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विवषय- पदार्थ�

स्वर्ण� पाठ:  वि�तोपदेश 8: 18

"धन दौलत र आदर मसि!त र�न्छ, म अनन्त धन अविन !ाँर्चो !फलता प्रदान गछ) �।"

उत्तरदायी पढाइ: भजन!ंग्र� 119 : 12, 16-18
भजन!ंग्र� 36: 8, 9

12 �े परमप्रभ), तपाईंको प्रशं!ा �ो!्। मलाई तपाईंको विवधिध�रू सि!काउन) �ो!्।
16 म तपाईंको विनयम�रूमा रमाउने छ)  म तपाईंका वर्चन�रू भ)ल्ने छैन।
17 मेरो विनम्ति;त राम्रो गन)��ो!्, ताविक म बाँच्न !कौं अविन तपाईंको आज्ञा पालन गन@ छ) ।
18 �े परमप्रभ), मेरो आँखा�रू उघारी दिदन)�ो!् ताविक तपाईंका सिशक्षा�रू �ेन� !क)ँ  अविन तपाईंका र्चमत्कारी

काय��रू अध्ययन गन� !क)ँ ।
8 परमप्रभ)! वितनी�रू तपाईंको घरमा राम्रो र्चीज�रूबाट नयाँ शसिH पाउँछन्। तपाईंको आश्चय�पूर्ण� नदीबाट

वितनी�रूलाई विपउन दिदन) हुन्छ।
9 �े परमप्रभ)! जीवनको स्रोत तपाईंबाट ब�न्छ! तपाईंकै ज्योवितबाट �ामी ज्योवित पाउँछौं।

पाठ !ेम�न

बाइबलबाट

1. प्रस्र्थान 17: 1-6

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1 !ीनैको मरूभूधिमबाट !बै इस्राएली दल!ंगै यात्रा गरे। परमप्रभ)को आज्ञा अन)!ार वितनी�रू एक 
ठाउँदेखिख अक` ठाउँ यात्रा गरे। जब वितनी�रू रपीदीम प)गे त्य�ी छाउनी बनाए। त्य! ठाउँमा 
माविन!�रूको विनम्ति;त विपउने पानी सिर्थएन।

2 य!र्थ� वितनी�रू मोशाको विवरोधमा क) रा गन� लागे अविन वितनी�रूले भने, �ामीलाई विपउने पानी देऊ।
मोशाले वितनी�रूलाई भने, वितमी�रू विकन मसि!त ब�! गछb? विकन परमप्रभ)को परीक्षा सिलन्छौ?

3 तर माविन!�रू पानीको विनम्ति;त !ाहै्र वितखा�एका सिर्थए, य!र्थ� वितनी�रूले लगातर मोशा विवरूद्ध गन-
गन गरिरर�े। माविन!�रूले भने, विकन वितमीले �ामीलाई धिमश्र देशबाट बावि�रा ल्यायौ? के वितमीले 
�ामी �ाम्रा बाल-बच्र्चा तर्था गाई-वत)�रू !बै पानी विबना मरून भनी सिलएर आएका �ौ?

4 अविन मोशाले परमप्रभ)लाई विवन्ती गरे, म यी माविन!�रूसि!त के गन� !क्छ) ? वितनी�रू मलाई मान� 
तैयार छन्।

5 परमप्रभ)ले मोशालाई भन्न)भयो, इस्राएली माविन!�रूअधिघ जाऊ र वितनी�रूबाट के�ी 
बूढाप्रधान�रूलाई वितमी!ंगै लैजाऊ। र आफ्नो लहुरो पविन ल्याऊ। त्यो लहुरो त्य�ी �ो ज)न वितमीले 
नील नदीमा वि�का�उनमा प्रयोग गरेका सिर्थयौ।

6 म वितमी�रूको अधिघ �ोरेबमा सि!नै पव�तको र्चट्टानमासिर्थ म हुनेछ) । त्यो लहुरोले र्चट्टानलाई वि�का�उ 
अविन त्यो र्चट्टानबाट पानी विनस्कनेछ, तब माविन!�रूले त्यो पानी विपउन !क्छन्।”मोशाले त्य�ी गरे 
ज)न इस्राएलका बूढा-प्रधान�रूले त्यो देखे।

2. मत्ती 14: 14-21

14 जब येशू नाउबाट उत्रन)भयो, त्य�ाँ उ�ाँले माविन!�रूको भीड देख्न)भयो। उ�ाँ वितनी�रूप्रवित अत्यन्त 
टीठाउन) भयो, अविन वितनी�रूमा विवरामी परेका�रूलाई विनको पान)� भयो।

15 त्य!ै अपरान्� रे्चला�रू येशू क�ाँ प)गेर भन्नलागे, य�ाँ क) नै माविन! बस्दैनन्। अविन अब धेरे दिढलो भयो, 
वितनी�रूलाई पठाईदिदन)�ो! ज!मा विक वितनी�रू आफै गएर आफ्ना विनम्ति;त खानेक) रा विकन्न !कून्।

16 येशूले भन्न)भयो, माविन!�रू य�ाँबाट नजाउन बरू वितमी�रू आफैले वितनी�रूलाई के�ी खानेक) राको 
प्रबन्ध गरिरदेऊ।

17 रे्चला�रूले भने, तर �ामी�रूसि!त ज;मा पाँर्चवटा रोटी र दुइवटा माछा मात्र छन्।
18 येशूले भन्न)भयो, ती रोटी र माछा�रू य�ाँ ल्याऊ।
19 त्य!पधिछ येशूले !बै माविन!�रूलाई घाँ!मा पंसिH धिमलाएर बस्न लगाउन) भयो। उ�ाँले पाँर्चवटा रोटी र 

दुइवटा माछा सिलन)भयो। उ�ाँले आकाशतफ�  �ेरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदन)भयो। त्य!पधिछ उ�ाँले 
रोटी�रू ट)Qा पारेर रे्चला�रूलाई ती रोटी दिदन)भयो, अविन रे्चला�रूले र्चाँ�ी रोटी माविन!�रू माझ 
बाधिडदिदए।

20 !बैले खाए र !न्त)ष्ट भए। !बै माविन!�रूले खाना खाइ!के, पधिछ रे्चला�रूले उविlएका ट)Qा�रू बट)लेर
बाह्रवटा टोकरी�रूमा भरे

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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21 त्य�ाँ स्त्री�रू र केटाकेटी�रू बा�ेक प्राय पाँर्च �जार माविन!�रू सिर्थए।

3. लूका 12: 22, 24, 27, 31 (खोज्न)�ो!्)

22 येशूले आफ्ना रे्चला�रूलाई भन्न)भयो, य!कारर्ण म वितमीरूलाई भन्दछ) , बाँच्नका विनम्ति;त खानेक) रा 
र्चावि�न्छ भन्ने विवषयमा धिर्चन्ता नगर। वितम्रो शरीरको विवषयमा पविन धिर्चन्ता नगर विक वितमी के लगाउँछौ?

24 र्चरार्च)रूङ्गी�रूलाई �ेर। वितनी�रू बीउ छदnनन् अविन वाली लाउँदैनन्। र्चरार्च)रूङ्गी�रूले भँण्डार 
अर्थवा भकारी�रूमा खानेक) रा र्थ)पादnनन्। तर परमेश्वरले वितनी�रूलाई पेट भरी ख)वाउँन)हुनेछ। अविन 
र्चरार्च)रुङ्गी�रू भन्दा वितमी�रू धेरै मूल्यवान �ौ।

27 जंङ्गली फूल�रूलाई �ेर। !ोर्च, वितनी�रू क!री उम्रन्छन्। वितनी�रू आफ्नै लाविग के�ी गदnनन् न त 
वस्त्र नै बनाउँछन्। म वितमी�रूलाई भन्दछ)  विक !)लेमान जस्ता राजा आफ्नो !मस्त वैभवको !ार्थ पविन 
यी फूल�रूमा झैं एउटा वस्त्र पवि�रिरएको सिर्थएन।

31 य!कारर्ण वितमी�रूले खोज्न) पन@ म)ख्य त परमेश्वरको राज्य नै �ो। तब वितमी�रूलाई यी !बै बस्त)�रू 
पविन दिदइनेछ।

4. मत्ती 17: 24-27

24 येशू रे्चला�रूलाई सिलएर कफन�हुममा जान)भयो। कफन�हुममा के�ी माविन!�रू पत्र)!क�ाँ आए। ती 
माविन!�रू दो�ोरो म�!ूल उठाउने�रू सिर्थए। वितनी�रूले !ोधे, के वितमी�रूका ग)रूले दो�ोरो म�!ूल 
वितन)� हुन्छ?

25 पत्र)!ले जवाफदिदए, �ो, येशूले ती कर�रू वितन)�हुन्छ। त्य!पधिछ पत्र)! येशू भएको घरमा गए। पत्र)!ले 
के�ी बोल्न अधिधनै, येशूले भन्न)भयो,  यो !ं!ारमा राजाले माविन!�रूबाट विवश्चिभन्न प्रकारका कर�रू 
प्राप्त गद�छन्। तर म�!ूल वितन@ माविन!�रू को हुन्? के वितनी�रू राजाका परिरवारका माविन!�रू हुन्? 
अर्थवा ती अरू माविन!�रू हुन्? वितम्रो य! प्रवित के भनाईछ?

26 पत्र)!ले जवाफ दिदए, अरू माविन!�रूले म�!ूल वितछ�न्। येशूले भन्न)भयो, त्य!ो भए राजाका आफ्नै 
परिरवारले म�!ूल वितन@ आवश्यकता पदnन।

27 तर �ामी यी म�!ूल उठाउने�रूलाई री! उठाउन र्चाँ�दैनौ। य!र्थ� य!प्रकारले म�!ूल ब)झाऊ। 
पोखरीमा जाऊ र माछा !मात्न बल्छी�ान। वितमीले !मातेको पवि�लो माछा लेऊ, त्य!को म)ख खोल र 
वितमीले र्चार ड्रकमाको एउटा म)द्रा पाउनेछौ। त्यो म)द्रा म�!ूल उठाउने�रूलाई देऊ। त्य!ैबाट वितम्रो र 
मेरो म�!ूल र्च)Hा हुनेछ।

5. मकू� ! 12: 41-44

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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41 येशू मन्दिन्दरको ढ)क) टी !ाम) बस्न)भयो ज�ाँ आएर माविन!�रूले पै!ा र्चढाउने गद�रे्थ। उ�ाँले धेरै धनी 
माविन!�रूले मन्दिन्दरको ढ)क) टीमा धेरै पै!ा �ालेको �ेन)�भयो।

42 तब एउटी गरीब विवधवा आई अविन दुईवटा !-!ाना ताँमाका सि!क्का�रू दिदई। ती सि!क्का�रूको मूल्य 
एक पै!ा भन्दा कम सिर्थयो।

43 येशूले आफ्ना रे्चला�रूलाई आफूक�ाँ बोलाउन) भयो। उ�ाँले भन्न)भयो, म वितमी�रूलाई !ाँर्चो भन्दछ) । 
यो गरीब विवधवाले खाली दुइवटा ! !ाना सि!क्का�रू र्चढाई । तर वास्तवमा अरू धनी माविन!�रूले 
दिदएको भन्दा त्य!ले धेरै दिदई।

44 ती माविन!�रूको धेरै छन्, तर वितनी�रूले आफूलाई नर्चावि�एको मात्र दिदएका छन्। त्यो स्त्री धेरै गरीब 
छे। तर त्य!ले आफूमा भएको !बै नै दिदई। अविन त्य!ले ती पै!ा�रू आफूलाई मदत प)या�उनको लाविग 
नै �ो भन्ने ठानी।

6. 2 कोरिरन्र्थी 8: 9, 13-15

9 �ाम्रा प्रभ) येशू ख्रीष्टको अन)ग्र� त वितमी�रू जान्दछौ। अविन वितमी�रू यो पविन जान्दछौ विक ख्रीष्ट 
परमेश्वरमा धनी हुन) हुथ्यो, तर वितमी�रूको विनम्ति;त उ�ाँ गरीब हुन) भयो। आफू गरीब बनेर वितमी�रू धनी 
हुन !क भनेर नै उनले त्य!ो गन)� भएको �ो।

13 जब अरू�रू !)खी र�ादँा वितमी�रूलाई र्चाँवि� कष्टमा �ोऊ भन्ने �ामी र्चा�ँदैनौं। �ामी !बा र्थोक 
बराबरी �ो!् भन्ने र्चा�न्छौं।

14 य!धरिर वितमी�रूसि!त प्रशस्त छ। वितमी�रूसि!त भएका यी कूराले अरू माविन!�रूलाई खाँर्चो परेको 
क) रो टान� मद्दत प)ग्नेछ। अविन पधिछ जब उविन�रूसि!त प्रशस्त हुन्छ उनी�रूले वितमी�रूको खाँर्चो टारिरदिदन
!क्छन्। तब !बै बराबर हुनेछन्।

15 धम�शास्त्रमा यस्तै लेखिखएको छः ज!ले धेरै बट)ल्यो उ!को धेरै र�ेन, ज!ले र्थोरै बट)ल्यो उ!कोमा 
असिलकवित मात्र र�ेन।

7. भजन!ंग्र� 23: 1-6

1 परमप्रभ) मेरो गोठाला हुन)हुन्छ। मलाई खाँर्चो परेका !बै र्थोक�रू पाउनेछ) ।
2 उ�ाँले मलाई �रिरयो घाँ!को र्चौरमा !)ताउन)हुन्छ। उ�ाँले मलाई शान्त तलाउवितर लान) हुन्छ।
3 उ�ाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शसिH दिदन)हुन्छ। उ�ाँ !ाँच्रै्च नै अ!ल हुन)हुन्छ भन्ने 

देखाउनलाई उ�ाँले मलाई धार्मिमंकताको बाटोतफ�  डोराउन) हुन्छ।
4 यदिद म धिर्च�ानभन्दा पविन अन्धकार-खाडी भएर कि�डें पविन, डरले रातभरी पविन त�!ने छैन। विकन? 

विकनभने �े परमप्रभ), तपाईं म!ँग हुन)हुन्छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई !ान्तवना दिदंदछ।
5 �े परमप्रभ), तपाईंले मेरो शत्र)�रूका !मक्ष मेरो विनम्ति;त भोजन तयार पारिरदिदन) भयो, अविन तपाईंले मेरो 

सिशरमा तेल �ाल्न) भयो।मेरो कर्चौरा र्च)सिलन्छ र पोखिखएर बविगर�नेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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6 मेरो जीवनको अन्त!;म करूर्णा र भलाई म!ँगै र�ने छ, अविन म परमप्रभ)को मन्दिन्दरमा !ंधैको विनम्ति;त 
बस्नेछ) ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 16-24

प्रश्न। - पदार्थ� के �ो?
जवाफ। - पदार्थ� त्यो �ो जो शाश्वत र कल� र क्षय गन� अ!मर्थ� छ। !त्य, जीवन र प्रेम पदार्थ� हुन्, विकनविक 
धम�शास्त्रले वि�lूमा यो शब्द प्रयोग गद�छ: "आशा राखिखएका र्चीज�रूको वस्त), नदेखिखएका क) रा�रूको 
प्रमार्ण।" आत्मा, मन, आत्मा वा ईश्वरको पया�यवार्ची शब्द मात्र वास्तविवक पदार्थ� �ो। आत्मित्मक lह्माण्ड, 
व्यसिHगत माविन! !वि�त, एक धिमश्चिश्रत विवर्चार �ो, आत्मा को ईश्वरीय पदार्थ� को प्रवितविबम्बि;बत गद�छ।

2. 206 : 15-18

माविन!!ँगको ईश्वरको वैज्ञाविनक !;बन्धमा, �ामीले फेला पाछ� विक ज!ले आशीवा�द दिदन्छ !बैलाई 
आशीवा�द दिदन्छ, जस्तै येशूले रोटी र माछा�रू देखाउन)भयो, - आत्मा, क) नै फरक पदnन, आपरू्तितंको स्रोत 
�ो।

3. 530 : 5-12

ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविन! ईश्वर, अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय सि!द्धान्तद्वारा दिटकाइन्छ। पृथ्वीले, परमेश्वरको आज्ञामा, 
माविन!को प्रयोगको लाविग खाना ल्याउँछ। यो र्था�ा पाएर, येशूले एक पटक भन्न)भयो, "आफ्नो जीवनको 
लाविग क) नै विवर्चार नगन)��ो!्, के खाने, वा के विपउने" - आफ्नो !ृविष्टकता�को विवशेषाधिधकारमा �ोइन, तर 
परमेश्वर, !बैका ब)बा र आमालाई !क्षम रूपमा धिर्चन्दै। उ�ाँले सिलली�रू जस्तै माविन!लाई ख)वाउन र ल)गा 
लगाउन।

4. 91 : 16-17

भौवितक स्वार्थ�मा अवशोविषत भएर �ामी जीवन वा दिदमागको पदार्थ�लाई धिर्चन्ने र प्रवितविबम्बि;बत गछ�।

5. 278 : 4-22

आत्मा मात्र ईश्वरीय विवज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त पदार्थ� र रे्चतना �ो। भौवितक इन्दिन्द्रय�रूले य!को विवरोध गछ�न्, 
तर त्य�ाँ क) नै भौवितक इन्दिन्द्रय�रू छैनन्, विकनविक पदार्थ�को क) नै मन छैन। आत्मामा, त्य�ाँ क) नै क) रा छैन, जस्तै 
!त्यमा क) नै त्र)दिट छैन, र राम्रोमा क) नै खराबी छैन। यो झूटो अन)मान �ो, यो धारर्णा �ो विक त्य�ाँ वास्तविवक 
पदार्थ� छ, आत्माको विवपरीत। आत्मा, भगवान, अनन्त छ, !बै। आत्माको क) नै विवपरीत हुन !क्दैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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त्यो क) रा पया�प्त छ वा य!मा जीवन र !ंवेदना छ, नश्वर�रूको गलत विवश्वा!�रू मध्ये एक �ो, र केवल एक 
अन)माविनत नश्वर रे्चतनामा अवस्थिस्र्थत छ। त्य!कारर्ण, जब �ामी आत्मा र !त्यको नन्दिजक प)ग्छौं, �ामीले 
पदार्थ�को रे्चतना ग)माउँछौं। भौवितक पदार्थ� हुन !क्छ भनी स्वीकार गन� अक` प्रवेश र्चावि�न्छ, अर्था�त्, त्यो आत्मा
अ!ीम छैन र त्यो पदार्थ� आत्म-!ृजनात्मक, आत्म-अत्मिस्तत्व, र शाश्वत �ो। य!बाट यो पछ्याउँछ विक त्य�ाँ दुई 
अनन्त कारर्ण�रू छन्, एकअका�!ँग !दाको लाविग लधिडर�ेका छन्; र अझै पविन �ामी भन्छौं विक आत्मा !व`च्र्च
र !व�-उपस्थिस्र्थवित �ो।

6. 517 : 30-23

ईश्वरीय प्रमेले आफ्नै विवर्चार�रूलाई आशीवा�द दिदन्छ र वितनी�रूलाई ग)र्णा गन�, - उ�ाँको शसिH प्रकट गन�को 
लाविग। माविन! माटो जोत्नको लाविग बनेको �ोइन। उनको जन्मसि!द्ध अधिधकार प्रभ)त्व �ो, अधीनता �ोइन। उ�ाँ
पथृ्वी र स्वग�मा विवश्वा!को स्वामी हुन)हुन्छ, उ�ाँ आफैं  आफ्नो विनमा�ताको अधीनमा हुन)हुन्छ। यो अत्मिस्तत्वको 
विवज्ञान �ो।

उत्पसित्त 1: 29, 30. म वितमी�रुलाई अन्न हुने उन्दि�द र फल फल्ने रूख�रु दिदन्छ) । ती रुख�रुले आफैं  श्चिभत्र 
फेरिर उम्रने बीउ भएका फल�रु दिदनेछन् र यी अन्न र फल�रु वितमी�रुको विनम्ति;त खाद्य-पदार्थ� हुनेछन्। म फेरिर 
पश)�रुलाई खानका विनम्ति;त �रिरयो घाँ! तर्था उन्दि�द दिदनेछ)  र पथृ्वीमा भएका प्रत्येक !ा-!ाना घस्रने प्रार्णी�रु, 
आकाशमा उड्ने र्चरा�रु अविन पथृ्वीका !बै जनावर�रुले, यी र्चीज�रु खानेछन्। अविन यस्तै भयो।

ईश्वरले आफूलाई ठूलो!ँग जोड्नको लाविग !ानो विवर्चार दिदन)हुन्छ, र बदलामा, उच्र्चले !धैं तल्लोलाई रक्षा 
गन)�हुन्छ। आत्मामा धनी�रूले गरिरब�रूलाई एउटै म�ान् भ्रातृत्वमा मद्दत गछ�न्, !बैको एउटै सि!द्धान्त वा ब)बा;
अविन धन्य त्यो माविन! ज!ले आफ्नो दाज)भाइको आवश्यकता देख्छ र त्य!लाई पूरा गछ� , अका�को भलाइमा 
आफ्नै खोजी गद�छ। प्रमेले कम!ेकम आध्यात्मित्मक विवर्चारलाई शसिH, अमरता र भलाइ दिदन्छ, ज)न कोविपलाबाट
फूल झैं !बैमा र्चम्ति;कन्छ। ईश्वरका !बै विवविवध अश्चिभव्यसिH�रूले स्वास्थ्य, पविवत्रता, अमरता - अनन्त जीवन, 
!त्य र प्रेमलाई प्रवितविबम्बि;बत गद�छ।

7. 281 : 14-17

एक अ�ंकार, एक मन वा आत्मा ज!लाई भगवान भविनन्छ, अ!ीम व्यसिHत्व �ो, ज!ले !बै रूप र !)न्दरता 
प्रदान गद�छ र ज!ले व्यसिHगत आध्यात्मित्मक माविन! र र्चीज�रूमा वास्तविवकता र दिदव्यतालाई प्रवितविबम्बि;बत 
गद�छ।

8. 507 : 24-29

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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अनन्त मनले मानसि!क अर्ण)देखिख अनन्त!;म !बैलाई !ृजना र विनयन्त्रर्ण गद�छ। !बैको यो ईश्वरीय सि!द्धान्तले 
विवज्ञान र कलालाई उ�ाँको !ृविष्ट र माविन! र lह्माण्डको अमरतालाई व्यH गद�छ। !ृविष्ट !धैं प्रकट हुन्छ, र !धैं 
य!को अपरिर�ाय� स्रोतको प्रकृवितबाट देखा पन)�पद�छ।

9. 60 : 29-31

आत्मा!ँग मानवजावितलाई आशीवा�द दिदनको लाविग अ!ीम स्रोत�रू छन्, र आत्मामा खोज्दा ख)शी अझ 
!न्दिजलै प्राप्त हुनेछ र �ाम्रो पालनामा अझ !)रश्चिक्षत हुनेछ।

10.   494 : 10-14

ईश्वरीय प्रमे !धैं भेदिटएको छ र !धैं �रेक मानव आवश्यकता पूरा गन@छ। यो कल्पना गन)� राम्रो छैन विक येशूले 
र्च)नेको !ंख्याको लाविग मात्र वा !ीधिमत अवधिधको लाविग विनको पान@ ईश्वरीय शसिH प्रदश�न गन)�भयो, विकनविक !बै 
मानवजावित र �रेक घण्टामा, ईश्वरीय प्रमेले !बै राम्रो आपूर्तितं गद�छ।

11.   140 : 7-15

भौवितक रूपमा �ोइन तर आत्मित्मक रूपमा �ामी उ�ाँलाई दिदव्य मन, जीवन, !त्य र प्रेमको रूपमा धिर्चन्छौं। 
�ामीले दैवी प्रकृवितलाई ब)झेर र उ�ाँलाई ब)झेर प्रेम गन@, भौवितकतामा लड्ने �ोइन, तर �ाम्रा परमेश्वरको 
!मनृ्दिद्धमा रमाइलो गन@ अन)पातमा �ामी आज्ञाकारी र पूजा गन@छौं। धम� तब हृदयको हुनेछ, सिशरको �ोइन। 
माविन!जावित अब उप्रान्त प्रमेको अभावबाट अत्यार्चारी र विनषेधात्मक हुनेछैन, - भ)!)ना विनकाल्ने र ऊँट विनल्ने।

12.   577 : 32-18

विन;न भजनमा एउटा शब्दले देखाउँछ, यद्यविप बे�ो! भएर, विQश्चिश्चयन विवज्ञानले ईश्वरीय भावना, देवताको 
विनराकार वा आध्यात्मित्मक भावनालाई प्रवितस्र्थापन गरेर धम�शास्त्रमा फ्याँविकएको प्रकाश: -

भजन!ंग्र� 23

[दिदव्य पे्रम] मेरो गोठालो �ो; म र्चा�न्न।
[प्रमे] मलाई �रिरयो खक� मा !)त्न लगाउँछ:
[प्रमे] मलाई शान्त पानीको छेउमा लैजान्छ।
[प्रमे]  ले  मेरो  आत्मा  [आध्यात्मित्मक भावना]  प)नस्र्था�विपत गद�छ:
[प्रमे] ले उ�ाँको नामको खावितर मलाई धार्मिमंकताको बाटोमा डोर्
याउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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�ो,  म  मृत्य)को  छायाको  उपत्यकाबाट  कि�ंड्दा  पविन  म  क) नै
खराबी!ँग डराउनेछैन: विकनविक [प्रमे] म!ँग छ। [प्रमे] रड र [प्रमे]
कम�र्चारी�रूले मलाई !ान्त्वना दिदन्छन्।
[प्रमे] मेरा शत्र)�रूको उपस्थिस्र्थवितमा मेरो अगाधिड टेबल तयार पाछ� :
[प्रमे] मेरो सिशरमा तेलले अश्चिभषेक गछ�। मेरो कप र्चल्छ।
विनश्चय नै भलाइ र दयाले मेरो जीवनभरिर मलाई पछ्याउनेछ। र म
!धैंभरिर [प्रमे] को घर [रे्चतना] मा बा! गन@छ) ।

दैविनक कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गन)� य! र्चर्च�का प्रत्येक !दस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
!त्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शा!न ममा  स्र्थाविपत  �ो!्,  र  मबाट  !बै  पाप  �टाउन;  र  तपाईंको  वर्चनले  !बै
माविन!जावितको स्ने� !मनृ्दिद्ध, र वितनी�रूलाई शा!न गन� !क्छ!

र्चर्च� ;यान)अल, अन)च्छेद 8  !ेक्!न।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिHगत अन)लग्नकले मदर र्चर्च�का  !दस्य�रूको मन!ाय वा  काय�लाई
प्रोत्!ावि�त गन)�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविन!लाई र्चलाउँछ; र एक इ!ाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
!)विवधा�रू  प्रवितविबम्बि;बत  गछ�न्,  पापलाई  �प्काउँदा,  !ाँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। य!  र्चर्च�का
!दस्य�रूले दिदनहुँ �ेन)�पद�छ र !बै खराबीबाट छ) टकारा पाउन प्रार्थ�ना गन)�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन@,
विनन्दा गन@, !ल्ला� दिदन,े प्रभाव पान@ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

र्चर्च� ;यान)अल, अन)च्छेद 8  !ेक्!न।1 ।

डू्यटी गन� !तक� ता

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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यो  र्चर्च�का  प्रत्येक !दस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उ!ले  आQामक मानसि!क !ल्ला�को  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बर्चाउन)  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविन!जावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विब!�न)  वा
बेवास्ता गन)� हुँदैन। उ!को कामले उ!लाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

र्चर्च� ;यान)अल, अन)च्छेद 8  !ेक्!न।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिश्चयन !ाइन्! र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जे;! बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विQश्चिश्चयन !ाइं! पाठ्यप)स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य !वि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्या!ेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


