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विवषय- वास्तवमा

स्वर्ण� पाठ:  यशैया 64 : 4

"तपाईंका मावि�सहरूले साँच्चि"र्च �ै तपाईंको कुरा कविहल्यै सु�े�्। तपाईंले बताएका कुराहरूमा कविहल्यै ध्या� दि+एर
सु�े�्। कसैले पवि� तपाईं जस्तो परमेश्वर +ेखेका छै��्। तपाईं बाहेक त्यहाँ त्यस्तो परमेश्वर हु�ु हुन्�्। यदि+

मावि�सहरूमा धैय� भए अवि� तपाईंको सहयोग पख7को भए, वित�ीहरूका लाविग तपाईंले महा� कुराहरू गरिरदि+�ुहु�े
थि:यो।"

उत्तर+ायी पढाइ:   यशैया 43 : 1, 2, 4-7

1 याकूब, वितमीलाई परमप्रभुले ब�ाउ�ु भयो। इस्राएल, वितमीलाई परमप्रभुले ब�ाउ�ु भयो। अवि� अब 
परमप्रभु भन्�ुहुन्छ, वितमीहरू �डराऊ! मैले वितमीहरूलाई बर्चाए।ँ मैले वितम्रो �ाउँ राखे। वितमी मेरो हौ।

2 जब वितमीमाथि: कष्टहरू पछ��, म वितम्रो सा:मा छु। जब वितमी �+ीहरू तछH वितमीलाई र्चोट लाग्�ेछै�। जब
वितमी आगोबाट हिहड्ं+छौ, वितमी जल्�े छै�ौ; आगोको ज्वालाले वितमीलाई लपटे�े छै�्।

4 वितमी मेरो वि�म्तिOत अत्यन्त मुख्य छौ। यसकारर्ण म वितम्रो सOमा� गछु�। म वितमीलाई प्रमे गछु�  र वितम्रोलाविग 
सारा मावि�सहरू एवं जावितहरू प्र+ा� ग�7छु ताविक वितमी बाँ"� सक।

5 यसैले �डराऊ! म वितमीहरूको सा:मा छु। म वितम्रो �ा�ीहरूलाई भेला गरेर वितमीकहाँ ल्याइदि+�ेछु। म 
वित�ीहरूलाई पूव� र पश्चिSमबाट भेला ग�7छु।

6 म उत्तर दि+शालाई भन्�ेछु मेरा मावि�सहरू मलाई +ेऊ! म +श्चिTर्ण दि+शालाई भन्�ेछु; मेरा मावि�सहरूलाई 
बन्+ी ब�ाएर �राख! मेरा छोरा-छोरीहरू जो टाढा ठाउँहरूमा छ�, मलाई +ेऊ।

7 ती सबै मावि�सहरू +ेऊ जो मेरा हु� - मेरो �ाउँ वित�ीहरूथिसत संयुक्त छ। मैले ती मावि�सहरू आफ्�ोलाविग 
सृविष्ट गरें। वित�ीहरूलाई सृविष्ट गरें यसकारर्ण वित�ीहरू मेरा हु�्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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पाठ सेम��

बाइबलबाट

1. प्रस्:ा� 3 : 1, 7 (वितर 1st ,), 10

1 त्यस समय मोशा उसको ससूराका भेडाहरूको हेरर्चाह ग+dथि:ए। वित�का ससूरा वियत्रो मिमद्या�मा पूजाहारी 
थि:ए। मोशाले भेडाहरू मरूभूमिमको पश्चिSमवितर लगे। मोशा होरेब, परमेश्वरको पहाड गए।

7 परमेश्वरले उ�लाई भन्�ुभयो। 
10 यसकारर्ण अब म वितमीलाई विYरऊ� कहाँ पठाउँछु। जाऊ अवि� मेरा मावि�स इस्राएलीहरूलाई मिमश्रबाट 

बाविहर ल्याऊ।

2. प्रस्:ा� 4 : 1-7

1 तब मोशाले परमेश्वरलाई भ�े, “तर इस्राएलीहरूले मलाई विवश्वास ग�7 छै�� जब म वित�ीहरूलाई भन्छु 
तपाईंले मलाई पठाउ�ु भयो। वित�ीहरू भन्�े छ�्, परमप्रभु वितमीअमिh प्रकट भए��्?”

2 तर परमप्रभुले मोशालाई भन्�ुभयो, “त्यो वितम्रो हातमा भएको के हो?”मोशाले उत्तर दि+ए, “यो मेरो हिहड्ं�े 
लहुरो हो।”

3 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्�ु भयो, “त्यो वितम्रो विहड्ँ�े लहुरो भँूईंमा फ्याँविक +ेऊ।”मोशाले आफ्�ो लहुरो 
भूईंमा फ्याँविकदि+ए पमिछ अर्च�ाक लहुरो सप�मा परिरर्णत भयो। मोशा डराए अवि� त्यहाँबाट टाढा गए।

4 तर परमप्रभुले मोशालाई भन्�ुभयो, “अमिh बढ र सप�को पु"छरमा समात।”मोशा सप� �जिजक पुगे अवि� 
त्यसको पु"छरमा समाते। जब मोशाले सप�लाई समाते त्यो Yेरिर लहुरो �ै भइहाल्यो।

5 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्�ु भयो, “आफ्�ो लहुरो वितमीले यसरी �ै प्रयोग गर, अवि� मावि�सहरूले 
विवश्वास ग�7छ�् परमप्रभु वित�ीहरूका विपता-पुखा�हरूको परमेश्वर, अब्राहामको परमेश्वर, इसहाकका 
परमेश्वर अवि� याकूबका परमेश्वर वितम्रोअमिध प्रकट हु�ु भएको थि:यो।”

6 त्यसपमिछ परमप्रभुले मोशालाई भन्�ुभयो, “म वितमीलाई अकm एउटा प्रमार्ण दि+�ेछु। आफ्�ो लुगाश्चिभत्र हात 
हाल।”यस:� मोशाले लगाएको लुगा खोले अवि� आफ्�ो हात त्यसश्चिभत्र हाले। तब मोशाले उसको हात 
लुगाबाट बाविहर वि�काल्+ा उसको हात सेतो विहउँ जस्तो +ागै +ाग भएको पाए।

7 तब परमेश्वरले भन्�ुभयो, “अब Yेरिर वितम्रो हात लुगाश्चिभत्र हाल।”यसकारर्ण मोशाले आफ्�ो हात लुगाश्चिभत्र 
Yेरिर हाले मोशाले आफ्�ो हात लुगाश्चिभत्र हालेर Yेरिर बाविहर वि�काले। त्यो Yेरिर पविहलैको जस्तो राम्रो भयो।

3. 2 राजा 6 : 8-17

8 अरामका राजा इस्राएलको विवरूद्धमा लडाइँ गरिररहेका थि:ए। उ�ले आफ्�ा सैवि�क अमिधकारीहरूसँग 
सल्लाहको सभा राखे। उ�ले भ�े, यस ठाउँमा छाउ�ी ब�ाऊँ।

9 तर परमेश्वरका ज� एलीशाले इस्राएलका राजाकहाँ एउटा खबर पठाए। एलीशाले भ�े, होथिशयार 
रह�ुहोस्! त्यस ठाउँको �जिजक �जाउ�ुहोस् अरामी सैवि�कहरू त्यहाँ तल गाइरहेका छ�्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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10 इस्राएलका राजाले आफ्�ो मावि�सहरूलाई त्यस ठाउँमा खबर पठाए विक परमेश्वरको मावि�सले यस विवषय 
रे्चताउ�ी दि+एका थि:ए। उसले ती खबरहरू कम्तिOतमा ती�पल्ट पठाए त्यसकारर्ण मावि�सहरू होथिसयार भए।

11 अरामका राजा यस विवषयमा साहै्र दुःखी थि:ए। अरामका राजाले आफ्�ा सैवि�क अमिधकारिरहरूलाई बोलाए 
अवि� वित�ीहरूलाई भ�े, मलाई भ�, इस्राएलका राजाको मिर्चयो कसले ग+d छ?

12 अरामको राजाका अमिधकारिरहरूमध्ये एक ज�ाले भ�े, मेरो माथिलक र महाराज, हामीमध्ये कोही पवि� 
गुप्तर्चर छै�! इस्राएलका अगमवक्ता, एलीशाले इस्राएलका राजालाई तपाईंले भ�ेको जे पवि� कुराहरू 
भन्छ यहाँसOम विक तपाईले सुत्�े कोठामा बोलेका कुरा पवि� बताइदि+न्छ�्।

13 अरामका राजाले भ�े, एलीशाको पत्तो लगाऊ अवि� म उसलाई पविZ� मावि�सहरू पठाउ�े छु। सेवकहरूले
अरामका राजालाई भ�े, एलीशा +ोता�मा छ�्।

14 तब अरामका राजाले hोडाहरू, र:हरू अवि� धेरै सैवि�कहरू +ोता� पठाए। वित�ीहरू रावित पुगे अवि� 
शहरलाई hेरे।

15 एलीशाको सेवक त्यस विबहा� र्चाडैँ उठेको थि:यो। सेवक बाविहर वि�स्किस्कयो अवि� उसले +ेख्यो, शहलाई 
र्चारैवितर बाट hोडाहरू र र:हरू सविहत सैवि�कले hेरेको थि:यो।एलीशाको सेवकले एलीशालाई भन्यो, ह,े 
मेरा माथिलक, हामी के ग�� सक्छौ?

16 एलीशाले भ�े, �डरा! हाम्रोलाविग लडाइँ ग�7 से�ा अरामका लाविग लडाइँ ग�7 से�ा भन्+ा ठूलो छ।
17 तब एलीशाले प्रा:��ा गरे अवि� भ�े, परमप्रभु, म विबन्ती गछु�  तपाई, मेरो सेवकको आँखा खोथिल दि+�ुहोस् 

जसले ग+ा� उसले +ेख्� सकोस्। परमप्रभुले युवा सेवकको आखाँ खोथिल दि+�ुभयो अवि� सेवकले +ेख्यो, 
पाहाड आगोको hोडा अवि� र:हरूले hेरिरएको थि:यो। वित�ीहरू सबै एलीशाको वारिरपरिर थि:ए।

4. मकू� स 8 : 1 (येशू) (वितर 1st ,)

1 येशू आफ्�ा रे्चलाहरूलाई बोलाउ�ु भयो।

5. मकू� स 10 : 46-52

46 उ�ीहरू यरीहो शहरमा आईपुगे। तब येशू आफ्�ा रे्चलाहरू र अरू धेरै मावि�सहरूसंग त्यो शहर छोड+ै हु�ु 
हुन्थ्यो। एउटा अन्धो मावि�स, बारवितमैं �ाम गरेको सडकको एक छेउमा बथिसरहेको थि:यो। त्यसले सँधै पैसा
मविगरहन्थ्यो।

47 त्यस अन्धो मावि�सले �ासरत+ेखिख यशू त्यत्तैवितर आउ�ु हु+ैँछ भन्�े सुन्यो। त्यो मिर्च"याउ� लाग्यो, हे येशु, 
+ाऊ+का पुत्र, कृपया मलाई मद्दत ग�ु�होस्।

48 धेरै मा�सहरूले त्यस अन्धो मावि�सलाई हकारे अवि� रू्चप लाग्�ु भ�ेर वि�न्+ा गरे। ती�ीहरूले त्यसलाई केही 
�बोल्�ु हूकूम गरे। तर त्यो अन्धो मावि�स झ� झ� मिर्च"याइ�ै रह्यो, हे +ाऊ+का पतु्र मलाई म+त ग�ु�होस्।

49 येशू त्यँही रोविक�ु भयो अवि� भन्�ुभयो, “त्यस मावि�सलाई मकहाँ आउ�ु भ�।”अवि� वित�ीहरूले त्यस 
अन्धो मावि�सलाई बोलाए। वित�ीहरूले भ�े, खुशी होऊ उठ येशूले वितमीलाई बोलाउ�ु हुँ+ैछ।

50 त्यो अन्धो मावि�स जुरुक्क उठ् यो। उसले आफ्�ो वस्त्र त्यहीं फ्याँकेर, उफं्र+ै येशूकहाँ गयो।
51 येशूले त्यस मावि�सलाई भन्�ुभयो, मैले वितम्रो वि�म्तिOत के गरेको र्चाहन्छौ? त्यो अन्धो मा�सले जवाY दि+यो,

हे गुरूज्यू म Yेरिर मेरो दृविष्ट र्चाहन्छु।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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52 येशूले भन्�ुभयो, जाऊ, वितमी वि�को भयौ विक�भ�े वितमीले विवश्वास गयH त्सपमिछ त्यस अन्धो मावि�सले 
Yेरिर दृविष्ट प्राप्त गयm, र त्यसले येशूलाई �ै पछ्यायो।

6. मत्ती  5 : 48

48 यसैकारर्णले वितमीहरू थिसद्ध होऊ, जसरी वितमीहरूका स्वग�का विपता थिसद्ध हु�ुहुन्छ।
7. 2 कोरिरन्:ी 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1 परमेश्वरले, आफ्�ो +याले हामीलाई यो काम ग�� दि+�ु भएकोछ, यसकारर्ण हामी यो काम छोड+ै�ौं।
3 हामीले प्रर्चार गरेको सुसमार्चार लुकेको होला तर यो वित�ीहरूकै लाविग लुकेको हो जो अल्मथिलएका छ�्।
4 यस संसारको शास�कत्ता� जसले विवश्वास ग+d��् ती मावि�सहरूको म� अन्धा ब�ाइदि+एको छ। यस:� 

वित�ीहरूले ख्रीष्टको मविहमाको सुसमार्चारको प्रकाश +ेख्� सकै्त��्। ख्रीष्ट �ै एक हु�ुहुन्छ जो एक+मै 
परमेश्वर जस्ता हु�ुहुन्छ।

6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्�ु भएको थि:यो, अन्धकारबाट ज्योवित र्चOक�े छ! अवि� उहाँ वित�ै परमेश्वर हु�ुहुन्छ 
जसले हाम्रो हृ+यमा आफ्�ो ज्योवित प्रकाथिशत हु� दि+�ुभयो। ख्रीष्टको अ�ुहारमा परमेश्वरको मविहमा 
झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दि+�ु भयो।

8 हामी दुःखै दुःखले hेरिरएका छौं, तर हामी विकमिर्चएका छै�ौं। विकहले काँही हामी अल्मलमा पछ� र के ग�ु� 
प�7 जान्+ै�ौं, तर हामी त्याग्+ै�ौं।

9 हामी सताइरहेका छौं तर परमेश्वरले हामीलाई छोड�ु हुन्�। कविहले कहीं हाम्रो मिर्चत्त दुखाइन्छ तर हामी �ष्ट 
गरिरएका छै�ौं।

16 त्यसैकारर्णले हामी कविहल्यै कमजोर बन्+ै�ौं। हाम्रो भौवितक शरीर जीर्ण� र कमजोर हुँ+ैछ तर हामीश्चिभत्रको 
आत्मा हरेक दि+� �याँ बवि�+ैछ।

17 यस hरी केही समयको वि�म्तिOत सा�ा सा�ा समस्याहरू सामा� ग+dछौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले 
अ�न्त मविहमा पाउ�े सहायता पाइरेहकाछौं त्यो अ�न्त मविहमा समस्याहरू भन्+ा धेरै महा� छ।

18 त्यसैले हामीले +ेख्�े �सविक�े कुराहरू हामी सो"छौं तर जे +ेख्छौं ती विवषयमा होइ�। प्रत्यT +ेखिख�े 
कुराहरू Tश्चिर्णक हुन्छ�् अवि� हामीले +ेख्� �सविक�े कुराहरू र्चाँविह सँधैको लाविग हु�ेछ।

8. एविYसी 2 : 10 (हामी हौं)

10 ... हामी जस्तो छौं त्यस्तो परमेश्वरले �ै ब�ाउ�ु भएको हो। ख्रीष्ट येशूमा असल काम ग��लाई हामीलाई 
�याँ जीव� दि+इएको छ। हाम्रालाविग ती राम्रा काम ग+d हामीहरू बाँर्चौं भ�ेर परमेश्वरले यसो ग�ु� भएको हो।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 472 : 24 (सबै)-25

सबै वास्तविवकता परमेश्वर र उहाँको सृविष्टमा छ, सामञ्जस्यपूर्ण� र अ�न्त।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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2. 478 : 24-27

सुरुवातबाट अन्त्यसOम, जु�सुकै कुरा पवि� मा�व भौवितक मान्यताहरू मिमलेर ब�ेको हुन्छ र अरू केविह 
पवि� होइ�। यो केवल वास्तविवक छ जु� भगवा� प्रवितविबस्किOबत ग+�छ।

3. 14 : 25-30

विवश्वास र भौवितक जीव�को सप�ा +ेखिख विबल्कुलै अलग, जीव� दि+व्य हो, आध्यात्मित्मक समझ र सारा पथृ्वी 
मा मावि�स प्रभुत्व को रे्चत�ा प्रकट। यस बुझाइले त्रदुिट वि�काल्छ र विबरामीहरूलाई वि�को पाछ�, र यसको सा:
तपाईं "अमिधकार पाएको व्यथिक्तको रूपमा" बोल्� सक्�ुहुन्छ।

4. 321 : 6-13 अकm पा�ा

विहबू्र का�ू� ब्यथिक्त, बोल्�े दिढलो, मावि�सहरु उसलाई प्रकट हु�ु पछ� को कुरा बुझाउ� वि�राश। जब बुढेसकालमा 
उ�ले आफ्�ो लहुरो तल फ्याँविकदि+ए तब उ�ले त्यसलाई सप� भएको +ेखे र मोशा उसको अमिh भागे। तर बुजिद्धले 
उसलाई Yक7 र आयो र सप�लाई हेरीयो, र मोशाको डर हटाईयो। यस hट�ामा विवज्ञा�को वास्तविवकता +ेखिखयो। 
मामला केवल एक विवश्वास मात्र +ेखाईएको थि:यो। सप�, दुष्ट, बुजिद्धमत्ताको बोलीमा, ईश्वरीय विवज्ञा� बुझेर �ष्ट 
गरिरएको थि:यो, र यो प्रमार्ण झुकाउ�े कम�र्चारी थि:यो। मोशाको भ्रमले उ�लाई खतर�ाक पा�7 शथिक्त गुमायो, जब 
उ�ले :ाहा पाए विक उसले जे +ेख्यो त्यो साँ"रै्च �ै मृत्युलोक विवश्वासको र्चरर्ण हो।

यो कुष्ठरोग प्रार्णhातक दि+मागको सृविष्ट हो र यो कु�ै अवस्:ाको अवस्:ा थि:ए� भ�ेर वैज्ञावि�क रूपमा +ेखाइएको 
थि:यो, जब मोशाले पविहलो र्चोदिट आफ्�ो काखमा हात हाले र डरलाग्+ो रोगको सा: विहउँ जस्तो सेतो ब�ाए र हालै
उसको हात प्राकृवितक अवस्:ामा Yका�ए। उही साधारर्ण प्रविZया। ईश्वरीय विवज्ञा�मा यो प्रमार्णको आधारमा 
परमेश्वरले मोशाको डरलाई कम ग�ु�भयो, र श्चिभत्री आवाज उ�को लाविग परमेश्वरको आवाज भयो, जसले यसो 
भन्यो: "वित�ीहरूले यस्तो विवश्वास गरे��् विक पविहले वित�ीहरूले सोरे्च��्। साइ� इ� ग�ु�होस्, विक वित�ीहरूले 
पमिछल्लो मिर्चन्हको आवाजलाई विवश्वास ग�7छ�्। " र यो आउँ+ै गरेको शताब्+ीहरूमा, जब येशूद्वारा विवज्ञा�को 
अत्मिस्तत्व प्र+श�� गरिरएको थि:यो, जसले आफ्�ा विवद्या:�हरूलाई पा�ीलाई +ाखमद्यमा परिरर्णत गरेर दि+मागको 
शथिक्त +ेखाए र विबरामीहरूलाई वि�को पा�7 र दुष्टता बाविहर वि�काल्�े सप�हरूलाई कसरी विव�ाशकारी व्यवहार ग�7 
थिसकाउ�ुभयो। म� को सवm"र्चता को प्रमार्ण मा।

जब समझले जीव� र बुजिद्धको विवषयवस्तुलाई भौवितकबाट आध्यात्मित्मक आधारमा परिरवत�� ग+�छ, हामी जीव�को 
वास्तविवकता प्राप्त ग�7छौं, भाव�ाको माथि: आत्माको वि�यन्त्रर्ण हु�ेछ, र हामी ईश्वरीय थिसद्धान्तमा ईसाईत्व, वा 
सत्यतालाई बुझ्�ेछौं। सामंजस्यपूर्ण� र अमर मावि�स प्राप्त ग�ु� अमिh र यसको Tमताहरू प्रकट ग�ु� भन्+ा पविहले यो 
र्चरमोत्कष� हु�ै पछ�। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण� छ - ईश्वरीय विवज्ञा�को यो मान्यता अमिh आउ� सक्�े विवशाल काय�लाई
ध्या�मा राख्+ै - हाम्रो विवर्चारहरू ईश्वरीय थिसद्धान्ततY�  Yका�उ�, त्यो सीमिमत विवश्वास यसको गल्ती त्याग्� तयार 
हु� सक्छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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5. 347 : 12-22

आलोर्चकहरूले विवर्चार ग�ु�पछ� विक त:ाकथि:त �श्वर मावि�स मा�वको वास्तविवकता होइ�। तब वित�ीहरूले 
ख्रीष्टको आगम�को मिर्चह्नहरू +ेख्:े। भगवा�् को आध्यात्मित्मक वा सत्य विवर्चारको रूपमा ख्रीष्ट अविहले पुरा�ो 
जमा�ामा आउ�ुभएको छ, गरिरबहरूलाई सुसमार्चार प्रर्चार ग+d, विबरामीहरूलाई वि�को पा�ु�हुन्छ र दुष्टता बाविहर 
वि�काल्�ुहुन्छ। के यो तु्रदिट हो जु� इसाईमतको एक आवश्यक तत्व, जस्तै - प्रेरिरत, ईश्वरीय उपर्चार पु�स्:ा�विपत 
ग+d छ? होइ�; यो इसाईमतको विवज्ञा� हो जु� यसलाई पु�स्:ा�विपत ग+�छ, र अन्धकारमा र्चम्तिOकरहेको उज्यालो 
हो, जु� अन्धकारले बुझ्+ै�।

6. 302 : 3-19

भौवितक शरीर र दि+माग अस्:ायी हु�्, तर वास्तविवक मावि�स आत्मित्मक र अ�न्त छ। वास्तविवक मावि�स को 
पविहर्चा� हराएको छै�, तर यो व्याख्या माY� त Yेला पर्यो; अत्मिस्तत्वको सरे्चत असीमताको लाविग र सबै 
पविहर्चा�को पविहर्चा� हुन्छ र अपरिरवर्तितंत रहन्छ। यो असOभव छ विक मावि�सले वास्तविवक कुरा गुमाउ�ुप+�छ, जब
परमेश्वर सबै र स+ाका लाविग हु�ुहुन्छ। यो धारर्णा हो विक दि+माग प+ा:�को विवषय हो, र त:ाकथि:त सुखविवलास र 
पीडा, जन्म, पाप, विबमारी र प+ा:�को मृत्यु वास्तविवक हो, यो एक �श्वर विवश्वास हो; र यो विवश्वास कविहल्यै 
हराउ�े छ।

मावि�सको परिरभाषालाई जारी राख्+ै, हामी यो या+ राख्+छौं विक सामंजस्यपूर्ण� र अमर मावि�स स+ाको लाविग 
अत्मिस्तत्वमा छ, र कु�ै पवि� जीव�, प+ा:�, र बौजिद्धक प+ा:�को अत्मिस्तत्वको रूपमा �श्वर भ्रम+ेखिख परे र माथि: 
छ। यो क:� तथ्यमा आधारिरत छ, कच्चिल्पत छै�।

7. 248 : 15-32

�श्वर दि+माग अगामिड के मोडल भ�ेको हो? के यो अथिसद्धता, आ�न्+, शोक, पाप, पीडा हो? के तपाईंले �श्वर 
मोडल स्वीका�ु�भयो? के तपाइँ यसलाई पु�: उत्पा+� ग+d हु�ुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं भौंवितक थिशल्पकारहरू र 
hृश्चिर्णत Yारामहरूद्वारा तपाईंको काममा भुत्राइँ हु�ेछ�्। के तपाईं अपूर्ण� मोडेलको सOपूर्ण� मावि�सजावितबाट 
सुन्�ुहुन्�? संसारले यसलाई तपाईंको हेराइको अमिh वि�रन्तर समात्+ै छ। �वितजा यो हो विक तपाईं ती वि�O� 
बमोजिजमहरू अ�ुसरर्ण ग�� उत्तर+ायी हु�ुहुन्छ, तपाईंको जीव�शैली सीमिमत ग�ु�होस्, र तपाईंको अ�ुभवमा 
गोलाकार रूपरेखा र प+ा:� मोडेलहरूको विवकृवितलाई अप�ाउ�ुहोस्।

यसको उपर्चारको लाविग, हामीले पविहले हाम्रो हेराई सही दि+शामा Yका�उ�ु पछ�, र त्यसपमिछ त्यो बाटोमा 
हिहंड्�ुप+�छ। हामीले विवर्चारमा थिसद्ध मोडेलहरू ब�ाउ�ुप+�छ र त्यसलाई वि�रन्तर हे�ु�प+�छ, वा हामीले 
वित�ीहरूलाई भव्य र महा� जीव�मा कविहले पवि� मिर्चवित्रत ग+d�ौं। स्वा:�, +या, +या, न्याय, स्वास्थ्य, पविवत्रता, 
प्रेम - स्वग�को राज्य - हामी श्चिभत्र शास� ग�ु�होस् र पाप, रोग, र मृत्यु अन्ततः हराउ�ेछ जब सOम।

8. 353 : 16-22

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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सबै वास्तविवक अ�न्त छ। पूर्ण�ता वास्तविवकता अन्तर्ति�ंविहत। पूर्ण�ता विब�ा, केविह पवि� पूर्ण� वास्तविवक हुँ+ै�। सबै 
र्चीजहरू हराउ�े Zम जारी रहन्छ, थिसद्धता +ेखाईन्छ र वास्तविवकता मा पुगेको छ जब सOम हामीले सबै 
विबन्दुहरूमा वर्ण�विZया त्याग्�ु पछ�। हामीले अन्धविवश्वासको कु�ै कुरालाई स्वीका�ु� हुँ+ै�, तर हामीले यसमा 
सOपूर्ण� विवश्वास छोड्�ुप+�छ र बुजिद्धमा�् हु�ुप+�छ।

9. 259 : 11-21

वैज्ञावि�क अत्मिस्तत्व र ईश्वरीय उपर्चारको बारेमा ख्रीष्टको जस्तै समझले थिसद्ध थिसद्धान्त र विवर्चार, थिसद्ध ईश्वर र 
थिसद्ध मावि�स - विवर्चार र प्र+श��को आधारको रूपमा समावेश ग+�छ।

यदि+ मावि�स कु�ै समय थिसद्ध थि:यो तर अब उसले आफ्�ो पूर्ण�ता गुमायो भ�े, तब मावि�समा कविहल्यै ईश्वरको 
प्रवितविबOब छविव +ेख्+ै�। हराएको छविव कु�ै छविव छै�। सत्य समा�ता ईश्वरीय परावत��मा हराउ� सक्+ै�। यो 
बुझेपमिछ, येशूले भन्�ुभयो: "यसकारर्ण स्वग�मा हु�ुहु�े वितम्रा विपता जस्तो थिसद्ध होऊ, त्यस्तै वितमीहरू पवि� थिसद्ध 
होऊ।"

10.   407 : 24-25 (वितर  विवर्चारहरु)

उत्तम मोडल तपाईंको विवर्चारहरूमा उपच्चिस्:त हु� दि+�ुहोस्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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+ैवि�क कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

+ैवि�क प्रा:��ा

प्रत्येक दि+� प्रा:��ा ग�ु� यस र्चर्च�का प्रत्येक स+स्यको कत�व्य हु�ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव�,  र  प्रेमको  शास� ममा  स्:ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउ�;  र  तपाईंको  वर्च�ले  सबै
मावि�सजावितको स्�ेह समृजिद्ध, र वित�ीहरूलाई शास� ग�� सक्छ!

र्चर्च� Oया�ुअल, अ�ु"छे+ 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी  वा  � केवल व्यथिक्तगत अ�ुलग्�कले म+र र्चर्च�का  स+स्यहरूको म�साय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत ग�ु�प+�छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि�सलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किOबत  गछ��्,  पापलाई  हप्काउँ+ा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  Tमा  मा। यस  र्चर्च�का
स+स्यहरूले दि+�हुँ हे�ु�प+�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ� प्रा:��ा ग�ु�प+�छ, भविवष्यवार्णी ग��, न्याय ग�7,
वि�न्+ा ग�7, सल्लाह दि+�े, प्रभाव पा�7 वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु�बाट।

र्चर्च� Oया�ुअल, अ�ु"छे+ 8  सेक्स�।1 ।

डू्यटी ग�� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक स+स्यको  कत�व्य हु�ेछ  विक उसले  आZामक मा�थिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि+�
प्रवितदि+� स्वयंलाई बर्चाउ�ु पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्�ा �ेता र मावि�सजावितप्रवित आफ्�ो +ावियत्वलाई विबस��ु वा
बेवास्ता ग�ु� हु+ैँ�। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर�ेछ, र न्याय गरिर�ेछ वा +ोषी हु�ेछ।

र्चर्च� Oया�ुअल, अ�ु"छे+ 8  सेक्स�।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले�विYल्ड विZश्चिSय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि:यो। यो हिकंग जेOस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।


