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विवषय- सामाग्री

स्वर्ण� पाठ:  1 शमूएल 16: 7

"परमेश्वरले ती चीजहरू हेर्नु%� हुन्र्नु हो माविर्नुसहरूले हेर्छ� र््नु। माविर्नुसले बाविहरी रूप मात्र हेर्छ� , तर परमप्रभ%ले उसको
हृदय हेर्नु%�हुन्र्छ। एलीआब त्यो ठीक माविर्नुस होइर्नु।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 यूहन्र्नुा 2: 15-17 • 1 यूहन्र्नुा 5: 4, 20, 21

15 संसारलाई अथवा संसारमा भएका क% राहरुलाई प्रेम र्नुगर। यदिद क% रै्नु व्यक्तिAले संसारप्रवित प्रेम गर्छ�  भरे्नु, 
विपताको प्रमे त्यस व्यक्तिAमाक्तिथ हुदैँर्नु।

16 संसारमा भएका र्नुराम्रा क% राहरु यी हुन्हाम्रो पापपूर्ण� शारीरिरक अभिभलाषा ख%शी त%ल्याउरे्नु क% राहरुको 
चाहार्नुा गर्नु%�, हामीले देखेका पापपरू्ण� वस्त%हरुको चाहार्नुा गर्नु%�, हामीक्तिसत भएका क% राहरुप्रवित घमण्ड 
गर्नु%�।तर ती क% राहरु विपताबाट आएका होइर्नुर््नु। ती सबै क% राहरु संसारबाट आएका हुर््नु।

17 माविर्नुसहरुको इच्र्छा अर्नु%सारको चीजहरु क्तिलएर संसार अघिघ बदिढरहेकोर्छ। तर त्यो माविर्नुस जो परमेश्वरले 
चाहेको गर्छ�  त्यो सधैंको विर्नुम्तिम्त रहन्र्छ।ख्रीष्टको शत्र%हरुलाई र्नुपछ्याऊ।

4 विकर्नुभरे्नु हरेक माविर्नुस जो परमेश्वरको बालक हो, उक्तिसत यो संसारको विवरुद्ध विवजय गर्नुU शक्तिA हुन्र्छ।
20 अविर्नु हामीलाई थाहा र्छ विक परमेश्वरका प%त्र आउर्नु% भएको र्छ। परमेश्वरका प%त्रले हामीलाई समझदारी 

प्रदार्नु गर्नु%� भएको र्छ अविर्नु हामी परमेश्वरलाई जान्र्नु सक्र्छौ। अविर्नु हाम्रो जीवर्नु त्यो सत्य परमेश्वरमा अविर्नु
उर्नुका प%त्र येशू ख्रीष्टमा र्छ।

21 यसथ� विप्रय बालकहरु! वितमीहरु स्वयंलाई झूटो देवताहरुबाट टाढा राख।

पाठ सेम�र्नु

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।
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बाइबलबाट

1. विहबू्र 11: 3

3 विवश्वासद्वारा हामी ब%झ्दर्छौं विक परमेश्वरले आफ्र्नुो आदेशद्वारा यो संसारको सृविष्ट गर्नु%�भयो। यसले हामी 
ब%झ्दर्छौ जो दृश्य र्छ त्यो क% रै्नु अदृश्यद्वारा बर्नुाइएको क्तिथयो।

2. मत्ती 4: 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नु%�भयो। उहाँले वितर्नुीहरूको सभाघरहरूमा क्तिसकाउर्नु लाग्र्नु%भयो 
अविर्नु स्वग�को राज्यको बारेमा स%समाचार प्रचार गर्नु%�भयो। उहाँले माविर्नुसहरूमा भएका हरेक विकक्तिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विर्नुको पार्नु%�भयो।

3. मत्ती 5: 1, 2

1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविर्नुसहरूलाई देख्र्नु% भयो। येशू डाडँामा उक्लेर बस्र्नु%भयो। उहाँका चेलाहरू 
पविर्नु उहाँको र्नुजिजक आएका क्तिथए।

2 उहाँले वितर्नुीहरूलाई क्तिसकाउर्नु थाल्र्नु%भयो। उहाँले भन्र्नु%भयो,

4. मत्ती 6: 19-21, 24-26, 33

19 आफ्र्नुो विर्नुम्तिम्त पथृ्वीमा सम्पक्तित्त र्नुथ%पार। जहाँ खीया र विकराहरूले सम्पक्तित्त ध्वंस पारिरदिदरे्नुर्छ। अविर्नु 
चोरहरूले पविर्नु वितम्रो घर Yोरेर त्यहाँको सम्पक्तित्त चोर्छ�र््नु।

20 तर आफ्र्नुो विर्नुम्तिम्त स्वग�मा धर्नु-सम्पक्तित्त थ%पार। स्वग�मा भएको धर्नु-सम्पक्तित्त खीया र विकराहरूले र्नुष्ट पार्नु� 
सक्दैर्नु। चोरले पविर्नु त्यहाँ पसेर चोर्नु� सक्दैर्नु।

21 कारर्ण जहाँ वितम्रो धर्नु हुन्र्छ, त्यहीं वितम्रो मर्नु पविर्नु हुरे्नुर्छ।
24 कसैले पविर्नु दुई माक्तिलकको सेवा एकै समयमा गर्नु� सक्दैर्नु। उसले एउटालाई घृर्णा र अकrलाई प्रेम गर्नुUर्छ।

अथवा त्यो एउटाक्तिसत झ%क्रे्नुर्छ, र अकrलाई त%च्र्छ गन्रे्नुर्छ। यसैले एउटै समयमा एकै साथमा वितमीहरूले 
परमेश्वर र धर्नुको चाकरी गर्नु� सक्दैर्नुौ।

25 यसैले म वितमीहरूलाई भन्दर्छ% , बाँच्र्नुलाई के खार्नु% पर्नुU भन्रे्नु विवषयमा वितमीहरू घिचम्तिन्तत हुर्नु% हुँदैर्नु। 
वितमीलाई शरीको विर्नुम्तिम्त चाविहरे्नु वस्त्रका विवषयमा विYZी र्नुगर। खारे्नुक% रा भन्दा जीवर्नु धेरै मूल्यवार्नु र्छ। 
अविर्नु ल%गाYाटा भन्दा शरीर धेरै मूल्यवार्नु र्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।
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26 आकाशका चरा च%रुङ्गीलाई हेर, वितमीहरूले र्नुता कविहले बीऊरै्नु र्छर्छ�र््नु, र्नु अन्र्नुको Yसल काट्र्छर््नु र्नु 
भकारीहरूमा बट%ल्र्छर््नु। तर वितमीहरू का स्वग�का विपताले वितर्नुीहरूलाई ख%वाउर्नु% हुन्र्छ। तर वितमीहरूलाई
थाहाँ र्छ ती चराचरुङ्गीहरू भन्दा वितमीहरू बहुमूल्य र्छौ।

33 वितमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिमंकताको विवषयमा इच्र्छा गर। तब उहाँले 
वितमीहरूलाई वितमीहरूले चाहेका यी जम्मै क% राहरू दिदर्नु%हुरे्नुर्छ।

5. यूहन्र्नुा 6: 63

63 त्यो आत्मा हो जसले माविर्नुसलाई जीवर्नु दिदन्र्छ। शरीरबाट केही Yाईदा रै्छर्नु। म जो चीज वितमीहरूलाई 
भन्र्छ%  त्यो आत्मा हो वितर्नुहरूले जीवर्नु दिदन्र्छ।

6. मत्ती 16: 1-4

1 Yरिरसीहरू र सदुकीहरू येशूकहाँ आए। वितर्नुीहरू येशूको परीक्षा क्तिलर्नु चाहन्थे। अविर्नु वितर्नुीहरूले 
येशूलाई परमेश्वरबाट आएको हो भन्रे्नु प्रमार्णको विर्नुम्तिम्त चमत्कार देखाउर्नु विवन्ती गरे।

2 येशूले भन्र्नु%भयो, जब वितमीहरूले सूया�स्त भएको देख्र्छौ, वितमीहरू भन्र्छौ, आकाश रातो र्छ, मौसम राम्रो
हुरे्नुर्छ।

3 अविर्नु विबहार्नु वितमीहरू भन्र्छौ। आकाश अन्धकार र रातो र्छ, यसकारर्ण आज आँधी चल्रे्नु र्छ। यी 
मौसमका संकेतहरू हुर््नु। जब वितमीहरू आकाशमा हेरेर त्यसको संकेत ब%झ्र्छौ। भरे्नु, अविहले के भइरहेर्छ
त्यो वितमीहरूले ब%झ्र्नु% पर्छ�। यी पविर्नु संकेतहरू हुर््नु। तर यी संकेतहरूको अथ� वितमीहरू ब%झ्दैर्नुौ।

4 दुष्ट र पापी माविर्नुसहरूले घिचन्हको विर्नुम्तिम्त चमत्कार खोज्र्छर््नु। तर वितर्नुीहरूलाई योर्नुाको घिचन्ह।बाहेक 
अरू घिचन्ह देखाइरे्नुरै्छर्नु।’ त्यसपघिर्छ अन्त कतै जार्नुका विर्नुम्तिम्त उहाँले त्यो स्थार्नु र्छोडर्नु% भयो।

7. मकू� स 7: 14-16, 31-37 

14 येशूले Yेरिर भीडहरूलाई आYूकहाँ बोलाउर्नु%भयो। उहाँले भन्र्नु%भयो, प्रत्येकले राम्ररी स%न्र्नु% मेरा क% रा 
ब%झ्र्नु% पर्छ�। म के भविर्नुरहरे्छ% ।

15 यस्तो केही क% रा रै्छर्नु जो क% रै्नु माविर्नुस भिभत्र बाविहरबाट पस्र्छ जसले उसलाई अश%द्ध पार्छ�। तर माविर्नुसको 
भिभत्रबाट बाविहर आउरे्नु क% राहरूले रै्नु माविर्नुसलाई अश%द्ध पार्नु� सक् र्छर््नु।

16 वितमीहरू जसले मलाई स%विर्नुरहेकार्छौ, स%र्नु।
31 त्यपघिर्छ येशूले टायरको इलाका र्छोडर्नु%भयो अविर्नु साइडर्नु भएर घिडकापोक्तिलस इलाका हूँदै गालील 

तालवितर जार्नु%भयो।
32 जब उहाँ त्यस ठाउँमा प%ग्र्नु%भयो, केही माविर्नुसहरूले उहाँ कहाँ एकजर्नुा माविर्नुसलाई क्तिलएर आए। त्यो 

माविर्नुस बैहो र लाटो क्तिथयो। ती माविर्नुसहरूले उहाँलाई त्यो माविर्नुसमा उहाँको हात राखेर विर्नुको 
परिरदिदर्नु%होस् भर्नुी विबन्ती गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।
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33 येशूले त्यस माविर्नुसलाई भीडबाट उहाँसंगै अलग लार्नु%भयो। उहाँले आफ्र्नुो हातका औंलाहरू त्यो 
माविर्नुसको कार्नुहरूमा राख्र्नु%भयो। त्यसपघिर्छ थ%क्र्नु%भयो अविर्नु त्यो माविर्नुसको जिजब्रो र्छ% र्नु%भयो।

34 येशूले आकाशमा हेर्नु%�भयो, अविर्नु उहाँले लामो सास क्तिलर्नु% भयो। उहाँले त्यस माविर्नुसलाई भन्र्नु%भयो, 
इफ्Yाता

35 जब येशूले त्यसो गर्नु%�भयो, त्यस माविर्नुसको कार्नु खोक्तिलए अविर्नु जिजब्रो को वन्धर्नु Y% क्यो। अविर्नु उ र स्पष्ट 
बोल्रे्नु भयो।

36 येशूले यी सबै भएका घटर्नुाहरूको बारे कसैलाई र्नुभन्र्नु% भरे्नुर वितर्नुीहरूलाई कडा आज्ञा गर्नु%�भयो। उहाँले
सधै रै्नु माविर्नुसहरूलाई आफ्र्नुो बारेमा केही र्नुभन्र्नु% भरे्नुर आज्ञा गर्नु%� भएको र्छ। तर जवित उहाँले 
माविर्नुसहरूलाई उहाँको विवषयमा कसैलाई र्नुभन्र्नु% भन्र्नु% भयो त्यवित रै्नु माविर्नुसहरूले भरे्नु।

37 माविर्नुसहरू साँचै चविकत भए। वितर्नुीहरूले भरे्नु, येशूले जे पविर्नु गर्नु%� भेएको र्छ। येशूले बैह्रोलाई पविर्नु 
स%न्र्नुसक्रे्नु अविर्नु लाटोलाईपविर्नु बोल्र्नु सक्रे्नु बर्नुाउर्नु% हुर्नुर्छ।

8. मत्ती 9: 27-31

27 जब येशू त्यो स्थार्नुबाट गईरहर्नु% भएको क्तिथयो, दुइजर्नुा अन्धो माविर्नुसले उहाँलाई पछ्याए। ती 
अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूदै भरे्नु, हे दाऊदका प%त्र, कृपया हामीलाई सहायता गर्नु%�होस्।

28 जब येशू घर भिभत्र पस्र्नु%भयो, ती अन्धा माविर्नुसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले ती अन्धाहरूलाई भन्र्नु%भयो। 
“के म वितमीहरूलाई Yेरिर देख्र्नु सक्रे्नु बर्नुाउँर्छ%  भरे्नुर वितमीहरूलाई विवश्वास लाग्र्छ?” अन्धा माविर्नुसहरूले 
जवाY दिदए, ज्यू, प्रभ%, हामीलाई विवश्वास लाग्र्छ।

29 त्यसपघिर्छ येशूले वितर्नुीहरूका आँखाहरू र्छोएर भन्र्नु%भयो, मैले वितमीहरूलाई देख्र्नुसक्रे्नु बर्नुाउर्नु सक्र्छ%  
भन्रे्नु विवश्वास वितमीहरूक्तिसत र्छ। यस्तै हुर्नु देऊ।

30 त्यसपघिर्छ वितर्नुीहरूले त%रन्तै देख्र्नु सके। येशूले वितर्नुीहरूलाई कडा चेताउर्नुी दिदर्नु% भयो, उहाँले भन्र्नु% भयो,
यो क% रा कसैले थाहा पाउर्नु% हुदैँर्नु।

31 तर ती अन्धा माविर्नुसहरू बाविहर गए अविर्नु त्यस क्षेत्रमा चारैवितर येशूको खबर किYंजाए।

9. लूका 8: 43-48

43 एकजर्नुा बाह्र ब�ष देखिख रAस्रावले विपघिडत एउटी आइमाई पविर्नु त्यहाँ क्तिथई। आफ्र्नुो सारा जेथा 
वैद्यको ओखती-मूलोमा खच� गदा� पविर्नु वितर्नुलाई विर्नुको पार्नुU कोही विर्नुस्केर्नुर््नु।

44 त्यो आइमाई पघिर्छ पदि~ आएर येशूको कोटको रे्छउ र्छोई। त्यसै समयदेखिख त्यसको रAस्त्राव बन्द 
भयो।

45 अविर्नु येशूले भन्र्नु% भयो, मलाई कसले र्छोयो? सबैले भरे्नु विक वितर्नुीहरू कसैले उर्नुलाई र्छोएका 
रै्छर्नुर््नु। पत्र%सले भरे्नु, ग%रुज्य%, माविर्नुसहरू वरिरपरिर र्छर््नु अविर्नु वितर्नुीहरूले तपाईंलाई ठेक्तिलरहेका र्छर््नु।

46 तर येशूले भन्र्नु%भ%यो, कसैले मलाई र्छोयो। मैले मबाट शक्तिA विर्नुस्केर गएको चाल पाए।ँ

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।



पषृ्ठ 5बाइबली पाठ आइतवार, सेप्टेम्बर 18, 2022
विवषय- सामाग्री

47 जब त्यो आईमाईले यी क% राहरू स%र्नुी, ऊ ल%क्र्नु सविकर्नु, ऊ काम्दै आई अविर्नु येशूको अघिघ विर्नुहुरिरएर 
दण्डवत गरी। ती जम्मै माविर्नुसहरूको अघिघ त्यस आइमाईले येशूलाई स्पश� विकर्नु गरी अविर्नु कसरी 
झ~ै आफ्र्नुो रोगबाट म%A भएकी क्तिथई बताई।

48 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्र्नु% भयो, मेरी र्छोरी, वितम्रो विवश्वासले वितमी विर्नुको भयौ। शाम्तिन्तसंग 
जाऊ।

10. रोमी 8: 1, 2

1 यसैले, अब जो-जो ख्रीष्ट येशूका साथ र्छर््नु उर्नुीहरूलाई दोषी ठहरइरे्नु रै्छर्नु।
2 विकर्नु म दोषी भरे्नुर माविर्नुन्रँ्नु? विकर्नुभरे्नु ख्रीष्ट येशूमा, जीवर्नुदाता आत्माको विवधार्नु जसले जीवर्नु ल्याँउर्छ 

त्यसले मलाई म%Aी दिदयो। त्यो विवधार्नु जसबाट पाप र मृत्य% आउँर्छ त्यसबाट पविर्नु मलाई म%क्तिA दिदयो।

विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य

1. 275 : 20-24

ईश्वरीय मेटाविYजिजक्स, जसरी आध्यात्मित्मक समझमा प्रकट हुन्र्छ, स्पष्ट रूपमा देखाउँर्छ विक सबै मर्नु हो, र त्यो
मर्नु ईश्वर हो,  सव�शक्तिAमार्नुता,  सव�व्यापीता,  सव�विवज्ञार्नु, -  अथा�त्,  सबै शक्तिA,  सबै उपस्थिस्थवित,  सबै विवज्ञार्नु।
तसथ� सबै यथाथ�मा मर्नुको अभिभव्यक्तिA हो।

2. 310 : 29-31

मर्नु ईश्वर हो, र भौवितक इजिन्�यले ईश्वरलाई देख्दैर्नु, विकर्नुविक मर्नु आत्मा हो, जसलाई भौवितक इजिन्�यले 
ब%झ्र्नु सक्दैर्नु।

3. 277 : 24-32

वास्तविवकताको के्षत्र आत्मा हो। आत्माको भिभन्र्नुता पदाथ� हो, र वास्तविवकको विवपरीत ईश्वरीय होइर्नु, - यो 
एक मार्नुव अवधारर्णा हो। क% रा कथर्नुको त्र%दिट हो। आधारमा यो त्र%दिटले प्रत्येक कथर्नुमा विर्नुष्कष�मा त्र%दिटहरू 
विर्नुम्त्याउँर्छ जसमा यो प्रवेश गद�र्छ। पदाथ�को सम्बन्धमा हामीले भन्र्नु वा विवश्वास गर्नु� सक्रे्नु क% रै्नु पविर्नु क% रा 
अमर र्छ, विकर्नुविक पदाथ� लौविकक हो र त्यसैले यो एक र्नुश्वर घटर्नुा हो, मार्नुव अवधारर्णा हो, कविहलेकाहीँ 
स%न्दर, सधैं गलत हुन्र्छ।

4. 479 : 8 मात्र, 10-17

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।



पषृ्ठ 6बाइबली पाठ आइतवार, सेप्टेम्बर 18, 2022
विवषय- सामाग्री

पदाथ� र्नु त आत्म-अत्मिस्तत्व हो र्नु आत्माको उत्पादर्नु हो। ... पदाथ�ले देख्र्नु, महस%स गर्नु�, स%न्र्नु, स्वाद गर्नु� वा 
गन्ध क्तिलर्नु सक्दैर्नु। यो आत्म-ज्ञार्नुी रै्छर्नु, - आYैलाई महस%स गर्नु� सक्दैर्नु, आYैलाई देख्र्नु सक्र्छ, र्नु आYैलाई 
ब%झ्र्नु सक्र्छ। तथाकक्तिथत र्नुश्वर दिदमागलाई हटाउर्नु%होस्, जसले पदाथ�को कक्तिथत स्वत्व गठर्नु गद�र्छ, र पदाथ�ले 
पदाथ�को क% रै्नु पविर्नु ज्ञार्नु क्तिलर्नु सक्दैर्नु। के जसलाई हामी मृत भन्दर्छौं त्यसले कविहल्यै देख्र्छ, स%न्र्छ, महस%स गर्छ�
वा क% रै्नु भौवितक इजिन्�यहरू प्रयोग गद�र्छ?

5. 279 : 22-29

मार्नुव दश�र्नु, क्तिसद्धान्त, र घिचविकत्सा को हरेक प्रर्णाली मापदण्ड मा मर्नु र्छ भन्रे्नु pantheistic विवश्वास संग 
कम वा कम संZघिमत र्छ; तर यो विवश्वास समार्नु रूपमा प्रकाश र सही तक�  विवपरीत र्छ। तार्किकंक र वैज्ञाविर्नुक 
विर्नुष्कष�मा यो ज्ञार्नुले मात्र प%ग्र्छ विक अत्मिस्तत्वको दुई आधारहरू र्छर््नु, पदाथ� र मर्नु, तर एउटै मात्र, मर्नु।

6. 586 : 3-4

आँखा। आध्यात्मित्मक विववेक, - भौवितक होइर्नु तर मार्नुक्तिसक।

7. 585 : 1-4

कार्नु। तथाकक्तिथत शारीरिरक इजिन्�यहरूको अंग होइर्नु, तर आध्यात्मित्मक समझ।

येशूले आध्यात्मित्मक धारर्णालाई संकेत गद� भन्र्नु%भयो, "कार्नु भए, स%न्दैर्नुस्?" (मकू� स 8:18।)

8. 210 : 5-16

विZस्थिस्चयर्नु धम�को क्तिसद्धान्त र प्रमार्ण आध्यात्मित्मक भावर्नुा द्वारा ब%जिझन्र्छ। वितर्नुीहरू येशूका प्रदश�र्नुहरूमा 
प्रस्त%त गरिरएका र्छर््नु, जसले देखाउँर्छ — उहाँले विबरामीहरूलाई विर्नुको पारेर, खराबीहरू हटाउरे्नु र मृत्य%लाई 
र्नुाश गरेर, "र्नुाश हुरे्नु अम्तिन्तम शत्र%" — उहाँको पदाथ� र यसका तथाकक्तिथत विर्नुयमहरूलाई बेवास्ता गरेर।

आत्मा र यसका ग%र्णहरू सदाको लाविग माविर्नुसद्वारा प्रकट हुन्र्छर््नु भन्रे्नु थाहा पाएर, ग%रुले विबरामीहरूलाई 
विर्नुको पार्नु%�भयो, अन्धाहरूलाई दृविष्ट दिदर्नु%भयो, बविहराहरूलाई स%न्र्नु% भयो, लङ्गडाहरूलाई ख%~ा दिदर्नु%भयो, 
यसरी मार्नुव दिदमाग र शरीरमा ईश्वरीय मर्नुको वैज्ञाविर्नुक काय�लाई प्रकाशमा ल्याउर्नु%भयो। र आत्मा र म%क्तिA 
को राम्रो समझ दिददै।

9. 486 : 23-26

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।
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दृविष्ट, श्रवर्ण, मर्नु%ष्यका सबै आध्यात्मित्मक इजिन्�यहरू शाश्वत र्छर््नु। वितर्नुीहरू हराउर्नु सक्दैर्नुर््नु। वितर्नुीहरूको 
वास्तविवकता र अमरता आत्मा र समझमा र्छ, वस्त%मा होइर्नु, - त्यसैले वितर्नुीहरूको स्थायीता।

10.   487 : 6-12

त्यहाँ भौवितक भन्दा आध्यात्मित्मक रूपमा हेर्नु� र स%न्रे्नु धेरै ईसाई धम� र्छ। वितर्नुीहरूको हाविर्नु भन्दा मर्नु-
संकायहरूको विर्नुरन्तर अभ्यासमा धेरै विवज्ञार्नु र्छ। हराएका हुर्नु सक्दैर्नुर््नु, जबविक मर्नु रहन्र्छ। यसको 
आशंकाले शताब्दीयौं अघिघ अन्धाहरूलाई दृविष्ट र बविहराहरूलाई स%न्रे्नु मौका दिदयो, र यो आ[य� 
दोहोया�उरे्नुर्छ।

11.   86 : 1-9

येशूले एक पटक सोध्र्नु%भयो, "मलाई कसले र्छोयो?" यो सोधप%र्छ एक्लै शारीरिरक सम्पक� बाट भएको हो भर्नुी 
मान्दै, उहाँका चेलाहरूले जवाY दिदए, "भीडले तपाईंलाई भेला गर्छ�।" येशूलाई थाहा क्तिथयो, अरूलाई होइर्नु,
यो क% रै्नु Yरक पद�र्नु, तर र्नुश्वर दिदमाग हो, जसको स्पश�ले सहायताको लाविग बोलाएको क्तिथयो। आफ्र्नुो 
जिजज्ञासा दोहोया�उँदै, उसलाई एक विबरामी मविहलाको विवश्वासले जवाY दिदयो। यस मार्नुक्तिसक कलको उर्नुको 
�तु आशंकाले उर्नुको आध्यात्मित्मकतालाई घिचत्रर्ण गर्यो। यसको बारेमा चेलाहरूको गलत धारर्णाले 
वितर्नुीहरूको भौवितकतालाई उजागर गयr।

12.   269 : 21-28

भौवितक इजिन्�यहरूको गवाही र्नु त पूर्ण� र्छ र्नु ईश्वरीय। त्यसकारर्ण म येशूको क्तिशक्षा, उहाँका प्रेरिरतहरू, 
अगमवAाहरूको र दिदमागको विवज्ञार्नुको गवाहीमा आYूलाई अस%रभिक्षत रूपमा रोप्र्छ% । अन्य आधारहरू 
रै्छर्नुर््नु। अन्य सबै प्रर्णालीहरू - पूर्ण� वा आंक्तिशक रूपमा भौवितक इजिन्�यहरूद्वारा प्राप्त ज्ञार्नुमा आधारिरत 
प्रर्णालीहरू - हावाले हल्लाइरे्नु र्नुक� टहरू हुर््नु, च~ार्नुमा बरे्नुका घरहरू होइर्नुर््नु।

13.   95 : 28-3

अचम्मको भ्रमले भरिरएको, संसार बाल्यकालको पङ्क्तिAमा स%तेको र्छ, घण्टौं टाढाको सपर्नुा देख्दै। भौवितक 
भावर्नुाले अत्मिस्तत्वको तथ्यलाई उजागर गद�र्नु; तर आध्यात्मित्मक ज्ञार्नुले मार्नुव चेतर्नुालाई शाश्वत सत्यमा 
उचाल्र्छ। मार्नुवता पापको भावर्नुाबाट विबस्तारै आध्यात्मित्मक समझमा अगाघिड बढ्र्छ; सबै क% रा ठीकसँग क्तिसक्र्नु
र्नुचाहरे्नु, मसीहीजगतलाई साङ्लोले बाँध्र्छ।

14.   205 : 7-12, 15-21, 32-3

यो बाइबल पाठ प्लेर्नुविYल्ड विZभि[यर्नु साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बरे्नुको र्छ।
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पदाथ�मा जीवर्नु र्छ र पाप, रोग र मृत्य% ईश्वरका सृविष्ट हुर््नु भर्नुी विवश्वास गर्नुU त्र%दिट कविहले ख%ल्र्छ? क% रामा र्नु ब%जिद्ध, 
जीवर्नु, र्नु संवेदर्नुा हुन्र्छ र विवपरिरत विवश्वास रै्नु सबै दुःखको मूल स्रोत हो भन्रे्नु क% रा कविहले ब%झ्रे्नु ?

गल्तीमा विबविग्रएको (क% रा राम्रो वा र्नुराम्रोको लाविग ब%जिद्धमार्नुी हुर्नु सक्र्छ भन्रे्नु विवश्वास गर्नुU त्र%दिट), हामी क% विहरो 
Yैक्तिलएपघिर्छ मात्र परमेश्वरको स्पष्ट झलक पाउर्नु सक्र्छौं, वा वितर्नुीहरू यस्तो पातलोपर्नुमा पत्मिग्लएपघिर्छ हामीले 
क% रै्नु शब्द वा काममा ईश्वरीय र्छविव देख्र्छौं। जसले साँचो विवचारलाई संकेत गद�र्छ, - राम्रोको सवrच्चता र 
वास्तविवकता, खराबको शून्यता र असत्यता।

जब हामी ईश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पूर्ण� रूपमा ब%झ्र्छौं, हामीसँग उहाँ बाहेक अरू क% रै्नु दिदमाग हुर्नु सक्दैर्नु,
- अरू क% रै्नु प्रेम, ब%जिद्ध, वा सत्य, जीवर्नुको अन्य क% रै्नु भावर्नुा, र क% रै्नु पदाथ� वा त्र%दिटको अत्मिस्तत्वको चेतर्नुा 
हुदैँर्नु।

15.   21 : 9-14

यदिद चेला आध्यात्मित्मक रूपमा अगाघिड बदिढरहेको र्छ भरे्नु,  उसले भिभत्र पस्रे्नु प्रयास गरिररहेको र्छ। ऊ विर्नुरन्तर
भौवितक भावर्नुाबाट टाढा रहन्र्छ, र आत्माको अविवर्नुाशी चीजहरू वितर हेर्छ�। यदिद इमान्दार र्छ भरे्नु, ऊ स%रुदेखिख रै्नु
उत्स%क हुरे्नुर्छ,  र सही दिदशामा हरेक दिदर्नु थोरै कमाउरे्नुर्छ,  अन्तमा उसले आफ्र्नुो पाठ्यZम ख%सीसाथ समाप्त
गर्नु�सम्म।

दैविर्नुक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविर्नुक प्राथ�र्नुा

प्रत्येक दिदर्नु प्राथ�र्नुा गर्नु%� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुरे्नुर्छ: "तपाईंको राज्य आउँर्छ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवर्नु,  र  प्रेमको  शासर्नु ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउर्नु;  र  तपाईंको  वचर्नुले  सबै
माविर्नुसजावितको स्रे्नुह समजृिद्ध, र वितर्नुीहरूलाई शासर्नु गर्नु� सक्र्छ!

चच� म्यार्नु%अल, अर्नु%च्रे्छद 8  सेक्सर्नु।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विर्नुयम
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उद्धरर्णहरू र विZभि[यर्नु साइंस पाठ्यप%स्तक, विवज्ञार्नु र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
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र्नु त दुश्मर्नुी वा  र्नु केवल व्यक्तिAगत अर्नु%लग्र्नुकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मर्नुसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गर्नु%�पद�र्छ। विवज्ञार्नुमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविर्नुसलाई चलाउँर्छ; र एक इसाई वैज्ञाविर्नुकले प्रेमको घिमठो
स%विवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छ�र््नु,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदर्नुहुँ हेर्नु%�पद�र्छ र सबै खराबीबाट र्छ% टकारा पाउर्नु प्राथ�र्नुा गर्नु%�पद�र्छ,  भविवष्यवार्णी गर्नु�,  न्याय गर्नुU,
विर्नुन्दा गर्नुU, सल्लाह दिदरे्नु, प्रभाव पार्नुU वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुर्नुबाट।

चच� म्यार्नु%अल, अर्नु%च्रे्छद 8  सेक्सर्नु।1 ।

डू्यटी गर्नु� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुरे्नुर्छ विक उसले  आZामक मार्नुक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदर्नु
प्रवितदिदर्नु स्वयंलाई बचाउर्नु%  पर्छ� ,  र परमेश्वर,  आफ्र्नुा रे्नुता र माविर्नुसजावितप्रवित आफ्र्नुो दावियत्वलाई विबस�र्नु%  वा
बेवास्ता गर्नु%� हुँदैर्नु। उसको कामले उसलाई न्याय गरिररे्नुर्छ, र न्याय गरिररे्नुर्छ वा दोषी हुरे्नुर्छ।

चच� म्यार्नु%अल, अर्नु%च्रे्छद 8  सेक्सर्नु।6 ।

_____________________
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