँ लिHक्षाद्वारा प्रभाविवत हुने रै्छनौं जसले हामीलाई Lोका दि#ने प्रयास 
गर्छ�। ती माविनसहरूले चलाकी गर्छ�न् र माविनसहरूलाई भूल बाटामा तान्न हर प्रकारको चेष्टा गर्छ�न्।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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15 तर, हामी प्रेमपूव�क सत्य बोल्र्छौं। तर हामी हर तरहले ख्रीष्ट जस्तै नहुञ्जे बधिडरहनरे्छौं। ख्रीष्ट लिHर 
हुनुहुन्र्छ र हामी Hरीरको प्रत्येक अंग एक-अका�मा जोधिडएकोर्छ र Hरीरको जोडनीले एक गरेको र्छ। 
प्रत्येक अंगले आ-आफ्नै काम गर्छ�। अविन यसैले स�पूर्ण� Hरीर विवकास गर्छ�  र प्रेममा दृढ हुन्र्छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. विहतोप#ेH 12: 28

28 Lामbकताको माग�ले जीवनमा डोया�उँर्छ। तर अLमbको माग�ले मृत्युमा डोया�उँर्छ।

2. भजनसंग्रह 16: 5, 6, 11

5 अहँ, मेरो विहस्सा र मेरो कचौरा परमप्रभुबाट नै कपा#ान हुन्र्छ। हे परमप्रभु, तपाईं मेरो सहारा हुनुहुन्र्छ, 
तपाईंले मेरो भाग प्र#ान गनु�हुन्र्छ।

6 मेरो भाग आVय�पूर्ण� र्छ, मेरो उत्तराधिLकार अवित सुन्#र र्छ।
11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो लिसकाउनु हुनेर्छ। तपाईंसँग हुँ#ा स�पूर्ण� खुHी प्राप्त हुनेर्छ। तपाईको 

#ाविहनेपदिf हुँ#ा सघैं खुHी प्राप्त हुनेर्छ।

3. यHैया 38: 1-6, 9, 16-19

1 सबेला, विहजविकयाह विबमार भए अविन मृत्युको मुख स�म पुगे। आमोसको र्छोरो अगमवक्ता यHैया 
उनलाई हेन� गए।यHैयाले राजालाई भने, वितमीलाई यी कुराहरू भन्नु परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो ‘वितमी 
चाँडै मन-र्छौ। यसैले वितमीले वितम्रो सन्तानहरूलाई वितमी मरे पधिर्छ के गनु� पन- बताउनु पर्छ�। वितमी विनको 
हुने रै्छनौ।

2 विहजविकयाह श्चिभत्तावितर 1र्किकंए जुन मन्दिन्#र स�मुख प#�थ्यो र प्राW�ना गन� Wाले। उनले भने
3 हे परमप्रभु! या# गनु�होस विक मैले तपाईंलाई आफ्नो साँचो हृ#यबाट पूर्ण� रूपले सेवा गरेकोरु्छ। मैले ती 

कुराहरू गरे जुन तपाईंले असल हुन भन्नुभयो। तब विहजविकयाह Lुरू-Lुरू रोए।
4 यHैयाले यो वचन परमप्रभुबाट प्राप्त गरे
5 विहजविकयाकहाँ जाऊ अविन भन उसलाई विक परमप्रभु, वितम्रो विपता-पुखा� #ाऊ#का परमेश्वरले भन्नुहुन्र्छ, 

‘मैले वितम्रो प्राW�ना सुनें अविन मैले वितम्रो आँHुहरू #ेखें। म वितम्रो आयु पन्ध्रह ब�ष बढाईदि#नरुे्छ।
6 म वितमी र वितम्रो यस Hहरलाई अश्Hूरका राजाबाट बचाउने रु्छ। म यस Hहरको रक्षा गन-रु्छ। तर 

विहजविकयाहले यHैयालाई सोLे, त्यस्तो के संकेत र्छ परमप्रभुबाट ता विक म विनको हुनेरु्छ? त्यस्तो के 
संकेत र्छ जसले म परमप्रभुको मन्दिन्#र जाने समW�ताको प्रमार्ण ग#�र्छ?

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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9 यो विहजविकयाहबाट पठाईएको धिचट्ठी हो जुन उनी आफ्नो विबमारी अवस्Wाबाट विनको भए पधिर्छ लेखेका 
हुन

16 हे मेरो मालिलक, मेरो आत्मा बलिलयो पान�लाई यी दुखका दि#नहरू #ेखाउनुहोस। मेरो आत्मालाई बलिलयो 
र स्वस्W बनाउनलाई सघाउनुहोस। मलाई असल हुनलाई सघाउनु होस। मलाई 1ेरिर बाँच्नलाई साW 
दि#नुहोस्।

17 हेर! मेरा कष्टहरू गए। अब मलाई Hाम्तिन्त र्छ। तपाईंले मलाई असाध्य प्रेम गनु�भयो। तपाईंले मलाई 
धिचहानमा सडन दि#नु भएन तपाईंले मेरो सारा पापहरू क्षमा गरिरदि#नु भयो। तपाईंले मेरो सबै पापहरू 
टाढा 1ालिलदि#नु भयो।

18 मृत माविनसहरूले तपाईंको स्तवुित-गान गाउन सकै्तन्। पातालमा भएका माविनसहरूले तपाईंको गुर्ण 
गाउँ#ैनन्। मृत माविनसहरूले उनीहरूलाई नै सघाउन तपाईंमा भर प#uन्। वितनीहरू Lतbको प्वालश्चिभत्र 
जान्र्छन् अविन कविहल्यै बोल्न सकै्तनन्।

19 माविनसहरू जो जीउँ#ा र्छन् म जस्तै के आज ती माविनसहरूले तपाईंको गुर्ण गाउनेर्छन्। विपताले भन्न 
सक्नु प#�र्छ उनका र्छोरा र्छोरीहरूलाई विक तपाईं विवश्वासयोग्य हुनुहुन्र्छ।

4. प्रेरिरत 9: 36-42

36 जोप्पा भन्ने Hहरमा येHूका एकजना चेली लिWए। उनको नाउँ तविबता लिWयो। उनको ग्रीक नाउँ डोरकस् 
लिWयो जसको अW� हो हरिरर्णी। वितनले माविनसहरूका लाविग स#ैव असल कामहरू गरेकी लिWईन् अविन 
खाँचो परेकाहरूलाई सLैं पैसा दि#न्थिन्Wन्।

37 पत्रुस लिलड्डामा भएको बेला तबीता विबमार भई अविन मरी। वितनीहरूले उनको Hरीर Lोई-पखालेर 
मालिWल्लो तल्लामा राखिखदि#ए।

38 जोप्पामा भएका चेलाहरूले पत्रुस लिलड्डामा लिWयो भन्ने सुने। लिलड्डा जोप्पाको रे्छउमा लिWयो। यसW� 
वितनीहरूले पत्रुसकहाँ दुइजना माविनसहरू पठाए। वितनीहरूले उनलाई विबन्ती गरे, #या गरेर हामी भएको
ठाउँमा धिर्छटो आउनुहोस्।

39 पत्रुस तयार भए अविन वितनीहरूसंग लागे। जब वितनी आइपुगे वितनीहरूले वितनलाई मालिWल्लो कोठामा 
लगे। सबै विवLवाहरू पत्रुसका वरिरपरिर रँू#ै उश्चिभए। वितनीहरू रोई-कराई विवलाप गरिररहेका लिWए। तविबता 
जीउँ#ो हु#ँा बनाएकी कोटहरू साWै अन्य पोषाकहरू वितनीहरूले #ेखाए।

40 पत्रुसले ती सबैजनालाई कोठा बाविहर पठाए। उनले घुडँा टेके अविन प्राW�ना गरे। त्यसपधिर्छ वितनी 
तबीताको मृतHरीरपfी 1� विकए र भने, तबीता जुरूक्क उठ! उनले आँखाहरू खोलिलन्। जब वितनले 
पत्रुसलाई #ेखिखन,् वितनी उठेर बलिसन्।

41 पत्रुसले वितनलाई हातको साहारा दि#एर उठाए। त्यसपधिर्छ उनले विवश्वासीहरूलाई डाके, विवLुवीहरूलाई 
कोठाश्चिभत्र बोलाए। वितनले तविबता जीउँ#ो भएकी वितनीहरूलाई #ेखाए!

42 जोप्पाको चारैवितरका माविनसहरूले त्यो घटनाको विवषयमा सुने। Lेरैजना प्रभुलाई विवश्वास गन� लागे।

5. एवि1सी 4: 1-7

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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1 मकै#मा रु्छ विकन विक म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले वितमीहरूलाई उनका माविनस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब 
म वितमीहरूलाई परमेश्वरका माविनस भएर कसरी जीउनु पर्छ� त्यो बताउरु्छ।

2 सँLै नम्र र कोमल बन। Lैय� बन र आपस्तमा प्रेम पूव�क रह।
3 आत्मा मा1� त वितमीहरू Hाम्तिन्तपूक�  एक-अका�मा स�बन्धिन्Lत र्छौ। Hाम्तिन्तको बन्Lनले यस स�बन्Lलाई 

अटूट राख्ने भरसक कोलिHH गर।
4 Hरीर एउटै र्छ र आत्मा एउटै र्छ। आHा पविन एउटै र्छ जसकोलाविग परमेश्वरले वितमीहरूलाई बोलाए।
5 एउटै प्रभु, एउटै विवश्वास र एउटै बम्तिप्तस्मा र्छ।
6 परमेश्वर एउटै हुनुहुन्र्छ जो सबका विपता हुनुहुन्र्छ। उहाँ सवzपरी हुनुहुन्र्छ, हरेक कुराबाट काम गनु� हुन्र्छ 

अविन हरेकमा हुनुहुन्र्छ।
7 ख्रीष्टले हामी प्रत्येकलाई एक-एकवटा विवHेष उपहार दि#नु भएकोर्छ। प्रत्येकले त्यही उपहार पाएको र्छ 

जुन उहाँले दि#नु चाहनु भएको लिWयो।

6. वि1लिलप्पी 2: 12 (काम)-16

12 ...मेरो सहायता विबनै पविन वितमीहरूले आफ्नो मलुिक्तकोलाविग कोलिHH गर। परमेश्वरको डर र आ#र गरेर 
यसो गर।

13 परमेश्वरले वितमीहरूमा काम गनु� हुँ#ैर्छ। उहाँलाई केले खुHी पार्छ� त्यो गनु� उहाँले नै सहयता गनु�हुन्र्छ 
अविन Hलिक्त दि#नुहुन्र्छ। अविन यस्तो गन- Hलिक्त पविन उहाँले नै दि#नुहुन्र्छ।

14 कुनै गनगन वा बहस नगरी सबै काम गर।
15 तब वितमीहरू दुष्ट माविनसहरू समक्ष विन#zष, परिरपूर्ण� परमेश्वरका विनष्कलंविकत नानीहरू, संसारमा 

च�कने तारा झैं हुनेर्छौ।
16 जीवन पाउने लिHक्षा वितनीहरूलाई #ेऊ तब ख्रीष्ट 1ेरिर आउनु हु#ँा मेरो #ौडाई नष्ट भएन औ मेरो चेष्टा 

खेर गएन भनी म वितमीहरूमा गव� गन� सक्रु्छ।

7. 2 वितमोWी 1 : 7-10

7 परमेश्वरले हामीलाई कातरको आत्मा दि#नु भएन। उहाँले हामीलाई Hलिक्तको आत्मा, प्रमे अविन 
आत्मा संयमको आत्मा प्र#ान गनु� भएको र्छ।

8 यसकारर्ण हाम्रा प्रभु येHूको बारेमा माविनसहरूलाई भन्न नलजाऊ। अविन म कै#मा रु्छ भनेर पविन 
लाज नमान। तर सुसमाचारको विनम्ति�त मलिसत दुःख भोग्ने गर। त्यसो गन� परमेश्वरले हामीलाई Hलिक्त 
दि#नु हुन्र्छ।

9 परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको र्छ अविन हामीलाई आफ्ना पविवत्र माविनस तुल्य बनाउनु भएको 
र्छ। यो हामीले केही गरेर भएको होइन। होइन, परमेश्वरले यो उहाँको इच्र्छा अविन अनुग्रहले ग#ा� 
हामीलाई बचाउँनु भयो अविन उहाँको माविनस हुन आह्वान गनु� भयो। यो अनुग्रह ख्रीष्ट येHूद्वारा 
हामीलाई अनादि#काल अधिघ दि#इएको लिWयो।

10 त्यो अनुग्रह हामीलाई आज स�म #ेखाइएको लिWएन। हाम्रो मुलिक्त#ाता ख्रीष्ट येHू आउनु भए पधिर्छ 
त्यो #ेखाइयो। येHूले मृत्युलाई नष्ट गनु� भयो र जीवनको माग� #ेखाऊनु भयो। हो सुसमाचारद्वारा 
येHूले हामीलाई अनन्तजीवनको त्यो माग� #ेखाउनु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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8. प्रकाH 22: 14

14 ती माविनसहरु Lन्य हुनेर्छन् जसले आफ्ना वस्त्रहरु स1ा Lुन्र्छन्। जीवनको रुखबाट 1ल खाने अधिLकार
वितनीहरुले पाउनेर्छन.् वितनीहरु नगरका ती ढोकाहरुबाट पस्र्छन्।

9. रोमी 8: 28

28 हामी जान्#र्छौं विक परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा वितनीहरूको भलाईको लाविग गनु�हुन्र्छ जसले उहाँलाई प्रेम 
ग#�र्छ। ती माविनसहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो विकनभने त्यो उहाँकै योजना लिWयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 200 : 11 (जीवन)-12 (से 1st ,)

जीवन ईश्वर हो, र माविनस ईश्वरको विवचार हो,

2. 63 : 5-11

विवज्ञानमा माविनस आत्माको सन्तान हो। सुन्#र, राम्रो र Hुद्ध उसको वंH हो। उहाँको उत्पलित्त, नश्वरहरूको 
जस्तै, Tूर प्रवृलित्तमा होइन, न त बुन्दिद्धमा पुग्नु अधिघ उहाँ भौवितक अवस्Wाहरू पार ग#uन। आत्मा उहाँको 
आदि#म र परम स्रोत हो; भगवान उहाँका विपता हुनुहुन्र्छ, र जीवन उहाँको अन्धिस्तत्वको विनयम हो।

3. 202 : 3-5, 17-23

ईश्वर र माविनसको बीचमा रहेको वैज्ञाविनक एकतालाई जीवन व्यवहारमा परिरमाज�न गरिरनुपर्छ�, र ईश्वरको इच्र्छा 
विवश्वव्यापी रूपमा पूरा हुनुपर्छ�।

हाम्रो तीW�यात्राका दि#नहरू घट्नुको सfा बढ्#ै जानेर्छन्, जब परमेश्वरको राज्य पथृ्वीमा आउँर्छ; विकनविक साँचो 
माग�ले मृत्युको सfा जीवनमा डोर्याउँर्छ, र पार्थिWंव अनुभवले त्रदुिटको परिरधिमतता र सत्यको असीम क्षमताहरू 
प्रकट ग#�र्छ, जसमा परमेश्वरले माविनसलाई स�पूर्ण� पथृ्वीमा प्रभुत्व दि#नुहुन्र्छ।

4. 516 : 4-12

प#ाW�, जीवन, बुन्दिद्ध, सत्य र पे्रम, जो #ेवता हुन्, उहाँको सृविष्टबाट प्रवितविबम्बि�बत हुन्र्छन;् र जब हामीले 
भौवितक इन्दिन्�यहरूको झूटो गवाहीलाई विवज्ञानका तथ्यहरूलाई अLीनमा राख्र्छौं, हामी यो साँचो समानता र 
प्रवितविब�ब जताततै #ेख्नेर्छौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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परमेश् वरले सबै कुराहरू उहाँको आफ्नै प्रवितरूपअनुसार बनाउनुहुन्र्छ। जीवन अन्धिस्तत्वमा प्रवितविबम्बि�बत हुन्र्छ, 
सत्यतामा सत्य, भलाइमा ईश्वर, जसले आफ्नै Hाम्तिन्त र स्Wावियत्व प्र#ान ग#�र्छ।

5. 487 : 3-12

जीवन मृत्युहीन र्छ। जीवन माविनसको उत्पलित्त र परम हो, जुन मृत्युद्वारा कविहल्यै प्राप्त हुँ#ैन, तर सत्यको 
माग�मा विहडेँर प्राप्त हुन्र्छ जसलाई मृत्यु भविनन्र्छ। त्यहाँ भौवितक भन्#ा आध्यान्धित्मक रूपमा हेन� र सुन्ने Lेरै 
ईसाई Lम� र्छ। वितनीहरूको हाविन भन्#ा मन-संकायहरूको विनरन्तर अभ्यासमा Lेरै विवज्ञान र्छ। हराएका हुन 
सक्#ैनन्, जबविक मन रहन्र्छ। यो आHंकाले Hताब्#ीयौं अधिघ अन्Lाहरूलाई दृविष्ट र बविहराहरूलाई सुन्ने 
मौका दि#यो, र यो आVय� #ोहोया�उनेर्छ।

6. 376 : 10-16

पलिलड अवैL,  जसलाई तपाईले  रगतको उपभोगले बबा�#  भएको घोषर्णा  गनु�हुन्र्छ,  रगतले कविहल्यै जीवन
दि#एको रै्छन र यसलाई कविहल्यै खोस्न सक्#ैन, त्यो जीवन आत्मा हो, र एउटै असल उदे्दश्यमा अझ Lेरै जीवन र
अमरता र्छ भनी भन्नु पर्छ�। र काय�,  सबै रगतमा भन्#ा,  जुन कविहल्यै नश्वर नसाहरूबाट बग्यो र जीवनको
Hारीरिरक भावना अनुकरर्ण गयz।

7. 550 : 15-24

विवचारको त्रदुिट काय�को त्रुदिटमा प्रवितविबम्बि�बत हुन्र्छ। भौवितक र भौवितक रूपमा अन्धिस्तत्वको विनरन्तर धिचन्तन - 
Hुरुवात र अन्त्यको रूपमा, र जन्म, क्षय, र यसको घटक चरर्णहरूको रूपमा विवघटन - साँचो र आध्यान्धित्मक 
जीवनलाई लुकाउँर्छ, र हाम्रो स्तरलाई Lुलोमा पर्छाडी पार्छ�। यदि# जीवनको कुनै सुरूवात विबन्दु र्छ भने, तब 
महान म हुँ एक धिमWक हो। यदि# जीवन ईश्वर हो भने, Lम�Hास्त्रले संकेत गरेझैं, जीवन भू्रर्ण होइन, यो अनन्त 
र्छ। अण्डा #ेवताको लाविग अस�भव घेरा हो।

8. 260 : 13-7

विवज्ञानले सबै असल हालिसल गन- स�भावना प्रकट ग#�र्छ, र परमेश्वरले पविहले नै के गरिरसक्नु भएको र्छ भनेर 
पत्ता लगाउन काममा नश्वरहरूलाई सेट ग#�र्छ; तर वांधिर्छत भलाइ प्राप्त गन� र राम्रो र उच्च नवितजाहरू ल्याउने 
क्षमतामा अविवश्वासले प्रायः कसैको पखेटाको परीक्षर्णमा बाLा पुर्याउँर्छ र सुरुमा अस1लता सुविनश्चिVत ग#�र्छ।

मत्य�हरूले आफ्नो मोडेल सुLार गन�को लाविग आफ्नो आ#H� परिरवत�न गनु�पर्छ�। विबरामी Hरीर विबरामी 
विवचारहरूबाट विवकलिसत हुन्र्छ। रोग, रोग, र मृत्यु डरबाट अगाधिड बढ्र्छ। कामुकताले खराब Hारीरिरक र नवैितक
अवस्Wाहरू विवकलिसत ग#�र्छ।

स्वाW� र कामुकता नश्वर दि#मागमा आ1ैं मा पुनरावृलित्त हुने विवचारहरू, Hरीरको बारेमा कुराकानीद्वारा, र 
यसबाट अनन्त सुख वा पीडाको अपेक्षाद्वारा लिHश्चिक्षत हुन्र्छन;् र यो लिHक्षा आध्यान्धित्मक विवकासको खच�मा र्छ। 
यदि# हामीले विवचारलाई नश्वर भेष्चरमा राख्यौं भने, यसले यसको अमर प्रकृवित गुमाउनु पर्छ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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यदि# हामीले आनन्#को लाविग Hरीरलाई हेर्यौं भने, हामीले दुख पाउँर्छौं; जीवनको लाविग, हामी मृत्यु पाउँर्छौं; 
सत्यको लाविग, हामी तु्रदिट पाउँर्छौं; आत्माको लाविग, हामी यसको विवपरीत, प#ाW� पाउँर्छौं। अब यो काय� 
उल्टाउनुहोस्। Hरीरबाट टाढा सत्य र प्रमेमा हेनु�होस्, सबै सुख, सद्भाव, र अमरताको लिसद्धान्त। धिचरस्Wायी, 
असल र सत्यलाई दृढताका साW विवचारलाई समात्नुहोस्, र तपाईंले वितनीहरूलाई आफ्नो अनुभवमा आफ्नो 
विवचारहरूको कब्जाको अनुपातमा ल्याउनुहुनेर्छ।

9. 289 : 1-6

सत्य अनन्त जीवन हो। नश्वर माविनस कविहले पविन त्रदुिट, पाप, रोग र मृत्युमा विवश्वासको अस्Wायी मलबेबाट उठ्न
सक्#ैन, जबस�म उसले ईश्वर एक मात्र जीवन हो भनेर Wाहा पाउँ#ैन। जीवन र संवे#ना Hरीरमा र्छ भन्ने 
विवश्वासलाई भगवानको रूपको रूपमा माविनसलाई के बनाउँर्छ भन्ने बुझाइबाट हटाउनु पर्छ�।

10.   324 : 7-18

जबस�म माविनसको सामंजस्य र अमरता अधिLक स्पष्ट हुँ#ैर्छ, हामीले ईश्वरको वास्तविवक विवचार प्राप्त ग#uनौं; र 
Hरीरले यसलाई विनयन्त्रर्ण गन- कुरालाई प्रवितविबम्बि�बत गन-र्छ, चाहे यो सत्य होस् वा त्रदुिट, समझ वा विवश्वास, 
आत्मा वा वस्तु। त्यसैले "अब उहाँसँग परिरधिचत हुनुहोस्, र Hाम्तिन्तमा रहनुहोस्।" सचेत, सचेत र सजग 
रहनुहोस्। बाटो सीLा र साघँुरो र्छ, जसले ईश्वर मात्र जीवन हो भन्ने बुझाइमा पुर्याउँर्छ। यो Hरीरसँगको युद्ध 
हो, जसमा हामीले पाप, रोग र मृत्युलाई न्दिजत्नैपर्छ�, चाहे यहाँ वा पधिर्छ, - विनश्चिVत रूपमा, हामी परमेश्वरमा 
आत्मा वा जीवनको लक्ष्यमा पुग्न सक्नु अधिघ।

11.   249 : 1-11

विवज्ञानलाई स्वीकार गरौं, इन्दिन्�य-गवाहीमा आLारिरत सबै लिसद्धान्तहरू त्यागौं, अपूर्ण� मोडेलहरू र भ्रामक 
आ#H�हरू त्यागौं; र त्यसोभए हामीसँग एउटै ईश्वर, एउटै दि#माग, र त्यो एक लिसद्ध, उहाँको आफ्नै उत्कृष्टताको
नमूनाहरू उत्पा#न गरौं।

परमेश्वरको सृविष्टको "पुरुष र नारी" प्रकट होस्। हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याएर आत्माको ईश्वरीय 
उजा�को अनुभूवित गरौं र कुनै नश्वर वा भौवितक Hलिक्तलाई नष्ट गन� सक्षम भनी पविहचान गरौं। हामी ईश्वरीय 
"Hलिक्तहरू" को अLीनमा र्छौं भनेर रमाइलो गरौं। अन्धिस्तत्वको वास्तविवक विवज्ञान यही हो। जीवनको कुनै पविन 
अन्य लिसद्धान्त, वा ईश्वर, भ्रामक र पौराश्चिर्णक र्छ।

12.   496 : 9-19

हामी सबैले जीवन ईश्वर हो भनेर लिसक्नुपर्छ�। आ1ैलाई सोध्नुहोस्: के म परम राम्रोको नन्दिजक पुग्ने जीवन 
बाँधिचरहेको रु्छ? के म सत्य र प्रेमको विनको पान- Hलिक्त #ेखाउँ#ै रु्छ? यदि# त्यसो हो भने, बाटो उज्यालो हुनेर्छ 
"पूर्ण� दि#न स�म।" तपाईंका 1लहरूले परमेश्वरको समझले माविनसलाई के ल्याउँर्छ भनेर प्रमाश्चिर्णत गन-र्छ। यो 
विवचारलाई स#ा Lारर्ण गनु�होस्, - विक यो आध्यान्धित्मक विवचार हो, पविवत्र आत्मा र ख्रीष्ट, जसले तपाईंलाई 
वैज्ञाविनक विनश्चिVतताका साW, विनको पान- विनयम, यसको ईश्वरीय लिसद्धान्त, प्रमे, अन्तर्किनंविहत, ओभरलाइङ्ग, 
र सबै सत्यलाई समाविहत गन-, #ेखाउन सक्षम बनाउँर्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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#ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

#ैविनक प्राW�ना

प्रत्येक दि#न प्राW�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स#स्यको कत�व्य हुनेर्छ: "तपाईंको राज्य आउँर्छ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  Hासन ममा  स्Wाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई Hासन गन� सक्र्छ!

चच� �यानुअल, अनुच्रे्छ# 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यलिक्तगत अनुलग्नकले म#र चच�का  स#स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प#�र्छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवLाहरू  प्रवितविबम्बि�बत  गर्छ�न्,  पापलाई  हप्काउँ#ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स#स्यहरूले दि#नहुँ हेनु�प#�र्छ र सबै खराबीबाट रु्छटकारा पाउन प्राW�ना गनु�प#�र्छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन-,
विनन्#ा गन-, सल्लाह दि#न,े प्रभाव पान- वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� �यानुअल, अनुच्रे्छ# 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स#स्यको  कत�व्य हुनेर्छ  विक उसले  आTामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि#न
प्रवितदि#न स्वयंलाई बचाउनु  पर्छ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो #ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हु#ैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छ, र न्याय गरिरनरे्छ वा #ोषी हुनेर्छ।

चच� �यानुअल, अनुच्रे्छ# 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनवि1ल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिWयो। यो किकंग जे�स बाइबलबाट लिलइएको Lम�Hास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Lम�Hास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।


