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स्वर्ण� पाठ:  वि�तोपदेश 28: 6

"इमान्दार भई गरीब हुनु राम्रो �ो, धनी भई दुष्ट हुनु राम्रो �ोइन।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्र� 112 : 1-5, 9

1 परमप्रभुको प्रशंसा गर! कुनै माविनसले परमेश्वरको डर र आदर राख्दछ। उ सुखी हुनेछ। त्यस माविनसले 
परमेश्वरका आज्ञा�रू मन पराउँदछ।

2 उनका सन्तान�रू पथृ्वीमा म�ान् हुनेछ। असल माविनसका सन्तान�रूलाई साँर्चो रूपमा आशीवा�द 
दिदइनेछ।

3 त्यस माविनसको परिरवार�रू अवित सम्पन्न हुनेछ अविन उसको भद्रता सदा सव�दा र�ने छ।
4 सोझा माविनस�रूको लाविग, परमेश्वर अन्धकारमा र्चम्किम्कर�ने ज्योवितको स्वरूप हुनुहुन्छ। परमेश्वर धमE, 

दयालु र करूर्णामय हुनुहुन्छ।
5 माविनसको लाविग दयालु र उदार हुनु उत्तम �ो। एक माविनसको लाविग आफ्नो व्यापारमा स्पष्ट हुनु असल 

�ो।
9 त्यस्तो माविनस जसले आफ्नो इच्छा अनुसार गरीब माविनस�रूलाई र्चीजबीज�रू दिददंछ। अविन उसको 

उपकार सव�दा र�ी र�ने छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. 1 वितमोVी 6 : 17-19

17 यो आदेश वितनी�रूलाई देऊ जो यो पथृ्वीका र्चीज�रूद्वारा धनी भएकाछन्। वितनी�रूलाई घमण्डी नहुनु
भन। वितनी�रूलाई आफ्नो आशालाई सम्पथित्तमाथिV नराख्नु भन, विकनभने सम्पथित्त अविनश्चिRत बस्दछ। 
त्यसको साटो वितनी�रूले आफ्नो आशा परमेश्वरमाथिV राख्नु पछ� जसले �ामीलाई �रेक कुरो पया�प्त 
प्रदान गनु� हुन्छ।

18 धनी�रूलाई राम्रो काम गनु� अविन राम्रो काम गरेर धनी हुनु भन्नु। अविन दिदनमुा र बाडँनुमा खुशी हुनु 
भन्नु।

19 त्यसो गरेर वितनी�रूले आफ्नो लाविग स्वग�मा सम्पथित्त सञ्र्चय गनbछन्। त्यो सम्पथित्त नै एउटा गवितलो 
घडेरी बन्नेछ-जसमाथिV वितनी�रूले आफ्नो भविवष्यको जीवन विनमा�र्ण गन� सक्नेछन्। तब 
वितनी�रूले सत्य जीवन पाउनेछन्।

2. य�ोशू 7: 10 (लाई 1st,), 11, 13, 19-22, 25, 26 (लाई 1st,)

10 परमप्रभुले य�ोशूलाई भन्नुभयो।
11 इस्राएलका माविनस�रूले मेरो विवरूद्ध पाप गरेका छन्। वितनी�रूले करार भङ्ग गरे जो मैले 

वितनी�रूलाई पालन गनु� भनी आज्ञा गरेको थिVए।ँ वितनी�रूले ती के�ी वस्तु�रू लगे जसलाई मैले नष्ट 
गनु� भनी आज्ञा दिदएको थिVए।ँ वितनी�रूले मबाट र्चोरी गरेका छन्, वितनी�रूले झूटो काम गरेका छन्। 
वितनी�रूले ती वस्तु�रू आफ्नै विनम्किम्त लगे।

13 अब माविनस�रूलाई शुद्ध तुल्याउनका विनम्किम्त जा। माविनस�रूलाई भन्, ‘स्वयंमलाई शुद्ध तुल्याऊ। 
भोथिलको विनम्किम्त तैयार �ौ। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ‘के�ी माविनस�रूले ती वस्तु�रू 
राखिखछोडेका छन् जसलाई उ�ाँले नष्ट गनु� भनी आदेश गनु� भएको थिVयो। तँ त्यस बेलासम्म तेरो 
शत्रु�रूलाई परास्त गन� समV� हुने छैनस् जबसम्म तैंले ती वस्तु�रूलाई फ्याँक्दैनस्।

19 तब य�ोशूले आकानलाई भने, छोरो, तैंलेपरमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई सम्मान गर् अविन उ�ाँको 
अघिघ तेरो पाप स्वीकार गर्। मलाई भन तैंलेके गरिरस् अविन मबाट कुनै कुरा पविन लुकाउने रे्चष्टा नगर्।

20 आकानले उत्तर दिदयो, यो सत्य �ो! मैले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको विवरूद्ध पाप गरे। मैले जे गरे 
त्यो यो �ोः

21 �ामीले यरी�ो श�र अविन त्य�ाँ भएका सबै वस्तु�रू कब्जा गयm। मैले बाबेलका एउटा सुन्दर कोट, दुइ 
सय शेकेल ओजनको र्चादँी अविन लगभग पर्चास शेकेल ओजनको सुन देखें। ती वस्तु�रू मैले आफ्नै 
विनम्किम्त राख्न र्चा�ें। यसकारर्ण मैले ती वस्तु�रू थिलए।ँ तपाईंले ती वस्तु�रू मेरो पाल मुविन भूइँमा 
गादिढएको पाउनु हुनेछ। र्चादँी कोट मुविन छ।

22 यसV� य�ोशूले के�ी माविनस�रूलाई त्यस पालमा पठाए। वितनी�रू पालवितर दगुरे अविन ती वस्तु�रूलाई 
त्य�ी पालमा लुकाइएको पाए।ँ र्चादँी कोट मवुिन थिVयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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25 तब य�ोशूले भने, तैंले�ामीमाथिV धेरै कष्ट दिदइस्, तर अब परमप्रभुले तँमाथिV कष्ट ल्याउनु हुनेछ। 
त्यसपघिछ सबै माविनस�रूले आकान अविन त्यसका परिरवारमाथिV वितनी�रू नमरूञ्जेल उनी�रूले ढुङ्गा 
वषा�ए तब माविनस�रूले वितनी�रूलाई जलाइ दिदए।

26 आकानलाई जलाइसके पघिछ वितनी�रूले धेरै ढुङ्गा�रू त्यसको शरीर माथिV राखिखदिदए। ती ढुङ्गा�रू 
आज सम्म पविन त्य�ाँ छन्।

3. 2 इवित�ास 1 : 1 (सुलेमान), 6-12

1 सुलेमान एक अवित शथिqशाली राजा भए विकनभने परमप्रभु वितनका परमेश्वर वितनका साV हुनुहुन्थ्यो। 
परमप्रभुले सुलेमानलाई अवित म�ान बनाउनु भयो।

6 सुलेमान भेट हुने पालमा परमप्रभुको सामनु्नेको काँसाको वेदीसम्म गए। सुलेमानले वेदीमा 1,000 
�ोमबथिल अप�र्ण गरे।

7 त्यस रात परमेश्वर सुलेमान क�ाँ आउनु भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, सुलेमान, मैले तँलाई के दिदएको तँ 
र्चा�न्छस् मलाई भन।

8 सुलेमानले परमेश्वरलाई भने, तपाईं मेरा विपता दाऊद प्रवित अवित दयालु हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले मलाई मेरा 
विपताको स्Vानमा नयाँ राजा बन्नका विनम्किम्त रु्चन्नु भयो।

9 अब �े परमप्रभु परमेश्वर, तपाईंले मेरा विपता दाऊदलाई दिदनुभएको वर्चन राखिख दिदन�ुोस्। तपाईंले मलाई
एक अत्यन्त विवशाल राष्ट्रका राजा रु्चन्नु भयो। त्य�ाँ यवित विवघ्न माविनस�रू छन् जस्तै वितनी�रू पृथ्वीका 
धूलो सरी छन्।

10 अब मलाई बुद्धिद्ध र ज्ञान दिदन�ुोस् जसमा विक म यी माविनस�रूलाई स�ी ढंङ्गले अगुवाइ गन� सकँू। कुनै 
व्यथिqले पविन तपाईंको स�ायता विबना यी तपाईंका म�ान माविनस�रूमाथिV शासन गन� सqैन।

11 परमेश्वरले सुलेमानलाई भन्नुभयो, तेरो ढाँर्चा ठीक छ। तैंले धन-सम्पथित्तका विनम्किम्त वा सम्मानको विनम्किम्त 
यार्चना गरिरनस्। तैंले तेरा शत्रु�रू मारिरयोस् भन्ने यार्चना गरिरनस् अविन तैंले लामो जीवनको विनम्किम्त 
यार्चना गरिरनस्। अ�ँ तैंले ती कुरा�रूका विनम्किम्त यार्चना गरिरनस्। तैंले बुद्धिद्ध अविन ज्ञानको यार्चना गरिरस् 
जसमा विक तैंले मेरो माविनस�रूको विनम्किम्त बुद्धिद्धमानी पूव�क विनर्ण�य थिलन सक्छस् ती माविनस�रू जो माथिV
शासन गन� मैले तँलाई रु्चनें।

12 यसV� म तँलाई बुद्धिद्ध र ज्ञान दिदनेछु। तर म तँलाई धन-सम्पथित्त, अघिधकार अविन प्रवितष्ठा पविन दिदनेछु। तेरो 
अघिघ र�ेका कुनै पविन राजाथिसत कवि�ले पविन यवित विबध्न सम्पथित्त अविन प्रवितष्ठा थिVएन। अविन भविवष्यमा 
पविन कुनै राजाको यवित विवघ्नसम्पथित्त अविन प्रवितष्ठा हुने छैन।

4. लूका 18 : 18 (एउटा)-30

18 ... एकजना यहूदी अगूवाले येशूलाई सोधे, �े उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाउँन मैले के गनु� पछ�?
19 येशूले वितनलाई भन्नुभयो, वितमीले मलाई विकन उत्तम भन्दछौ? केवल परमेश्वर मात्र उत्तम हुनुहुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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20 तैपविन म वितम्रो प्रश्नको उत्तर दिदन्छु। वितमीले परमेश्वरको आज्ञा�रू जान्दछौः व्यश्चिभर्चार नगनु� कसैको 
�त्या नगनु�, नर्चोनु�, अरूको विवषयमा झुटो नबोल्नु, बाबु-आमालाई सम्मान गनु�।

21 तर ती अगुवलाले भने, म सानोदेखिख यी आज्ञा�रू पालन गदz आएको छु।
22 जब येशूले यस्तो सुन्नभयो, उ�ाँले त्यो अगुवालाई भन्नुभयो, तर त्य�ाँ अझै एउटा वितमीले गनु� पन� काम 

बाँकी छ। वितम्रोमा भएको सबै र्चीज�रू विबPी गर अविन पैसा�रू गरीब माविनस�रूलाई बाघँिडदेऊ अविन 
स्वग�मा वितमीले इनाम पाउनेछौ। त्यसपघिछ वितमी आऊ अविन मलाई पछयाऊ!

23 तर जब उसले यी कुरा�रू सुन्यो ऊ अत्यन्त दुःखी भयो विकनभने त्यो माविनस साहै्र धनी थिVयो।
24 जब येशूले त्यो माविनसलाई दुःखी भएको देख्नु भयो, उ�ाँले भन्नुभयो, साँच्रै्च धनी माविनसलाई 

परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनु� कदिठन छ।
25 �ो, धनी माविनसलाई परमेश्वको राज्यमा प्रवेश गनु�भन्दा ता बरू ऊँटलाई थिसयोको नाँथ्रीबाट घिछनु� 

सद्धिजलो पछ�।
26 जब त्य�ाँ भएका माविनस�रूले यो सुने, वितनी�रूले भने, त्यसो भए कसले उद्धार पाउँछ?
27 येशूले भन्नुभयो, जे माविनसको विनम्किम्त असम्भव काम छ परमेश्वरको विनम्किम्त सम्भव छ।
28 पत्रुसले भने, के �ामीले सबै कुरा त्याग्यौं तपाईंको अनुयायी भएकाछौं?
29 येशूले भन्नुभयो, म वितमी�रूलाई साँर्चो भन्दछु। प्रत्येक माविनस जसले आफ्नो घर, पत्नी, 

दाज्युभाइ�रू, आमाबाबु, अVवा बालक�रू परमेश्वरको राज्यका विनम्किम्त छोडेको छ
30 वितनले यो जीवनमा यी सब भन्दा धेरै पाउनेछ। अविन जब त्यो माविनस मछ� , त्यसले परमेश्वरसंग संधैंको 

लागी बस्ने मौका पाउनेछ।

5. 1 यू�न्ना 2: 15-17

15 संसारलाई अVवा संसारमा भएका कुरा�रुलाई प्रेम नगर। यदिद कुनै व्यथिqले संसारप्रवित प्रेम गछ�  भने, 
विपताको प्रमे त्यस व्यथिqमाथिV हुदैँन।

16 संसारमा भएका नराम्रा कुरा�रु यी हुन्�ाम्रो पापपूर्ण� शारीरिरक अश्चिभलाषा खुशी तुल्याउने कुरा�रुको 
र्चा�ाना गनु�, �ामीले देखेका पापपरू्ण� वस्तु�रुको र्चा�ाना गनु�, �ामीथिसत भएका कुरा�रुप्रवित घमण्ड 
गनु�।तर ती कुरा�रु विपताबाट आएका �ोइनन्। ती सबै कुरा�रु संसारबाट आएका हुन्।

17 माविनस�रुको इच्छा अनुसारको र्चीज�रु थिलएर संसार अघिघ बदिढर�ेकोछ। तर त्यो माविनस जो परमेश्वरले 
र्चा�ेको गछ�  त्यो सधैंको विनम्किम्त र�न्छ।ख्रीष्टको शत्रु�रुलाई नपछ्याऊ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 8-15

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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प्रश्न - हुनुको वैज्ञाविनक कVन के �ो?

जवाN। - पदाV�मा न जीवन, सत्य, बुद्धिद्ध, न त पदाV� छ। सबै अनन्त मन र यसको असीम अश्चिभव्यथिq �ो, 
विकनविक ईश्वर सव�व्यापी हुनुहुन्छ। आत्मा अमर सत्य �ो; कुरा नश्वर त्रदुिट �ो। आत्मा वास्तविवक र अनन्त �ो; कुरा
अवास्तविवक र लौविकक छ। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, र माविनस उ�ाँको स्वरूप र समानता �ो। त्यसैले माविनस 
भौवितक �ोइन; उ�ाँ आध्यात्मित्मक हुनुहुन्छ।

2. 477 : 9-17

जे भौवितक छ त्यो नश्वर �ो। पाँर्च भौवितक इद्धिन्द्रय�रूका लाविग, माविनस पदाV� र मन एकताबद्ध देखिखन्छ। तर 
विPस्चिस्र्चयन विवज्ञानले माविनसलाई ईश्वरको विवर्चारको रूपमा प्रकट गद�छ, र शारीरिरक इद्धिन्द्रय�रूलाई नश्वर र 
गलत भ्रम�रू घोषर्णा गद�छ। ईश्वरीय विवज्ञानले यो असम्भव देखाउँछ विक भौवितक शरीर, यद्यविप पदाV�को 
उच्र्चतम स्तर, गलत नाममा मन, माविनस हुनुपछ� , - वास्तविवक र थिसद्ध माविनस, अविवनाशी र अनन्तको अमर 
विवर्चार।

3. 279 : 13-21, 26-29

आत्मा र पदाV� न त स�अत्मिस्तत्वमा र�न सक्छ न स�योग गन� सक्छ, र सत्यले त्रदुिट थिसज�ना गन� सक्छ, वा 
यसको विवपरिरत एकले अक� थिसज�ना गन� सक्दैन।

जीवन र बौद्धिद्धकता पदाV� वा वस्तुमा छन् भन्ने विवश्वास �राउने अनुपातमा, अत्मिस्तत्वको अमर तथ्य�रू 
देखिखएका छन्, र वितनी�रूको एक मात्र विवर्चार वा बुद्धिद्ध ईश्वरमा छ। अनन्त जीवन र सत्य र प्रेमको बुझाइ र 
प्रदश�नबाट मात्र आत्मासम्म पुग्न सविकन्छ।

तार्किकंक र वैज्ञाविनक विनष्कष�मा यो ज्ञानले मात्र पुग्छ विक अत्मिस्तत्वको दुई आधार�रू छन्, पदाV� र दिदमाग, तर 
एक मात्र, मन।

4. 301 : 17-23, 24-29

जसरी परमात्मा पदाV� �ो र माविनस ईश्वरीय स्वरूप र प्रवितरूप �ो, माविनसले र्चा�नु पछ� , र वास्तवमा, केवल 
राम्रोको पदाV� छ, आत्माको पदाV�, कुनै Nरक छैन। माविनसमा कुनै अन्य पदाV� वा दिदमाग छ भन्ने विवश्वास 
आध्यात्मित्मक �ोइन र पवि�लो आज्ञालाई तोड्छ, तपाईसँग एउटै ईश्वर, एक दिदमाग हुनुपछ�। ... भ्रम, पाप, रोग, र
मृत्यु भौवितक भावनाको झूटो गवा�ीबाट उत्पन्न हुन्छ, जुन असीम आत्माको केद्धिन्द्रय दूरी बावि�र एक 
अनुमाविनत दृविष्टकोर्णबाट, मन र पदाV�को उल्टो छविव प्रस्तुत गद�छ र सबै कुरा उल्टो हुन्छ।

5. 269 : 21-28

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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भौवितक इद्धिन्द्रय�रूको गवा�ी न त पूर्ण� छ न ईश्वरीय। त्यसकारर्ण म येशूको थिशक्षा, उ�ाँका प्रेरिरत�रू, 
अगमवqा�रूको र दिदमागको विवज्ञानको गवा�ीमा आNूलाई असुरश्चिक्षत रूपमा रोप्छु। अन्य आधार�रू 
छैनन्। अन्य सबै प्रर्णाली�रू - पूर्ण� वा आंथिशक रूपमा भौवितक इद्धिन्द्रय�रू माN� त प्राप्त ज्ञानमा आधारिरत 
प्रर्णाली�रू - �ावाले �ल्लाएको नक� ट�रू हुन्, र्चट्टानमा बनेका घर�रू �ोइनन्।

6. 326 : 8-14

सबै प्रकृवितले माविनसलाई ईश्वरको प्रमे थिसकाउँछ, तर माविनसले ईश्वरलाई सव�च्र्च रूपमा प्रेम गन� सक्दैन र 
आफ्नो सम्पूर्ण� स्ने� आध्यात्मित्मक र्चीज�रूमा सेट गन� सक्दैन, जबविक भौवितकलाई माया गछ� वा 
आध्यात्मित्मक भन्दा बढी विवश्वास गद�छ।

यदिद �ामीले ख्रीष्टलाई �ाम्रो एकमात्र मथुिqदाताको रूपमा प्राप्त गनb �ो भने, �ामीले भौवितक प्रर्णालीको 
जगलाई त्याग्नु पछ�, जवितसुकै समय-सम्माविनत।

7. 593: 6

पस�। पदाV�मा खजाना राख्दै; त्रदुिट।

8. 262 : 17-26

अय्यूबले भने: "मैले कानले तपाईंको बारेमा सुनेको छु, तर अब मेरो आँखाले तपाईंलाई देख्छ।" मानव�रूले 
अय्यूबको विवर्चारलाई प्रवितध्वविन गनbछन्, जब कथिVत पीडा र र्चीजको आनन्दले प्रबल हुन छोड्छ। त्यसपघिछ 
वितनी�रूले जीवन र खुशी, आनन्द र दुःखको गलत अनुमान छोड्नेछन्, र विनःस्वाV� पे्रम गनb, धैय�तापूव�क काम 
गनb, र ईश्वरको विवपरीत सबैलाई द्धिजत्ने आनन्द प्राप्त गनbछन्। उच्र्च दृविष्टकोर्णबाट सुरु गरेर, एक व्यथिq स�ज 
रूपमा उठ्छ, प्रकाशले विबना प्रयास विबना प्रकाश उत्सज�न गद�छ; विकनविक "ज�ाँ वितम्रो खजाना छ, त्य�ाँ वितम्रो 
हृदय पविन हुनेछ।"

9. 272 : 19-25

यो भौवितक अत्मिस्तत्वको भयानक प्र�सनको नवितजाको विवपरीत, दैविनक जीवनको विवर्चार र ईसाईकरर्णको 
आध्यात्मित्मकीकरर्ण �ो; यो पविवत्रता र शुद्धता �ो, तलको प्रवृथित्त र कामुकता र अशुद्धताको पृथ्वीको 
गुरुत्वाकष�र्णको विवपरिरत, जसले वास्तवमा विPश्चिRयन विवज्ञानको ईश्वरीय उत्पथित्त र सञ्र्चालनलाई प्रमाश्चिर्णत 
गद�छ।

10.   322 : 26-5

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पदाV�को अनुमाविनत जीवनमा विवश्वासको तीखो अनुभव�रू, साVै �ाम्रो विनराशा र विनरन्तर दुःख�रूले �ामीलाई
Vविकत बच्र्चा�रू जस्तै ईश्वरीय प्रेमको काखमा Nका�उँछ। त्यसपघिछ �ामी ईश्वरीय विवज्ञानमा जीवन थिसक्न सुरु 
गछm। दूध छुटाउने यो प्रविPया विबना, "के वितमीले खोजी गरेर भगवान पत्ता लगाउन सक्छौ?" आNैलाई त्रदुिटबाट
मुq गन� भन्दा सत्यको र्चा�ना गन� सद्धिजलो छ। नश्वर�रूले विPश्चिRयन विवज्ञानको बुझाइ खोज्न सक्छन्, तर 
वितनी�रू विPश्चिRयन विवज्ञानबाट वितनी�रूको लाविग प्रयास नगरी हुनुको तथ्य�रू बटुल्न सक्षम हुनेछैनन्। यो द्वन्द्व 
�रेक प्रकारको त्रदुिटलाई त्याग्न र राम्रो बा�ेक अरू कुनै रे्चतना राख्ने प्रयासमा समावेश छ।

11.   61 : 4-11

मानवीय स्ने�मा असलले खराबीमाथिV र आध्यात्मित्मकलाई पशुमाथिV र्चढाउनुपछ� , नत्रता खुशीले कवि�ल्यै द्धिजत्न 
सक्दैन। यो दिदव्य अवस्Vाको प्राम्किप्तले �ाम्रो सन्तानमा सुधार ल्याउनेछ, अपराध घटाउनेछ र म�त्वाकांक्षालाई 
उच्र्च लक्ष्य दिदनेछ। पापको �रेक उपत्यकालाई उच्र्च बनाउनु पछ� , र स्वाV�को �रेक प�ाडलाई तल ल्याइन्छ, 
विक �ाम्रो भगवानको राजमाग� विवज्ञानमा तयार हुन सक्छ।

12.   518 : 15-19

आत्मामा धनी�रूले गरिरब�रूलाई एउटै भ्रातृत्वमा मद्दत गछ�न्, सबैको एउटै थिसद्धान्त, वा बुबा; अविन धन्य त्यो
माविनस जसले आफ्नो दाजुभाइको आवश्यकता देख्छ र त्यसलाई पूरा गछ� , अका�को भलाइमा आफ्नै खोजी 
गद�छ।

13.   451 : 14-18

माविनस जुन दिदशामा �ेछ�  त्य�ी दिदशामा वि�ँड्छ, ज�ाँ उसको धन हुन्छ, त्य�ाँ उसको मन पविन हुन्छ। यदिद �ाम्रा 
आशा�रू र स्न�े�रू आत्मित्मक छन् भने, वितनी�रू माथिVबाट आउँछन्, तलबाट �ोइन, र वितनी�रूले आत्माका 
Nल�रू पुरानो रूपमा थिलन्छन्।

14.   390 : 9-11

सत्यले लम्बाइमा �ामी सबैलाई आत्माको आनन्दको लाविग भावनाको सुख र पीडाको आदानप्रदान गन� बाध्य 
पाछ�।

दैविनक कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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दैविनक प्राV�ना

प्रत्येक दिदन प्राV�ना गनु� यस र्चर्च�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Vाविपत  �ोस्,  र  मबाट  सबै  पाप  �टाउन;  र  तपाईंको  वर्चनले  सबै
माविनसजावितको स्ने� समदृ्धिद्ध, र वितनी�रूलाई शासन गन� सक्छ!

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिqगत अनुलग्नकले मदर र्चर्च�का  सदस्य�रूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको घिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  र्चर्च�का
सदस्य�रूले दिदनहुँ �ेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राV�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनb,
विनन्दा गनb, सल्ला� दिदन,े प्रभाव पानb वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आPामक मानथिसक सल्ला�को  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बर्चाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिVयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


