
पृष्ठ 1बाइबली पाठ आइतवार, जनवरी 1, 2023
विवषय भगवान
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विवषय- भगवान

स्वर्ण� पाठ उत्पत्ति� 17: 1, 2

"म सव�शत्ति मान परमेश्वर हुँ। मत्तिसत सही पथ अनुशरर्ण गर। यदि+ वितमीले यसो गर्छौ., म हामीबीच एउटा करार
तयार पान3रु्छौ। म वितम्रा सन्तानहरु व्यापक संख्यामा बढाउनेरु्छौ।"

उ�र+ायी पढाइ:  भजनसंग्रह 51: 10, 12, 8, 14
  इजविकएल 11: 19
  इजविकएल 36: 26, 27, 28

10 हे परमेश्वर, शुद्ध हृ+य मभिभत्र सृजना गरिरदि+नु होस्! मेरो आत्मा फेरिर एकपल्ट बत्तिलयो पारी दि+नुहोस्।
12 तपाईंको सहयोगले मलाई खुशी पा+�र्छौ! मलाई फेरिर एकपल्ट त्यो आनन्+ दि+नुहोस्। मेरो आत्मा 

बत्तिलयो पारी दि+नुहोस् र तपाईंको आज्ञा पालन गन� तयार होस्।
8 मलाई खुशी पानु�होस्। बताउनु होस् फेरिर खुशी कसरी हुनु। तपाईंले धूलो-विपठो पानु� भएको हड्डीहरु 

फेरिर आनन्+ले नाचोस्।
14 हे परमेश्वर, मृत्यु +ण्ड +ेखिख मलाई बचाउँनु होस्। तपाईंको धार्मिमOकताको विवषयमा मलाई गीत गाउन 

दि+नुहोस्।
19 म वितनीहरूलाई एकैसाथ ल्याउँनेरु्छौ अविन वितनीहरूलाई एउटै माविनस जस्तै बनाउँनेरु्छौ। म वितनीहरूमा 

नँया आत्मा भन3रु्छौ। म वितनीहरूको ढुङ्गाको हृ+य तोडेर त्यो ठाँउमा साँचो हृ+य भरिरदि+नरुे्छौ।
26 परमेश्वर+ले भन्नुभयो, म वितमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा पविन भरु्छौ�  अविन वितम्रो सोचाई पविन ब+त््तिल 

गरिरदि+न्रु्छौ। म वितम्रो शरीरबाट ढुङ्गाको हृ+य विनकालेर मासुको हृ+य दि+न्रु्छौ।
27 म वितमीहरूभिभत्र मेरो आत्मा हात्तिलदि+नरुे्छौ। म वितमीलाई ब+ल्ी गरु्छौ�  जसद्वारा वितमी मेरो विवधिधहरू पालन

गन3र्छौौ। वितमी सावधानीत्तिसत मेरो विनयमहरूको पालन गन3र्छौौ।
28 त्यसपधिर्छौ वितमी त्यो +ेशमा बस्ने र्छौौ जुन मैले वितमीहरूका विपता-पुखा�हरूलाई दि+एको त्तिथए।ँ वितमीहरू 

मेरो प्रजा हुनेर्छौौ अविन म वितमीहरू परमेश्वर हुनेरु्छौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. म�ी 19: 26 (परमेश्वरको विनम्तिम्त)

26 ... परमेश्वरको विनम्तिम्त हरेक कुरा सम्भव र्छौ।

2. प्रस्थान 3: 1-8 (ला ;), 10, 11, 13 (हेर), 14 

1 त्यस समय मोशा उसको ससूराका भेडाहरूको हेरचाह ग+bत्तिथए। वितनका ससूरा वियत्रो धिमद्यानमा 
पूजाहारी त्तिथए। मोशाले भेडाहरू मरूभूधिमको पभिYमवितर लगे। मोशा होरेब, परमेश्वरको पहाड गए।

2 पव�तमा मोशाले परमप्रभुको दूतलाई एउटा बल्+ै गरेको पोथ्रामा +ेखे। पोथ्रामा आगो जत्तिलरहेको त्तिथयो 
तर पोथ्रा चाँविह भस्म भएको त्तिथएन। उनले हेरे त्यो आगो पोथ्रामा जत्तिल रहेको त्तिथयो तर पोथ्रा भस्म 
भएको त्तिथएन।

3 मोशाले विवचार गरे, विकन पोथ्रा आगो द्वारा नाश भएको रै्छौन?
4 जब परमप्रभुले मोशालाई त्यो दृश्य ध्यान पूव�क हने� आएको +ेख्नुभयो परमप्रभुले पोथ्राबाट यसो भन्+ै 

बोलाउनु भयो, मोशा! मोशा! मोशाले उ�र दि+ए, म यहाँ रु्छौ।
5 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, नजिजक नआऊ। जुन ठाउँमा वितमी उभिभरहेका र्छौौ त्यो भूधिम पविवत्र हो यसथ� 

आफ्नो जु�ा खोल।
6 म वितम्रा विपता-पुखा�हरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबको परमेश्वर हुँ।
7 मोशाले उसको अनुहार र्छौोपे विकनभने ऊ परमेश्वर वितर हेन� डराएका त्तिथए।परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, 

धिमश्रमा भएका मेरो माविनसहरूले कष्ट भोगेको मैले +ेखेको रु्छौ। मैले वितनीहरूको शोकपूर्ण� प्राथ�नाहरू 
सुनेको रु्छौ, जब वितनीहरूका कमारा मात्तिलकहरूले जबर+स्ती कदिठन कामहरू गन� लगाए। म 
वितनीहरूको दुःखको कारर्ण पविन जानेकोरु्छौ।

8 अब म त्यहाँ जान्रु्छौ अविन मेरो माविनसहरूलाई धिमश्री माविनसहरूबाट बचाउँरु्छौ। म वितनीहरूलाई त्यस 
स्थानबाट विनकालेर वितनीहरूले कष्ट भोग्नु नपन3 स्थानमा त्तिलएर जान्रु्छौ। त्यो ठाउँ धेरै-धेरै असल 
चीजहरूले भरिरएको हुनेर्छौ र।

10 यसकारर्ण अब म वितमीलाई विफरऊन कहाँ पठाउँरु्छौ। जाऊ अविन मेरा माविनस इस्राएलीहरूलाई धिमश्रबाट 
बाविहर ल्याऊ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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11 तर मोशाले परमेश्वरलाई भने, म कुनै एउटा त्यस्तो महान माविनस होइन। म कसरी त्यो माविनस हुन सक्रु्छौ
जो विफरऊन कहाँ जान सक्र्छौ र इस्राएलीहरूलाई धिमश्रबाट बाविहर ल्याउन सक्र्छौ?

13 तब मोशाले परमेश्वरलाई भने, जब म इस्राएलीहरू कहाँ जान्रु्छौ अविन वितनीहरूलाई भन्रु्छौ, म वितमीहरूका
विपता-पुखा�हरूका परमेश्वरद्वारा पठाइएको हुँ, अविन वितनीहरूले तपाईंको नाउँ सोधेमा मैले के भन्नु 
पन3र्छौ?

14 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, म जो हुँ त्यही हुँ वितनीहरूलाई भविन+ेऊ, म हुँ, भन्नेले वितमीलाई 
वितनीहरूकहाँ पठाएको हो।

3. लेवी 19: 2

2 इस्राएलका सबै माविनसहरूलाई भनः म परमप्रभु वितमीहरूको परमेश्वर हुँ। वितमीहरू सबै पविवत्र होऊ, 
कारर्ण म पविवत्र रु्छौ।

4. यर्मिमOया 1: 1 (से  यर्मिमOया), 4 (शब्+)-10, 17 (विनराश गन�), 19 (वितनीहरूले ग+bनन्)

1 … यीसन्+ेशहरू यर्मिमOयाका।
4 … परमप्रभुको यो सन्+ेश मकहाँ आयो
5 मैले वितमीलाई वितम्रो आमाको गभ�मा गभ�धारर्ण गनु�भन्+ा अधिtबाटै धिचन्थें। वितमी जन्मनु अधिtन,ै म 

वितमीलाई जान्+थें। मैले वितमीलाई जावित-जावितहरूमा विवशेष काम गराउनु अगमव ाको लाविग रोजे।
6 तब मैले भने, तर हे सेनाहरूका परमप्रभु! कसरी बोल्नु म जाजिन्+न्। म एउटा बालक बाहेक केही होइन।
7 तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, त्यसो नभन, म खाली एउटा बालक हुँ। वितमी चारैवितर जानै पर्छौ� , जहाँ 

म वितमीलाई पठाउँरु्छौ। वितमीले सबै कुरा भन्नै पर्छौ� जो म वितमीलाई भन्नेरु्छौ।
8 कसैत्तिसत नडराऊ। म वितमीत्तिसत रु्छौ, अविन म वितमीलाई उद्धार गन3रु्छौ। यो सन्+ेश परमप्रभुबाट आएको हो।
9 तब परमप्रभुले आफ्ना हातहरू तन्काएर मेरो मुखमा रु्छौनु भयो। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यर्मिमOया, म

मेरा वचनहरू वितम्रो मुखमा राख्+ैरु्छौ।
10 आज म वितमीलाई राष्ट्रहरू र राज्य-राज्यहरूमात्तिथको काय�भार सुम्तिम्प+ैरु्छौ। वितनीहरूलाई उखेल्न, 

भत्काउन, नाश पान3 र भताभुङ्ग पान3, बनाउन र स्थाविपत गन3 वितम्रो जिजम्मामा र्छौ।
17 यर्मिमOया वितमी चाविहँ, तैयार हौ उठ र माविनसहरूलाई भन। मैले दि+एको प्रत्येक आ+ेश वितनीहरूलाई भन। 

माविनसहरूत्तिसत नडाराऊ नत्र म वितमीलाई भयभीत पान3रु्छौ।
19 … वितनीहरूले वितमीलाई पराजिजत गराउने रै्छौनन्। विकन? विकनभने म वितमीसँग रु्छौ, अविन म वितमीलाई 

बचाउने रु्छौ। यो सन्+ेश परमेश्वरबाट आएको हो।

5. म�ी 3: 16, 17

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।



पृष्ठ 4बाइबली पाठ आइतवार, जनवरी 1, 2023
विवषय भगवान

16 त्यसपधिर्छौ येशू बम्तिप्तस्मा त्तिलएर तुरुन्तै पानीबाट मात्तिथ विनस्कनु भयो। स्वग� उहाँको विनम्तिम्त उधिyयो अविन 
परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै आफूमात्तिथ आइरहेको +ेख्नु भयो।

17 तब स्वग�बाट यो वार्णी आएको सुविनयो। वाभिर्णले यसो भन्यो, ‘वियनी मेरो प्यारो पूत्र हुन् र म वियनीसँग 
अत्यन्त प्रसन्न रु्छौ।

6. म�ी 16: 13-17

13 जब येशू त्तिसजरिरया विफत्तिलप्पीका इलाकामा पुग्नुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, म 
माविनसको पुत्र हुँ। माविनसहरू मलाई को हो भन्र्छौन?्

14 चेलाहरूले जवाफ दि+ए, कसैले तपाईंलाई बम्तिप्तस्मा दि+ने यूहन्ना हुन् भन्+र्छौन्। कसैले तपाईंलाई एत्तिलया 
हुन् भन्+र्छौन्। अविन कसैले तपाईंलाई यर्मिमOया अथवा कुनै अगमव ाहरू मध्ये एकजना ठान्र्छौन्।

15 तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, वितमीहरू चाकिहO मलाई को हो भन्र्छौौ?
16 त्तिशमोन पत्रुसले जवाफ दि+ए, तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्र्छौ, जीविवत परमेश्वरको पुत्र।
17 येशूले भन्नुभयो, वितमी धन्य हौ, हे योनाको र्छौोरो त्तिशमोन। कुनै पविन मानव जावितले वितमीलाई यो 

त्तिसकाएको होइन। स्वग�मा भएका मेरा विपताले वितमीलाई प्रकाश गरिरदि+नुभएको हो।

7. यूहन्ना 13: 36, 37 (से  ?)

36 त्तिशमोन पत्रुसले येशूलाई सोधे, प्रभु, तपाईं कहाँ जानु हुँ+ैर्छौ? येशूले जवाफ दि+नुभयो, जहाँ म गइरहेरु्छौ 
त्यहाँ वितमी पछ्याउन स ैनौ अब। तर पधिर्छौ मात्र पछ्याउनु सक्ने र्छौौ।

37 पतु्रसले सोधे, प्रभु अविहले म तपाईंलाई विकन पछ्यान सत्ति न? म तपाईंका विनम्तिम्त मन� तयार रु्छौ!

8. यूहन्ना 14: 1, 3 (म गन3रु्छौ)-7

1 येशूले भन्नुभयो, आफ्ना हृ+यलाई दुःखी हुन न+ेऊ। परमेश्वरमा भरोसा गर। अविन ममा भरोसा गर।
3 म गए पधिर्छौ वितमीहरूको लाविग सबै व्यवस्था धिमलाइसके पधिर्छौ म फक| आउनेरु्छौ। तब म वितमीहरूलाई 

त्यहाँ लानेरु्छौ। तब वितमीहरू म जहाँ रु्छौ त्यहीं हुनेर्छौौ।
4 म जुन ठाउँमा गइरहेरु्छौ वितमीहरू त्यो बाटो जान्+र्छौौ।
5 थोमाले भने, प्रभु, तपाईं कहाँ गइरहनु भएको र्छौ हामी जान्+ैनौ। तब हामीले बाटो कसरी जान्ने?
6 येशूले भन्नुभयो, म नै बाटो हुँ, सत्य र जीवन म नै हुँ। विपताकोमा जाने माध्यम हुँ।
7 यदि+ वितमीहरूले मलाई धिचनेको भए तब मेरो विपतालाई पविन धिचन्ने त्तिथयौ। तर अब वितमीहरू विपतालाई 

जान्नेर्छौौ। वितमीहरूले उहाँलाई +ेखेकार्छौौ।

9. म�ी 28: 19, 20

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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19 यसकारर्ण जाऊ र सबै +ेशका माविनसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ। वितनीहरूलाई विपता, पुत्र र पविवत्र 
आत्माको नाममा बम्तिप्तस्मा +ेओ।

20 जे जे मैले वितमीहरूलाई आज्ञा गरे ती सबै पालन गन� वितनीहरूलाई त्तिसकाओ। अविन जगतको अन्तसम्म 
म स+ैव वितमीहरूका साथमा हुनेरु्छौ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 587: 5-8

भगवान। म महान हुँ; सबै-जान्ने, सबै-+ेखाने, सबै-काय� गन3, सव�-ज्ञानी, सव�-प्रेम गन3, र अनन्त; त्तिसद्धान्त; 
मन; आत्मा; आत्मा; जीवन; सत्य; माया; सबै प+ाथ�; बुजिद्ध।

2. 252: 31 (से 1st ,), 31 (भन्र्छौन)्, 32 (मान्रे्छौ)-8

आत्मा, भन्नुहुन्र्छौ:

माविनस, जसको इजिन्�य आध्यात्मित्मक र्छौ, मेरो समानता हो। उसले असीम समझलाई प्रवितविबम्बिम्बत ग+�र्छौ, विकनविक
म अनन्त हुँ। पविवत्रताको सुन्+रता, अत्मिस्तत्वको पूर्ण�ता, अविवनाशी मविहमा, - सबै मेरो हो, विकनविक म भगवान 
हुँ। म माविनसलाई अमरता दि+न्रु्छौ, विकनविक म सत्य हुँ। म सबै आनन्+ समावेश ग+�रु्छौ र प्र+ान ग+�रु्छौ, विकनविक म 
प्रेम हुँ। म जीवन दि+न्रु्छौ, विबना सुरु र अन्त विबना, विकनविक म जीवन हुँ। म सव�च्च हुँ र सबै दि+न्रु्छौ, विकनविक म मन
हुँ। म सबैको प+ाथ� हुँ, विकनभने म हुँ जो म हुँ।

3. 336: 1-8, 9 (अमर)-18, 25 (भगवान)-26

मन भनेको म हुँ, वा अनन्तता हो। दि+माग कविहल्यै परिरधिमतमा प्रवेश ग+bन। बुजिद्ध कविहल्यै गैर-बुजिद्ध, वा 
प+ाथ�मा जाँ+ैन। असल कविहल्यै खराबीमा प्रवेश ग+bन, असीधिमतलाई सीधिमतमा, अनन्तलाई लौविककमा, न 
अमरतामा मृत्युमा प्रवेश ग+�र्छौ। ईश्वरीय अहंकार, वा व्यत्ति त्व, असीधिमत+ेखिख अनन्तसम्म सबै आध्यात्मित्मक 
व्यत्ति त्वमा प्रवितविबम्बिम्बत हुन्र्छौ।

अमर माविनस परमेश्वरको र्छौविव वा विवचार त्तिथयो र र्छौ, अनन्त मनको असीम अभिभव्यत्ति  पविन, र अमर माविनस 
त्यो मनसँग सहअत्मिस्तत्व र सहअत्मिस्तत्वमा र्छौ। उहाँ स+ाको लाविग अनन्त मनमा हुनुहुन्र्छौ, भगवान; तर 
असीम मन माविनसमा कविहल्यै हुन सक्+ैन, तर माविनस द्वारा प्रवितविबम्बिम्बत हुन्र्छौ। आध्यात्मित्मक माविनसको 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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चेतना र व्यत्ति त्व ईश्वरको प्रवितविबम्ब हो। वितनीहरू उहाँका उत्सज�न हुन् जो जीवन, सत्य र प्रेम हुनुहुन्र्छौ। 
अमर माविनस भौवितक होइन र कविहल्यै त्तिथएन, तर सधैं आध्यात्मित्मक र शाश्वत।

ईश्वर, माविनसको ईश्वरीय त्तिसद्धान्त, र ईश्वरको प्रवितरूपमा माविनस अविवभाज्य, सामंजस्यपूर्ण� र अनन्त र्छौन्।

4. 286: 9-30

गुरुले भन्नुभयो, "कोही पविन विपताकहाँ आउँ+ैन [अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय त्तिसद्धान्त] तर मद्वारा," ख्रीष्ट, जीवन, 
सत्य, प्रेम; विकनविक ख्रीष्टले भन्नुहुन्र्छौ, "म बाटो हुँ।" यस मौत्तिलक माविनस येशूद्वारा शारीरिरक कारर्णलाई 
पविहलो+ेखिख अम्तिन्तमसम्म अलग राखिखएको त्तिथयो। उहाँलाई थाहा त्तिथयो विक ईश्वरीय त्तिसद्धान्त, प्रेम, सृविष्ट ग+�र्छौ 
र सबै वास्तविवक र्छौ।

स्याक्सन र अन्य बीस भाषाहरूमा परमेश्वरको लाविग राम्रो शब्+ हो। धम�शास्त्रले आफूले जस्तै, त्तिसद्धान्त र 
विवचारमा असल बनाउन उहाँले बनाउनु भएको सबै कुराको tोषर्णा ग+�र्छौ। त्यसैले आध्यात्मित्मक ब्रह्माण्ड राम्रो
र्छौ, र उहाँ जस्तै परमेश्वरलाई प्रवितविबम्बिम्बत ग+�र्छौ।

ईश्वरका विवचारहरू त्तिसद्ध र अनन्त र्छौन,् प+ाथ� र जीवन हुन्। भौवितक र लौविकक विवचारहरू मानव हुन्, त्रुदिट 
समावेश र्छौन्, र परमेश्वर, आत्मा, एकमात्र कारर्ण हुनाले, वितनीहरूमा ईश्वरीय कारर्णको अभाव र्छौ। लौविकक 
र भौवितक आत्माको रचना होइन। वितनीहरू आध्यात्मित्मक र शाश्वतका नकली मात्र हुन्। क्षभिर्णक विवचारहरू 
अनन्त सत्यको एजिन्टपोडहरू हुन्, यद्यविप (विवपरीत गुर्णहरूको अनुमानद्वारा) त्रुदिटले पविन "म सत्य हुँ" 
भन्नुप+�र्छौ। तर यस भनाइले गल्ती, झूटले आफैलाई नष्ट गर्छौ�।

5. 136: 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

येशूले आफ्नो चच� स्थापना गनु�भयो र आफ्नो धिमशनलाई ख्रीष्ट-विनको पान3 आध्यात्मित्मक आधारमा कायम 
राख्नुभयो। … उसले कुनै पविन बुजिद्ध, काय� वा जीवन ईश्वरबाट अलग भएको +ाबी गरेन।

उहाँले आफ्ना विवद्याथ�हरूलाई आग्रह गनु�भयो: "माविनसहरूले म माविनसको पुत्र हुँ भनी को भन्र्छौन्?" त्यो हो: 
खराबीहरू हटाउन र विबरामीहरूलाई विनको पान3 कुरालाई कसले वा के हो?

चेलाहरूले आफ्ना गुरुलाई अरूहरूले भन्+ा राम्रोसँग पXे, तर वितनीहरूले उहाँले भन्नुभएको र गनु�भएका सबै
कुरा बुझेनन्, वा वितनीहरूले उहाँलाई धेरै पटक सोध्ने त्तिथएनन्। येशू धीरजी भई अत्मिस्तत्वको सत्यता त्तिसकाउन 
र प्र+श�न गन�मा लाविगरहनुभयो। उहाँका विवद्याथ�हरूले सत्यको यो शत्ति  विबरामीहरूलाई विनको पान3, 
दुष्टहरूलाई बाविहर विनकाल्न,े मरेकाहरूलाई जीविवत पान3 +ेखे। तर यस अद्भतु कामको अम्तिन्तम कुरालाई 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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आत्मित्मक रूपमा बुझ्न सकेन, वितनीहरूद्वारा पविन, Xूसमा टाँविगएपधिर्छौ, जब वितनीहरूका पविवत्र त्तिशक्षक 
वितनीहरूको सामु उभिभए, रोग, पाप, रोग, मृत्यु र धिचहानमात्तिथ विवजयी।

बुझ्ने इच्र्छौा राख्+ै गुरुले +ोहोर्याए, "तर म को हुँ भनी वितमी भन्र्छौौ?" यो नयाँ सोधपुर्छौको अथ� त्तिथयो: को वा 
के हो जसले काम गन� सक्षम र्छौ, लोकविप्रय दि+मागमा यवित रहस्यमय?

6. 137: 16-21

आफ्नो सामान्य आवेगका साथ, त्तिसमोनले आफ्ना भाइहरूलाई जवाफ दि+ए, र उनको जवाफले एउटा ठूलो 
तथ्य प्रस्तुत गर्यो: "तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्र्छौ, जीविवत परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्र्छौ! "अथा�त: तपाईंले tोषर्णा 
गनु�भएको मसीह हो, — ख्रीष्ट, आत्मा। ईश्वरको, सत्य, जीवन र प्रेमको, जसले मानत्तिसक रूपमा विनको 
पार्छौ�।

7. 138: 6-15

अब यो पत्रुसको लाविग स्पष्ट भयो विक ईश्वरीय जीवन, सत्य र प्रेम, र मानव व्यत्ति त्व होइन, विबरामी र चट्टान को
विनको पान3 त्तिथयो, सद्भाव को +ायरा मा एक दृढ आधार। यस आध्यात्मित्मक रूपमा वैज्ञाविनक आधारमा येशूले 
आफ्नो उपचारको व्याख्या गनु�भयो, जुन बाविहरका माविनसहरूलाई चमत्कारिरक +ेखिखयो। उहाँले +ेखाउनुभयो 
विक रोगहरू न त शारीरिरकता द्वारा, न त मटेरिरया मेधिडका द्वारा, न स्वच्र्छौता द्वारा, तर ईश्वरीय आत्मा द्वारा, 
नश्वर दि+माग को त्रुदिटहरु लाई बाविहर विनकालेर। आत्माको सव�च्चता त्यो जग त्तिथयो जसमा येशूले विनमा�र्ण 
गनु�भयो।

8. 333: 19-31

विXस्चिस्चयन युग भन्+ा पविहले र पधिर्छौ दुवै पुस्ताहरू भरिर, ख्रीष्ट, आध्यात्मित्मक विवचारको रूपमा, - ईश्वरको 
प्रवितविबम्ब, - ख्रीष्ट, सत्यलाई प्राप्त गन� तयार भएका सबैलाई केही मात्रामा शत्ति  र अनुग्रहको साथ 
आउनुभएको र्छौ। अब्राहाम, याकूब, मोशा, र अगमव ाहरूले मसीह, वा ख्रीष्टको मविहधिमत झलकहरू 
समातेका त्तिथए, जसले यी �ष्टाहरूलाई ईश्वरीय प्रकृवित, प्रेमको सारमा बम्तिप्तस्मा दि+ए। ईश्वरीय र्छौविव, विवचार, वा 
ख्रीष्ट ईश्वरीय त्तिसद्धान्त, ईश्वरबाट अविवभाज्य हुनुहुन्थ्यो, र्छौ र सधैं हुनेर्छौ। येशूले आफ्नो आत्मित्मक पविहचानको 
यो एकतालाई यसरी उल्लेख गनु�भयो: "अब्राहाम हुनु अधिt, म हुँ;" "म र मेरो बुबा एक हौं।" "मेरो बुबा म भन्+ा
महान हुनुहुन्र्छौ।" एक आत्माले सबै पविहचानहरू समावेश ग+�र्छौ।

9.    70: 7-9

माविनस कविहल्यै ईश्वर होइन, तर आत्मित्मक माविनस, परमेश्वरको प्रवितरूपमा बनेको, परमेश्वरलाई 
प्रवितविबम्बिम्बत ग+�र्छौ। यस वैज्ञाविनक प्रवितविबम्बमा अहंकार र बाबा अविवभाज्य र्छौन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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10.    17: 14-15

विकनविक ईश्वर अनन्त, सव�शत्ति , सम्पूर्ण� जीवन, सत्य, प्रेम, सबै भन्+ा मात्तिथ, र सबै हुनुहुन्र्छौ।

+ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

+ैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दि+न प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स+स्यको कत�व्य हुनेर्छौ: "तपाईंको राज्य आउँर्छौ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्र्छौ!

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौ+ 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यत्ति गत अनुलग्नकले म+र चच�का स+स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प+�र्छौ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छौ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छौ�न्,  पापलाई  हप्काउँ+ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स+स्यहरूले दि+नहुँ हेनु�प+�र्छौ र सबै खराबीबाट रु्छौटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�प+�र्छौ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन3,
विनन्+ा गन3, सल्लाह दि+न,े प्रभाव पान3 वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौ+ 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स+स्यको  कत�व्य हुनेर्छौ  विक उसल े आXामक मानत्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि+न
प्रवितदि+न स्वयंलाई बचाउन ु पर्छौ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो +ावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँ+ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छौ, र न्याय गरिरनरे्छौ वा +ोषी हुनेर्छौ।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौ+ 8  सेक्सन।6 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।
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_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXभिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकOग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXभिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको र्छौ।


