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आइतबार सेप्टेम्बर 11, 2022

विवषय- पदार्थ�

स्वर्ण� पाठ:  वि�बू्र 11: 1

"विवश्वासको अर्थ� �ो, �ामीले आशा गरेका कुरा�रूको वि(श्चि*त छ। अवि( विवश्वासको अर्थ� हुन्छ �ामीले कु(ै
कुरालाई (देखेता पवि( त्यो वास्तविवक छ भन्(े जान्(ु।"

उत्तरदायी पढाइ:  वि�तोपदेश 3: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16

1 �ेमेरा छोरा, मेरा शिशक्षा�रूलाई (भुल। मैले वितमीलाई ग(ु� भ(ेका ती चीज�रूको सम्झ(ा गर।
5 वितम्रो सम्पूर्ण� हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर। वितम्रो आफ्(ै बुद्धिAमा मात्र भर (पर।
6 वितम्रा सम्पूर्ण� माग��रूमा परमप्रभुलाई सम्झ। उ�ाँले (ै वितम्रा सबै माग��रू सोझो पारिरदिद(ु हु(ेछ।
9 वितम्रो सम्पशित्तले परमप्रभुको आदर गर। वितम्रो सवFतमबाट परमप्रभुलाई चढाऊ।
10 त्यस पछिछ वितम्रो सम्पूर्ण� खाँचो पूरा हु(ेछ। वितम्रा ढुकुटी�रू अन्(ले भरिर(े छ(् अवि( तेरा मसकबाट 

दाखरस पोखिखर�ेको हु(ेछ।
13 धन्य �ो त्यो मावि(स जसले ज्ञा( प्राप्त गछ�। जसले विववेक �ाँशिसल गछ� त्यो धन्य �ो।
16 ज्ञा(को दावि�(े �ातमा दीर्घाा�यु छ भ(े देबे्र �ातमा ध( र सम्मा( छ।

पाठ सेम�(

बाइबलबाट

1. भज(संग्र� 23: 1, 6

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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1 परमप्रभु मेरो गोठाला हु(ुहुन्छ। मलाई खाँचो परेका सबै र्थोक�रू पाउ(ेछु।
6 मेरो जीव(को अन्तसम्म करूर्णा र भलाई मसँगै र�(े छ, अवि( म परमप्रभुको मद्धिन्दरमा संधैको वि(म्तिम्त 

बस्(ेछु।

2. 2 राजा 4: 8, 12 (ला 1st.), 14, 15 (र कवि�ले), 16-26, 32-37

8 एकदिद( एलीशा शु(ैम वितर गए। त्य�ाँ शु(ैममा एक ज(ा प्रख्यता आइमाई बस्थिस्र्थइ(्। यस आइमाईले 
एलीशालाई रोकेर आQूसँग खा(ा खा( विबन्ती गरिर(्। यसकारर्ण एलीशा प्रत्येक पटक त्यस ठाउँ भएर 
जा(े गर्थa त्य�ाँ भोज( ग(� बस्रे्थ।

12 एलीशाले आफ्(ो सेवक गे�जीलाई भ(े, यस शु(ैमेली आइमाईलाई बोलाऊ। सेवकले शु(ैमेली 
आइमाईलाई बोलायो र उ एलीशाको सामु उश्चिभयो।

14 एलीशाले गे�जीलाई भ(े, �ामी उसका लाविग के ग(� सक्छौं? ग�ेजीले उत्तर दिदए, मलाई र्था� छ। उसको
छोरा छै( अवि( उसको लोग्(े बूढो भएको छ।

15 तब एलीशाले भ(े, उ(लाई बोलाऊ। यसकारर्ण गे�जीले आइमाईलाई बोलाए। ऊ आई अवि( दैलौमा 
उश्चिभई।

16 एलीशाले आइमाईलाई भ(े, अकF बसन्तमा यस समय वितमीले आफ्(ो छोरालाई अंङ्गालेको हु(े छौ। 
आइमाईले भ(ी, �ोइ( म�ाशय! परमेश्वरका ज(, मशिसत ढाँट्(े काम (ग(ु��ोस्।

17 तब आइमाई गभ�वती भई। एलीशाले भ(े जस्तै अकF बसन्तमा आइमाईलa छोरा जन्माई।
18 बालक ठूलो भयो। एकदिद( बालक आफ्(ो बुबा अवि( बाशिल काट्(े�रूलाई �े(� खेत गयो।
19 बालकले आफ्(ो बुबालाई भन्यो, अ�, मेरो टाउको! मेरो टाउको दुख्दैछ! बुबाले आफ्(ो सेवकलाई 

भन्यो, उसको आमाक�ाँ शिलएर जाऊ।
20 सेवकले केटालाई आमाक�ाँ पुया�यो। बालक दिदउँसोसम्म आमाको काखमा बस्यो। त्यसपछिछ ऊ मयF।
21 आइमाईले बालकलाई एलीशाको ओछ्या(मा सुताई। उसले त्यस कोठाको दैलो बन्द गरी अवि( बावि�र 

गई।
22 उसले आफ्(ो लोग्(ेलाई बोलाई अवि( भ(ी, कृपया मेरो वि(म्तिम्त एक ज(ा सेवक र एउटा गधा पठाइ दिद(ु 

�ोस्। त्यसपछिछ म परमेश्वरका ज(लाई भेट्( जा(ेछु अवि( Qर्किकं(े छु।
23 आइमाईको लोग्(ेले भन्यो, वितमी विक( आज परमेश्वरको ज( क�ाँ जा( चा�न्छौ? म�ी(ाको पवि�लो दिद(

अर्थवा विबश्राम-दिद( त �ोइ(। उसले भ(ी, छिचन्ता (ग(ु� �ोस्। सबर्थोक ठीकठाक हु(ेछ।
24 तब वित(ले गधामाशिर्थ एउटा काठी राखिखए र आफ्(ो सेवकलाई भवि((्, गधालाई छिछटो डोया�उ। मैले 

(भ(ुञ्जेल सम्म ढीलो (गर।
25 आइमाई परमेश्वरको ज(लाई भेट्( कमaल डाँडामा गई।परमेश्वरको ज( एलीशाले शु(ेमेली आइमाईलाई

टाढाबाट आउँदै गरेको देखे। एलीशाले आफ्(ो सेवकलाई भ(े, �ेर, शु(ैमेली आइमाई! उसलाई शिल( 
अवि�ले जा!

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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26 उसलाई भ(, के भूल भयो? वितमी ठीकठाक त छौ? के वितम्रो लोग्(े ठीक छ? वितम्रो (ा(ी ठीक छ? 
ग�ेजीले शु(ैमेली आइमाईलाई सबै कुरा�रू सोध्यो। उसले उत्तर दिदई, सबै ठीक ठाक छ।

32 एलीशा र्घारश्चिभत्र पसे। उसको ओछ्या(माशिर्थ एक ज(ा बालक लछिडर�ेको शिर्थयो।
33 एलीशा कोठश्चिभत्र पसे अवि( दैलो बन्द गरे। अवि�ले कोठामा एलीशा र बालक मात्र शिर्थए। तब एलीशाले 

परमप्रभुलाई प्रार्थ�(ा गरे।
34 एलीशा ओछ्या(माशिर्थ चढेर बालकमाशिर्थ वि(हुरिरए। एलीशाले आफ्(ो मुख बालकको मुखमाशिर्थ जोडे। 

उ(ले उसको आँखा बालकको आखाँमाशिर्थ राखे उ(ले आफ्(ो �ात�रू बालकको �ात�रू माशिर्थ राखे। 
एलीशा बालकको शरीर तातो (भए सम्म बालकमाशिर्थ पल्टिल्टर�े।

35 त्यसपछिछ एलीशा अलग भए अवि( कोठाको वरिरपरिर कि�ंछिडर�े। वित(ी Qेरिर गए अवि( बालकमाशिर्थ तबसम्म 
पल्टिल्टर�े जबसम्म उसले सात पटक �ास्थिoछउँ गरे( अवि( आफ्(ो आँखा खोल्दै(।

36 एलीशाले गे�जीलाई बोलाए अवि( भ(े, शु(ैमेली आइमाईलाई बोलाऊ! ग�ेजीले शु(ैमेमी आइमाईलाई 
बोलाए अवि( ऊ एलीशासामु आई। एलीशाले भ(े, वितम्रो छोरालाई उठाऊ।

37 तब शु(ैमेली आइमाई कोठश्चिभत्र पसी अवि( एलीशाको खुट्टामा वि(हुरिरई। त्यसपछिछ उसले आफ्(ो 
छोरालाई उठाई अवि( बावि�र वि(ल्टिस्क।

3. मत्ती 14: 14-21

14 जब येशू (ाउबाट उत्र(ुभयो, त्य�ाँ उ�ाँले मावि(स�रूको भीड देख्(ुभयो। उ�ाँ वित(ी�रूप्रवित अत्यन्त 
टीठाउ(ु भयो, अवि( वित(ी�रूमा विवरामी परेका�रूलाई वि(को पा(ु� भयो।

15 त्यसै अपरान्� चेला�रू येशू क�ाँ पुगेर भन्(लागे, य�ाँ कु(ै मावि(स बस्दै((्। अवि( अब धेरे दिढलो भयो, 
वित(ी�रूलाई पठाईदिद(ु�ोस जसमा विक वित(ी�रू आQै गएर आफ्(ा वि(म्तिम्त खा(ेकुरा विकन्( सकू(्।

16 येशूले भन्(ुभयो, मावि(स�रू य�ाँबाट (जाउ( बरू वितमी�रू आQैले वित(ी�रूलाई के�ी खा(ेकुराको 
प्रबन्ध गरिरदेऊ।

17 चेला�रूले भ(े, तर �ामी�रूशिसत जम्मा पाँचवटा रोटी र दुइवटा माछा मात्र छ(्।
18 येशूले भन्(ुभयो, ती रोटी र माछा�रू य�ाँ ल्याऊ।
19 त्यसपछिछ येशूले सबै मावि(स�रूलाई र्घााँसमा पंशिq छिमलाएर बस्( लगाउ(ु भयो। उ�ाँले पाँचवटा रोटी र 

दुइवटा माछा शिल(ुभयो। उ�ाँले आकाशतQ�  �ेरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिद(ुभयो। त्यसपछिछ उ�ाँले 
रोटी�रू टुTा पारेर चेला�रूलाई ती रोटी दिद(ुभयो, अवि( चेला�रूले चाँ�ी रोटी मावि(स�रू माझ 
बाछिडदिदए।

20 सबैले खाए र सन्तुष्ट भए। सबै मावि(स�रूले खा(ा खाइसके, पछिछ चेला�रूले उविब्रएका टुTा�रू बटुलेर
बाह्रवटा टोकरी�रूमा भरे

21 त्य�ाँ स्त्री�रू र केटाकेटी�रू बा�ेक प्राय पाँच �जार मावि(स�रू शिर्थए।
4. लूका 20 : 1

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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1 एकदिद( येशू मद्धिन्दरमा हु(ुहुन्थ्यो अवि( मावि(स�रूलाई शिशक्षा दिदइर�(ुभएको शिर्थयो। उ�ाँले परमेश्वरको 
राज्यको विवषयमा सुसमाचार�रू भवि(र�(ुभएको शिर्थयो। मुख्य पूजा�ारी �रू, व्यवस्र्थाका शास्त्री�रू र 
बूढा यहूदी प्रमुख�रू उ�ाँ भएकोमा प्रश्न ग(� आए।

5. लूका 21 : 1-4

1 येशूले के�ी ध(ी मावि(स�रूले मद्धिन्दरको दा(-पटेीमा उप�ार�रू �ाल्दै गरेको देख्(ुभयो।
2 त्य�ाँ उ�ाँले एउटी गरीब विवधवालाई दुइवटा ताँबाका सा(ा-सा(ा शिसक्का�रू पटेीमा �ाल्दै गरेको 

देख्(ुभयो।
3 येशूले भन्(ु भयो, म वितमी�रूलाई साँचो भन्दछु, यो गरीब विवधवाले अरू सबैले भन्दा धेरै दिदई।
4 विक(भ(े ध(ी�रूले आQूलाई (चावि�एको सम्पशित्तबाट भेटी चढाए। तर यो विवधवा अत्यन्तै गरीब छे 

अवि( उसले आफ्(ो जवित शिर्थयो सबै दिदई। त्यो पैसा त्यसलाई जीविवकाको लाविग चावि�न्थ्यो।

6. भज(संग्र� 147 : 5, 10, 11, 14

5 �ाम्रो स्वामी म�ा(् हु(ुहुन्छ। उ�ाँ अत्यन्त पराTमी हु(ुहुन्छ। उ�ाँको ज्ञा( अपार छ।
10 युAका र्घाोडा�रूले र शशिqशाली सैन्य�रूले उ�ाँलाई खुशी पादx(।
11 परमप्रभु ती मावि(स�रू शिसत आ(द्धिन्दत हु(ुहुन्छ जसले उ�ाँलाई पूज्दछ(्। परमप्रभु ती मावि(स�रूसँग 

खुशी हु(ुहुन्छ जसले उ�ाँको प्रेममा भरोसा राख्दछ।
14 परमेश्वरले वितमी�रूलाई आफ्(ो देशमा ल्याईदिद(ु भयो। यसैले शत्रु�रूले वितमी�रुका अन्(�रू युAमा 

लग(े(्। अवि( वितमी�रूसँग प्रशस्त खाद्य-पदार्थ��रू छ(्।

7. विQशिलप्पी 4: 19 (मेरो), 20

19 … येशूको मवि�माले मेरा परमेश्वर खुबै ध(ी हु(ुहुन्छ र ती ध( ख्रीष्टमा हु(े वितमी�रूका �रेक खाँचो पूरा 
ग(� खच� ग(ु�हु(ेछ।

20 �ाम्रा विपता र परमेश्वरको मवि�मा सदा सव�दा भइर�ोस्। आछिम(।

विवज्ञा( र स्वास्थ्य

1. 468 : 16-24

प्रश्न। - पदार्थ� के �ो?

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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जवाQ। - पदार्थ� त्यो �ो जो शाश्वत र कल� र क्षय ग(� असमर्थ� छ। सत्य, जीव( र प्रेम पदार्थ� हु(्, विक(विक 
धम�शास्त्रले वि�बू्रमा यो शब्द प्रयोग गद�छ: "आशा राखिखएका चीज�रूको वस्तु, (देखिखएका कुरा�रूको 
प्रमार्ण।" आत्मा, म(, आत्मा वा ईश्वरको पया�यवाची शब्द मात्र वास्तविवक पदार्थ� �ो। आत्मित्मक ब्रह्माण्ड, 
व्यशिqगत मावि(स सवि�त, एक छिमश्चिश्रत विवचार �ो, आत्मा को ईश्वरीय पदार्थ� को प्रवितविबल्टिम्बत गद�छ।

2. 335 : 7 (आत्मा)-8 (ला 2nd .), 12-15

आत् मा, परमशे् वरले सबै कुरा आQैश्चिभत्र र आQै सृखि� ट ग(ु�भएको छ। आत्माले कवि�ल्यै पदार्थ� सृज(ा गरे(। ...
आत्मा एक मात्र पदार्थ� �ो, अदृश्य र अविवभाज्य अ(न्त ईश्वर। आध्यात्मित्मक र शाश्वत चीज�रू म�त्त्वपूर्ण� छ(्।
भौवितक र लौविकक चीज�रू अपरिर�ाय� छ(्।

3. 123 : 11-15

दिदमागको सत्यताले वि(�कष�मा देखाउँछ विक यो कुरा कस्तो देखिखन्छ, तर �ोइ(। ईश्वरीय विवज्ञा(, भौवितक
शिसAान्त�रू माशिर्थ  उठेर,  पदार्थ�लाई  बवि��कृत  गद�छ,  चीज�रूलाई  विवचार�रूमा  समाधा(  गद�छ,  र
आध्यात्मित्मक विवचार�रूसँग भौवितक भाव(ाका वस्तु�रूलाई प्रवितस्र्थाप( गद�छ।

4. 278 : 3-11 (ला 2nd .), 28-5

ईश्वरीय मेटाविQद्धिजक्सले पदार्थ�लाई व्याख्या गछ�। आत्मा मात्र ईश्वरीय विवज्ञा( द्वारा मान्यता प्राप्त पदार्थ� र 
चेत(ा �ो। भौवितक इद्धिन्�य�रूले यसको विवरोध गछ�(्, तर त्य�ाँ कु(ै भौवितक इद्धिन्�य�रू छै((्, विक(विक 
पदार्थ�को कु(ै म( छै(। आत्मामा कु(ै कुरा छै(, जस्तै सत्यमा कु(ै त्रदुिट छै(, र राम्रोमा कु(ै खराबी छै(। यो 
एक गलत अ(ुमा( �ो, यो धारर्णा �ो विक त्य�ाँ वास्तविवक पदार्थ�-पदार्थ� छ, आत्माको विवपरीत। आत्मा, 
भगवा(, अ(न्त छ, सबै। आत्माको कु(ै विवपरीत हु( सक्दै(।

�ामीले पाप, रोग र मृत्युलाई भवि((े सबै एक (श्वर विवश्वास �ो। �ामी कुरालाई तु्रदिटको रूपमा परिरभाविषत गछ�, 
विक(भ(े यो जीव(, पदार्थ� र बुद्धिAको विवपरीत �ो। यदिद आत्मा पया�प्त र शाश्वत छ भ(े पदार्थ�, यसको मृत्युको 
सार्थ, पया�प्त हु( सक्दै(। �ाम्रो लाविग कु( वस्तु हु(ु पछ� , - गल्ती, परिरवत�(, र म(a, परिरवत�(ीय र (श्वर, वा 
अपरिरवत�(ीय, अपरिरवत�(ीय, र अमर? (याँ वि(यमका लेखकले स्पष्ट रूपमा विवश्वास, दिदमागको गुर्णलाई "आशा
राखेका चीज�रूको वस्तु" भ(ेर वर्ण�( गछ�(्।

5. 23 : 16-20

विवश्वास, यदिद यो केवल विवश्वास �ो भ(े, कु(ै स्थिस्र्थरता (भएको, केवि� र केवि� बीच झुशिलर�ेको पेंडुलम जस्तै �ो। 
विवश्वास, आध्यात्मित्मक समझमा उन्(त, आत्माबाट प्राप्त प्रमार्ण �ो, जसले �रेक प्रकारको पापलाई �प्काउँछ र 
परमेश्वरको दावी�रू स्र्थाविपत गद�छ।

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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6. 206 : 15-31

मावि(ससँगको ईश्वरको वैज्ञावि(क सम्बन्धमा, �ामीले देख्छौं विक जसले आशीवा�द दिदन्छ सबैलाई आशीवा�द 
दिदन्छ, जस्तै येशूले रोटी र माछा�रू देखाउ(ुभयो, - आत्मा, कु(ै Qरक पदx(, आपरू्कितंको स्रोत �ो।

के भगवा(ले विबरामी पठाउ(ुहुन्छ, आमालाई उसको बoचालाई के�ी वष�को लाविग दिद(ुहुन्छ र त्यसपछिछ 
मृत्युद्वारा लैजा(ुहुन्छ? के परमेश्वरले पवि�ले (ै सृविष्ट गरिरसक्(ु भएको कुरालाई (याँ ब(ाउ(ुहुन्छ? धम�शास्त्र यस 
विबन्दुमा वि(श्चि*त छ, र्घाोषर्णा गदx विक उ�ाँको काम समाप्त भयो, परमेश्वरको लाविग केवि� (याँ छै(, र यो राम्रो 
शिर्थयो।

के मावि(सको लाविग कु(ै जन्म वा मृत्यु हु( सक्छ, ईश्वरको आत्मित्मक छविव र समा(ता? परमेश्वरले रोग र मृत्यु 
पठाउ(ुको सट्टा, उ�ाँले वित(ी�रूलाई (ष्ट ग(ु�हुन्छ, र प्रकाश अमरतामा ल्याउ(ुहुन्छ। सव�शशिqमा( र असीम 
म(ले सबै ब(ायो र सबै समावेश गद�छ। यो दिदमागले गल्ती गदx( र पछिछ वित(ी�रूलाई सुधाछ�। परमेश्वरले 
मावि(सलाई पाप ग(�, विबरामी हु( वा म(� दिद(ुहुन्(।

7. 475 : 28 मात्र

मावि(स पाप, रोग र मृत्युको लाविग असक्षम छ।

8. 300 : 28-29 अकF पा(ा

ब्रह्माण्डले दिदव्य पदार्थ� वा म(लाई प्रवितविबल्टिम्बत गद�छ र व्यq गद�छ; त्यसैले भगवा(लाई आध्यात्मित्मक ब्रह्माण्ड 
र आध्यात्मित्मक मावि(समा मात्र देखिखन्छ, जसरी सूय�लाई प्रकाशको विकरर्णबाट वि(स्कन्छ। ईश्वर मात्र त्यसमा 
प्रकट हुन्छ जसले जीव(, सत्य, प्रमेलाई प्रवितविबल्टिम्बत गद�छ - �ो, जसले ईश्वरको गुर्ण र शशिqलाई प्रकट गद�छ, 
जस्तै ऐ(ामा फ्याँविकएको मा(व समा(ताले ऐ(ाको अगाछिड व्यशिqको रंग, रूप र काय�लाई दो�ोया�उँछ। ।

विTश्चि*य( विवज्ञा( प्रवितविबम्ब शब्दको अर्थ� के �ो भ(ेर र्थोरै व्यशिq�रूले बुझेका छ(्। आQैलाई, (श्वर र भौवितक 
मावि(स पदार्थ� जस्तो देखिखन्छ, तर उसको पदार्थ�को भाव(ामा त्रदुिट समावेश छ र त्यसैले भौवितक, लौविकक छ।

अकFतQ� , अमर, आध्यात्मित्मक मावि(स साँoचै म�त्त्वपूर्ण� छ, र अ(न्त पदार्थ�, वा आत्मा, जसको (श्वर�रूले 
आशा राख्छ(्, प्रवितविबल्टिम्बत गद�छ। उसले ईश्वरलाई प्रवितविबल्टिम्बत गद�छ, जसले एकमात्र वास्तविवक र अ(न्त 
अत्मिस्तत्वलाई गठ( गद�छ। यो प्रवितविबम्ब (श्वर इद्धिन्�यको अतींदि�य जस्तो देखिखन्छ, विक(विक आध्यात्मित्मक 
मावि(सको सान्दर्भिभंकता (श्वर दृविष्ट भन्दा परको हुन्छ र ईश्वरीय विवज्ञा( माQ� त मात्र प्रकट हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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जसरी परमात्मा पदार्थ� �ो र मावि(स ईश्वरीय स्वरूप र प्रवितरूप �ो, मावि(सले चा�(ु पछ� , र वास्तवमा, केवल 
राम्रोको पदार्थ�, आत्माको पदार्थ�, कु(ै Qरक छै(। मावि(समा कु(ै अन्य पदार्थ�, वा दिदमाग छ भन्(े विवश्वास 
आध्यात्मित्मक �ोइ( र पवि�लो आज्ञालाई तोड्छ, तपाईसँग एउटै ईश्वर, एक दिदमाग हु(ुपछ�। (श्वर मावि(स 
आQूलाई भौवितक पदार्थ� जस्तो देखिखन्छ, जबविक मावि(स "छविव" (विवचार) �ो। भ्रम, पाप, रोग र मृत्यु भौवितक 
भाव(ाको झूटो गवा�ीबाट उत्पन्( हुन्छ, जु( असीम आत्माको केद्धिन्�य दूरी बावि�रको अ(ुमावि(त दृविष्टकोर्णबाट 
हुन्छ। , सबै कुरा उल्टो भएको म( र पदार्थ�को उल्टो छविव प्रस्तुत गद�छ।

9. 516 : 2-8

जसरी ऐ(ामा आफ्(ो प्रवितविबम्ब देखिखन्छ, त्यसरी (ै वितमी आध्यात्मित्मक भएर ईश्वरको प्रवितविबम्ब �ौ। पदार्थ�, 
जीव(, बुद्धिA, सत्य, र प्रमे, जो देवता �ो, उ�ाँको सृविष्टबाट प्रवितविबल्टिम्बत हुन्छ; र जब �ामी भौवितक इद्धिन्�य�रूको
झूटो गवा�ीलाई विवज्ञा(का तथ्य�रूमा अधी(मा राख्छौं, �ामी यो साँचो समा(ता र प्रवितविबम्ब जताततै 
देख्(ेछौं।

10.   494 : 10-14

ईश्वरीय प्रमे सधैं भेदिटएको छ र सधैं �रेक मा(व आवश्यकता पूरा ग(aछ। यो कल्प(ा ग(ु� राम्रो छै( विक येशूले 
चु(ेको संख्याको लाविग वा सीछिमत समयको लाविग मात्र वि(को पा(a ईश्वरीय शशिq प्रदश�( ग(ु�भयो, विक(विक सबै 
मा(वजावितलाई र �रेक र्घाण्टामा, ईश्वरीय प्रमेले सबै राम्रो आपूर्कितं गद�छ।

11.   578 : 5, 16-18

 [दिदव्य पे्रम] मेरो गोठालो �ो; म चा�न्(।

वि(*य (ै भलाइ र दयाले मेरो जीव(भरिर मलाई पछ्याउ(ेछ।
र म सधैंभरिर [प्रमे] को र्घार [चेत(ा] मा बास ग(aछु।

दैवि(क कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि(क प्रार्थ�(ा

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।
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प्रत्येक दिद( प्रार्थ�(ा ग(ु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हु(ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव(,  र  प्रेमको  शास( ममा  स्र्थाविपत  �ोस्,  र  मबाट  सबै  पाप  �टाउ(;  र  तपाईंको  वच(ले  सबै
मावि(सजावितको स्(े� समदृ्धिA, र वित(ी�रूलाई शास( ग(� सक्छ!

चच� म्या(ुअल, अ(ुoछेद 8  सेक्स(।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग वि(यम

( त दुश्म(ी वा  ( केवल व्यशिqगत अ(ुलग्(कले मदर चच�का  सदस्य�रूको म(साय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त ग(ु�पद�छ। विवज्ञा(मा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र मावि(सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि(कले प्रेमको छिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबल्टिम्बत  गछ�(्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्य�रूले दिद(हुँ �े(ु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ( प्रार्थ�(ा ग(ु�पद�छ,  भविव�यवार्णी ग(�,  न्याय ग(a,
वि(न्दा ग(a, सल्ला� दिद(े, प्रभाव पा(a वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु(बाट।

चच� म्या(ुअल, अ(ुoछेद 8  सेक्स(।1 ।

डू्यटी ग(� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु(ेछ विक उसले  आTामक मा(शिसक सल्ला�को  विवरुA दिद(
प्रवितदिद( स्वयंलाई बचाउ(ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्(ा (ेता र मावि(सजावितप्रवित आफ्(ो दावियत्वलाई विबस�(ु  वा
बेवास्ता ग(ु� हुँदै(। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर(ेछ, र न्याय गरिर(ेछ वा दोषी हु(ेछ।

चच� म्या(ुअल, अ(ुoछेद 8  सेक्स(।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले(विQल्ड विTश्चि*य( साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उAरर्ण�रू र विTश्चि*य( साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा( र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले ब(ेको छ।


