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आइतबार मार्च� 27, 2022

विवषय- वास्तविवकता

स्वर्ण� पाठ:  मत्ती 4 : 17

"वितमीहरू पश्चत्ताप गर अवि� आफ्�ो रह�-सह� परिरवत्त�� गर, विक�भ�े, स्वग�को राज्य �जि'क आइपुगेको छ।"

उत्तरदायी पढाइ: प्रकाश 21: 1, 3-5, 7

1 तब मैले एउटा �याँ स्वग� अवि� �याँ पथृ्वी देखें। पविहलो स्वग� अवि� पथृ्वी अदृश्य भयो। अब त्यहाँ 
सागर थि;ए�।

3 मैले सिसंहास�बाट आएको ठूलो आवा' सु�ें। त्यो आवा'ले भन्यो, अब परमेश्वरको भव� 
मावि�सहरुसंग छ.। उ�ी वित�ीहरुसंग रहे�छ�्। वित�ीहरु उ�का मावि�सहरु हु�ेछ�्। परमेश्वर स्वयं 
वित�ीहरुथिसत हु�ेछ�् अवि� वित�ीहरुका परमेश्वर बन्�ेछ�्।

4 परमेश्वरले वित�ीहरुको आखाँबाट 'म्मै आँसु पुछ्�ु हु�ेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोद� वा 
पीडा केही हु�े छै�। सबै पुरा�ो वस्तुहरु विबतेर गए।

5 उ�ी एक 'ो सिसंहास�मा थि;ए उहाँले भन्�ुभयो, हेर! अविहले म हरेक कुरालाई �याँ तुल्याउँदैछु। तब 
उहाँले भन्�ुभयो, “यसलाई लेख, विक�भ�े यी वर्च�हरु विवश्वासयोग्य अवि� सत्य छ�्।

7 कु�ै मावि�स, 'सले विव'य प्राप्त गछ�, यो सबै प्राप्त ग�Lछ। अवि� म उसको परमेश्वर हु�ेछु। अवि� उ 
मेरो छोरो हु�ेछ।

पाठ सेम��

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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1. मत्ती 4: 23 (येशु) ओल्�ी

23 येशु...

2. मत्ती 5: 1 (देख्दै) (ला 1st :), 2

1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै मावि�सहरूलाई देख्�ु भयो। येशू डाडँामा उक्लेर बस्�ुभयो।
2 उहाँले वित�ीहरूलाई थिसकाउ� ;ाल्�ुभयो। उहाँले भन्�ुभयो।

3. मत्ती 7: 21

21 मलाई प्रभु, प्रभु, भन्�े हरेक मावि�स स्वग�को राज्यमा प्रवेश ग�� पाउ�ेछै�। तर 'सले स्वग�मा हु�ुहु�े 
मेरो विपताको इच्छा पाल� गछ�। उसले स्वग�को राज्यमा प्रवेश ग�� पाउ�ेछ।

4. मत्ती 13: 24 (द)-30

24 स्वग�को राज्य एउटा मावि�स 'स्तो हो 'सले आफ्�ो खेतमा असल बीऊ छय_,
25 त्यो रात सबै मावि�सहरू वि�दाइरहेका थि;ए। त्यो मावि�सको शत्रु आयो अवि� गहुँको बीर्च-बीर्चमा सामा 

छरेर गयो।
26 केही समयपछिछ गहुँ उछिaयो र बढ� ;ाल्यो त्यही समय सामा पवि� बढ� ;ाल्यो,
27 उसका र्चाकरहरू आए र माथिलकलाई सोधे, ह'ूरले आफ्�ो खेतमा असल बीऊ रोप्नु भएको होइ�? तब 

सामाको बोट र्चाकिहं कहाँबाट आयो?
28 त्यो मावि�सले 'वाM दिदयो, केही शत्रुले त्यो छरेको थि;यो। र्चाकरहरूले सोधे, त के हामीले गएर ती 

सामा उखेलेको तपाईं र्चाह�ु हुन्छ?
29 त्यो मावि�सले 'वाM दिदयो, अह,ँ विक�भ�े 'ब वितमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ पवि� उखेल्� सक्छौ।
30 Mसलको समयसम्म सामा र गहुँ दुवैलाई सँगसँगै बढ� देऊ। Mसल कटाइको बेलामा म खेतालाहरूलाई

भन्�ेछु, पविहले सामा बटुलेर वित�ीहरूलाई 'लाउ�ुको वि�म्तिम्त विबटा-विबटा बाँध। त्यसपछिछ गहुँ बटुल र 
मेरो भण्डारमा 'म्मा गर।

5. मत्ती 13: 10-23 (ला 3rd ,)

10 रे्चलाहरू आए र येशूलाई सोधे, तपाईंले उपदेश ग�� दिद�ुहुँदा तपाईंले विक� उखा�हरू भन्�ु भएको?

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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11 येशूले 'वाM दिद�ुभयो, स्वग�को राज्यको सत्यरहस्यहरूको बारेमा वितमीहरूले मात्र बुझ्�सक्छौ। तर 
अरूहरूले ती 'ान्�सक्दै��्।

12 'सले बुझ्� सक्दछ उसलाई अरू बुझाइ�ेछ अवि� उसले र्चाहेभन्दा धेरै बुझ्� पाउ�ेछ। तर 'सले बुझ्� 
सक्दै� उसले 'वित बुझेकोछ त्यो पवि� उसकोबाट खोथिस�ेछ।

13 यसैले, ती मावि�सहरूलाई उपदेश दिदए ँम उखा�हरू भन्�े छु वित�ीहरू हदे�छ�्, तर देख्दै��्। वित�ीहरू 
सुन्छ�् तर बुझ्दै��्।

14 यसरी यशैयाले 'ु� अगमवार्णी गरे त्यो वित�ीहरूमा पूर्ण� भयो।‘वितमीहरू सुन्� त सुन्छौ तर बुझ्दै�ौं। 
वितमीहरू हे�� त हेछm तर कविहले देख्दै�ौ।

15 हो, यी मावि�सहरूको हृदय कठोर भएको छ। का� भएर पवि� विय�ीहरू सुन्� अस्वीकार गछ��् 
वित�ीहरूका आँखाछ तापवि� वित�ीहरू देख्दै��्। यस्तो भएको छ त्यसकारर्ण वित�ीहरूले आफ्�ा 
आँखाले देख्दै��्। आफ्�ा का�ले सुन्दै��् वित�ीहरूका हृदयले बुझ्दै��् है� भ�े वित�ीहरू मकहाँ आउ�े
थि;ए सुन्�े थि;ए अवि� म वितमीहरूलाई वि�को पा�Lथि;ए।

16 तर वितमीहरू धन्य छौ विक�भ�े वितaा आँखाहरूले देख्� सक्छ�्, अवि� वितaा का�हरूले सुन्� सक्छ�्।
17 म वितमीहरूलाई साँर्चो भन्दछु। धेरै अगमवक्ताहरू र धमp मावि�सहरू पविहले वितमीहरूले देखेका कुराहरू

ह�े� र्चाहन्;े। तर वित�ीहरूले ती कुराहरू देख्� सके��्। अवि� धेरै अगमवक्ताहरू र धमp मावि�सहरू 
वितमीहरूले सु�ेका कुराहरू पविहले सुन्� र्चाहन्;े। तर वित�ीहरूले ती कुराहरू सुन्� सके��्।

18 अब विकसा�को बारेमा उखा� सु�।
19 बाटोमा छरिरएको बीऊ के हो? त्यो बीऊ त्यो मावि�स 'स्तो हो 'सले राज्यको बारेमा केही उपदेश सुन्छ 

तर बुझ्दै�। दुष्ट आउँछ अवि� उसको म�मा रोविपएको कुराहरू लै'ान्छ।
20 अवि� र्चट्टा�मय भूछिममा खसेको बीऊहरू र्चाकिहं के हु�्? ती बीऊहरू त्यो मावि�स 'स्तै हु�् 'सले उपदेश

सुन्छ अवि� आ�न्दथिसत तुरन्तै ग्रहर्ण गद�छ।
21 तर त्यो मावि�सले त्यो सन्देशलाई गह�रूपले उसको 'ीव�मा पस्� दिददै�। त्यो उपदेशलाई त्यसले ;ोरै 

बेरसम्म मात्र आफ्�ो 'ीव�मा राख्छ। उपदेशको कारर्णले 'ब उसले कष्ट र सतावटको साम�ा ग�ु�पछ�  
त्यसले तत्काल आफ्�ो विवश्वास गमुाउँछ।

22 अवि� काँडाहरूमा छरिरएको बीऊहरू र्चाकिहं के हु�्? ती बीऊहरू ती मावि�सहरू 'स्तै हु�् 'सले उपदेश 
सुन्दछ�् तर 'ी�वको विवषयमा बढता विMNी गछ��् अवि� पैसाको प्रमेले वित�ीहरूले सु�ेको उपदेश 
वि�स्साथिसन्छ। यसले गदा� उपदेशले MलMलाउ� सक्दै�।

23 तर मथिललो 'मी�मा झरेका बीऊहरू र्चाकिहं के हु�्? ती बीऊहरू ती मावि�सहरू 'स्तै हु�् 'सले उपदेश
सुन्छ र त्यसलाई बुझ्दछ। त्यो बीरूवा उaन्छ�् अवि� कविहले सयगरु्णा ज्यादा, कहीले साठी गुर्णा ज्यादा, 
र कविहले तीसगुर्णा अछिधक Mल Mलाउँछ�्।

6. मत्ती 10: 1, 5-8, 16-20, 22, 40

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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1 येशूले आफ्�ा बाह्र '�ा रे्चलाहरूलाई बोलाउ�ु भयो। उहाँले दुष्टात्माहरूलाई धपाउ�े सामथ्य� 
वित�ीहरूलाई दिद�ुभयो। उहाँले हरेक प्रकारको रोग र विबमारहरू वि�को ग�� सक्�े सामथ्य� वित�ीहरूलाई 
दिद�ुभयो।

5 येशूले यी बाह्र'�ा प्रेरिरतहरूलाई आज्ञा दिद�ुभयो। त्यसपछिछ उहाँले वित�ीहरूलाई राज्यको विवषयमा 
प्रर्चार ग�� भ�ी पठाउ�ुभयो। येशूले भन्�ुभयो, गैर यहूदूहीरूकहाँ �'ाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा 
पवि� �'ाऊ।

6 बरू इस्राएली मावि�सहरूकहाँ 'ाऊ। वित�ीहरू हराएका भेडाँहरू झें छ�्।
7 'ब वितमीहरू 'ान्दछौ, ‘स्वग�को राज्य आउ�ै लागेका छ भ�ी प्रर्चार गर।
8 रोगीहरूलाई वि�को पार, मरेकाहरूलाई जि'व�मा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपर्चार गर। मावि�सहरूबाट 

भूत धपाऊ। म वितमीहरूलाई थिसत्तैंमा यी शथिक्तहरू दिदन्छु। यस;� थिसत्तैंमा वित�ीहरूलाई सघाऊ।
16 सु�! म वितमीहरूलाई ब्वाँसोका बीर्चमा भेडाझै गरी पठाउँछु। यसकारर्ण सप�झैं र्च�ाखो ब�। अवि� ढुकुर 

झैं सोझो ब�।
17 सबै मावि�सहरूदेखिख सत�क ब�। वित�ीहरूले वितमीहरूलाई पविN�े छ�् अवि� अदालतमा पुया�इ�ेछ�्। 

वित�ीहरूले आफ्�ो सभाघरहरूमा लगेर वितमीहरूलाई कोरा� लाउ�ेछ�्।
18 वित�ीहरूले वितमीहरूलाई राज्यपाल अवि� रा'ाहरूको अछिघ ला�ेछ�्। मेरो कारर्णले गदा� वित�ीहरूले 

यसो ग�}छ�्। वितमीहरू ती हाविकम अवि� रा'ाहरू र गैर-यहूदीहरूको समक्ष मेरो बारेमा भन्�ेछौ।
19 'ब वितमीहरू पNाउ प�L छौ के बोल्�ु प�L र कसरी बोल्�ु प�L भन्�े बारेमा छिर्चम्तिन्तत �ब�। त्यसबेलामा 

वितमीहरूले भन्�ु प�L कुराहरू वितमीहरूलाई बताइ�ेछ।
20 वास्तवमा वितमीहरू बोल्�ेछै�ौ परमविपताको आत्मा आMै वितमीहरूबाट बोल्�ुहु�ेछ।
22 सबै मावि�सहरूले वितमीहरूलाई घृर्णा ग�Lछ�् विक�भ�े वितमीहरूले मलाई पछ् याउछौ। तर 'सले 

आखिखरसम्म सहन्छ उसको उद्धार हु�ेछ।
40 वितमीहरूलाई 'सले ग्रहर्ण गछ� मलाई पवि� ग्रहर्ण गद�छ। अवि� 'सले मलाई ग्रहर्ण गछ� मलाई 

पठाउ�ेलाई पवि� ग्रहर्ण गद�छ।

7. यूहन्�ा 3: 27 (ए)

27 ए मान्छेले त्यही मात्र पाउ� सक्छ 'ो परमेश्वरले दिद�ुहुन्छ।.

8. मत्ती 5: 6, 8, 10, 12 (ला 2nd :)

6 धन्य धार्मिमंकताका वि�म्तिम्त भोकाउ�े र वितखा�उ�ेहरू, विक�भ�े परमेश्वरले वित�ीहरूलाई तृप्त पा�ु� हु�ेछ।
8 धन्य हृदयमा शुद्ध हु�ेहरू, विक�भ�े वित�ीहरूले परमेश्वरलाई देख्�ेछ�्।
10 धन्य धार्मिमंकताको वि�म्तिम्त सताइएकाहरू, विक�भ�े स्वग�का राज्य वित�ीहरूकै हु�ेछ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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12 सुखी र खुशी ब�। स्वग�मा वितमीहरूलाई ठुलो इ�ाम छिमल्�ेछ। विक�भ�े वितमीहरूका अछिघका 
अगमवक्तहरूलाई वित�ीहरूले यसरी�ै व्यवहार गरेका थि;ए।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 275 : 10-14

यसको विवज्ञा�मा हु�ुको वास्तविवकता र Nम बुझ्�को लाविग, तपाईंले वास्तवमा सबै कुराको ईश्वरीय 
थिसद्धान्तको रूपमा ईश्वरलाई गर्ण�ा गरेर सुरु ग�ु�पछ�। आत्मा, 'ीव�, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा 'ोछिडन्छ�्, 
र परमेश्वरका लाविग धम�शास्त्रीय �ामहरू हु�्।

2. 7 : 13-18

छिर्चन्तकहरुको  समय आएको  छ  ।  सत्य,  थिसद्धान्त  र  समय-सम्मा�  प्रर्णालीबाट  स्वतन्त्र,  मा�वताको
पोट�लमा दस्तक दिदन्छ। विवगतसँगको सन्तुविष्ट र भौवितकवादको शीतल परम्परा क्षतविवक्षत हुँदै गइरहेको छ
। परमेश्वरको अज्ञा�ता अब विवश्वासको लाविग पाइलाको ढुङ्गा होइ�।

3. 95 : 19-22, 28-32

हामी ज्ञा�को वृजिद्ध र तु्रदिटको अन्त्यलाई स्वागत गछ�, विक�विक मा�व आविवष्कारको पवि� दिद� हु�ुपछ�, र 
हामी त्यो दिद� ईश्वरीय वास्तविवकताद्वारा विNश्चिश्चय� विवज्ञा�द्वारा सMल भएको र्चाहन्छौं।

अर्चम्मको भ्रमले भरिरएको, संसार बाल्यकालको पालुवामा सुतेको छ, घण्टौं टाढाको सप�ा देख्दै। भौवितक 
भाव�ाले अस्तिस्तत्वको तथ्यलाई उ'ागर गद}�; तर आध्यास्तित्मक ज्ञा�ले मा�व रे्चत�ालाई शाश्वत सत्यमा 
उर्चाल्छ।

4. 109 : 32-7

परमात्माका ती� ठूला सत्यताहरू, सव�शथिक्तमा�ता, सव�व्यापीता, सव�ज्ञता, - सबै शथिक्तको स्वाछिमत्वमा रहेको 
आत्मा, सबै ठाउँ भ�L, सबै विवज्ञा�को गठ� ग�L, - वस्तु वास्तविवक हु� सक्छ भन्�े मान्यतालाई सदाको लाविग 
खण्ड� गद�छ। यी अ�न्त सत्यहरूले ईश्वरको सृविष्टको उज्यालो वास्तविवकताको रूपमा आदिदम अस्तिस्तत्वलाई 
प्रकट गद�छ, 'समा उहाँले ब�ाउ�ु भएको सबै उहाँको बुजिद्धको असलले उच्र्चारर्ण गरिरएको छ।

5. 472 : 24 (सबै)-3

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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सबै वास्तविवकता ईश्वर र उहाँको सृविष्टमा छ, सामं'स्यपूर्ण� र अ�न्त। उहाँले 'े सृविष्ट ग�ु�हुन्छ त्यो असल छ, र 
उहाँले ब�ाइएका सबै ब�ाउ�ुहुन्छ। तस;� पाप, रोग वा मृत्युको एक मात्र वास्तविवकता यो भया�क तथ्य हो विक
अवास्तविवकताहरू मा�वलाई वास्तविवक देखिखन्छ�्, गलत विवश्वास, 'बसम्म परमेश्वरले वित�ीहरूको भेष 
हटाउ�ुहुन्�। वित�ीहरू सत्य होइ��्, विक�भ�े वित�ीहरू परमेश्वरका होइ��्। हामी विNस्चिस्र्चय� विवज्ञा�मा थिसक्छौं
विक �श्वर दिदमाग वा शरीरको सबै समा�ता भ्रम हो, वास्तविवक र समा� 'स्तो देखिख�े भए पवि� वास्तविवकता वा 
पविहर्चा� छै�।

6. 335 : 27-31

वास्तविवकता आध्यास्तित्मक,  सामं'स्यपूर्ण�,  अपरिरवत��ीय,  अमर,  दिदव्य,  अ�न्त हो। अध्यास्तित्मक कु�ै  पवि�
वस्तु वास्तविवक, सामं'स्यपूर्ण� वा अ�न्त हु� सक्दै�। पाप, रोग र मृत्यु आत्माको अ�ुमावि�त एजिन्टपोडहरू
हु�्, र वास्तविवकताको विवरोधाभास हु�ुपछ�।

7. 186 : 11-5

दुष्टता एक अस्वीकार हो, विक�विक यो सत्यको अ�ुपस्चिस्;वित हो। यो केविह होइ�, विक�भ�े यो केविह को 
अभाव हो। यो अवास्तविवक छ, विक�विक यसले सव�शथिक्तमा� र सव�व्यापी ईश्वरको अ�ुपस्चिस्;वितलाई 
अ�ुमा� गद�छ। प्रत्येक �श्वरले 'ान्�ै पछ� विक खराबमा � शथिक्त छ � वास्तविवकता।

दुष्ट भ�ेको आत्मवि�भ�र हो। यसले भन्छ: "म एक वास्तविवक अस्तिस्तत्व हुँ, राaोसँग ओभरमास्टरिरङ।" यो 
झूटले सबै बहा�ाहरूबाट दुष्टता हटाउ�ु पछ�। दुष्टको एक मात्र शथिक्त आMैलाई �ष्ट ग�ु� हो। यसले 
कविहल्यै राaोको एक अंशलाई पवि� �ष्ट ग�� सक्दै�। असललाई �ष्ट ग��को लाविग दुष्टको हरेक प्रयास 
असMल हुन्छ, र केवल दुष्टलाई सदाको लाविग दण्ड दिद� मद्दत गद�छ। यदिद हामीले समा�ताको रूपमा 
असहमवितको वास्तविवकतालाई स्वीकाय� भ�े, विववादले हामीमाथि; समा�ुपावितक रूपमा दावी गद�छ। यदिद 
खराबी राaो 'वित वास्तविवक छ, खराब पवि� अमर छ। यदिद मृत्यु 'ीव� 'स्तै वास्तविवक छ भ�े, अमरता 
एक छिम;क हो। यदिद दुखाइ पीडाको अभाव 'स्तै वास्तविवक छ भ�े, दुवै अमर हु�ुपद�छ; र यदिद त्यसो हो 
भ�े, सद्भाव अस्तिस्तत्वको वि�यम हु� सक्दै�।

�श्वर दिदमाग आMैलाई अज्ञा�ी छ, वा यो कविहल्यै आत्म-धोखा हु� सक्दै�। यदिद �श्वर दिदमागले कसरी 
राaो हु� 'ान्छ, यो राaो हुन्थ्यो। विक�विक यसले आMैं बाहेक अरू कुरामा विवश्वास ग�ु�पद�छ, यसले 
देवताको रूपमा कुरालाई सिसंहास�मा राख्छ। मा�व म� सुरुदेखिख �ै मरू्तितंपू'क थि;यो, अन्य देवताहरू 
भएको र एकभन्दा बढी दिदमागमा विवश्वास ग�L।

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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'सरी �श्वरहरूले �श्वर अस्तिस्तत्वलाई पवि� बुझ्दै��्, वित�ीहरू सव�ज्ञ म� र उहाँका सृविष्टहरूबाट कवित 
अज्ञा�ी हु�ुपछ�।

8. 122 : 1-7

भौवितक इजिन्�यहरूको प्रमार्णले प्रायः अस्तिस्तत्वको वास्तविवक विवज्ञा�लाई उल्ट्याइदिदन्छ, र यसैले 
असहमवितको शास� थिस'��ा गद�छ, - पाप, रोग, र मृत्युलाई देखिख�े शथिक्त प्रदा� गद}; तर 'ीव�का महा�् 
तथ्यहरू, सही रूपमा बुझेका छ�्, त्रदुिटहरूको यस वित्रगुटलाई पराजि'त गछ��्, वित�ीहरूका झूटा 
साक्षीहरूलाई खण्ड� गछ��्, र स्वग�को राज्यलाई प्रकट गछ��्, - पथृ्वीमा सद्भावको वास्तविवक शास�।

9. 590 : 1-3

स्वग�को अछिधराज्य। ईश्वरीय विवज्ञा�मा सद्भावको लगाम; अ�न्त, अ�न्त, र सव�शथिक्तमा� म�को क्षेत्र; 
आत्माको वातावरर्ण, 'हाँ आत्मा सव_च्र्च छ।

10.   242 : 9-14

स्वग�मा 'ा�े एउटा मात्र बाटो छ, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञा�मा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउ�ुहुन्छ। राaो, 
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्दा 'ीव�को अक_ कु�ै रे्चत�ा �हु�ु, र इजिन्�यहरूको त;ाकथि;त पीडा र आ�न्द 
भन्दा उच्र्च हु�ु हो।

11.   503 : 9-15

ईश्वरीय थिसद्धान्त र विवर्चारले आध्यास्तित्मक सद्भाव, स्वग� र अ�न्तताको गठ� गद�छ। सत्यको ब्रह्माण्डमा, पदा;�
अज्ञात छ। त्यहाँ त्रदुिटको कु�ै अ�ुमा� प्रवेश गद}�। ईश्वरीय विवज्ञा�, ईश्वरको वर्च�, त्रदुिटको अ�ुहारमा 
अन्धकारलाई भन्छ, "परमेश्वर सव�व्यापी हु�ुहुन्छ," र सदा-वत�मा� प्रेमको ज्योवितले ब्रह्माण्डलाई उज्यालो 
ब�ाउँछ।

12.   560 : 11-19

महा� र्चमत्कार, मा�व भाव�ा को लागी, ईश्वरीय प्रमे हो, र अस्तिस्तत्व को महा� आवश्यकता मावि�स मा स्वग� को
राज्य को गठ� को सही विवर्चार प्राप्त ग�� को लागी हो। हामीले हाaो छिछमेकीलाई घृर्णा गदा� वा परमेश्वरले 
उहाँको वर्च� बोल्� वि�युक्त ग�ु�भएको कसैको गलत अ�ुमा�को म�ोरञ्'� गदा� यो लक्ष्य कविहल्यै पुग्दै�। Mेरिर, 
यसको उच्र्चतम दृश्य विवर्चारको सही अ;� विब�ा, हामीले ईश्वरीय थिसद्धान्तलाई कविहल्यै बुझ्� सक्दै�ौं।

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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13.   291 : 13-18

स्वग� कु�ै स्;ा� होइ�, तर म�को ईश्वरीय अवस्;ा हो 'समा म�का सबै अश्चिभव्यथिक्तहरू सामं'स्यपूर्ण� र अमर
हुन्छ�्, विक�विक त्यहाँ पाप हुँदै� र मावि�ससँग आफ्�ो कु�ै धार्मिमंकता �भएको पाइन्छ, तर "परमप्रभुको म�" 
को स्वाछिमत्वमा हुन्छ। ", धम�शास्त्रले भ�ेझैं।

14.   207 : 27 मात्र

आध्यास्तित्मक य;ा;� सबै कुरामा वैज्ञावि�क तथ्य हो।

15.   372 : 14-17

'ब मावि�सले विNश्चिश्चय� विवज्ञा�लाई पूर्ण� रूपमा प्रदश�� गछ� , ऊ थिसद्ध हु�ेछ। उसले � त पाप ग�� सक्छ, � त 
कष्ट भोग्� सक्छ, � त कुराको अधी�मा रह� सक्छ, � त परमेश्वरको व्यवस्;ाको अवज्ञा ग�� सक्छ। त्यसैले 
उहाँ स्वग�मा स्वग�दूतहरू 'स्तै हु�ुहु�ेछ।

दैवि�क कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि�क प्रा;��ा

प्रत्येक दिद� प्रा;��ा ग�ु� यस र्चर्च�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हु�ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  'ीव�,  र  प्रेमको  शास� ममा  स्;ाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउ�;  र  तपाईंको  वर्च�ले  सबै
मावि�स'ावितको स्�ेह समजृिद्ध, र वित�ीहरूलाई शास� ग�� सक्छ!

र्चर्च� म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी वा  � केवल व्यथिक्तगत अ�ुलग्�कले मदर र्चर्च�का  सदस्यहरूको म�साय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत ग�ु�पद�छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र मावि�सलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ��्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  र्चर्च�का

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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सदस्यहरूले दिद�हुँ हे�ु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ� प्रा;��ा ग�ु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी ग��,  न्याय ग�L,
वि�न्दा ग�L, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�L वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु�बाट।

र्चर्च� म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।1 ।

डू्यटी ग�� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु�ेछ विक उसले  आNामक मा�थिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिद�
प्रवितदिद� स्वयंलाई बर्चाउ�ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्�ा �ेता र मावि�स'ावितप्रवित आफ्�ो दावियत्वलाई विबस��ु  वा
बेवास्ता ग�ु� हुँदै�। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर�ेछ, र न्याय गरिर�ेछ वा दोषी हु�ेछ।

र्चर्च� म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले�विMल्ड विNश्चिश्चय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि;यो। यो किकंग 'ेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विNश्चिश्चय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासे', मरेी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।


