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आइतबार सेप्टेम्बर 12, 2021

विवषय- पदार्थ�

स्वर्ण� पाठ:  वि�तोपदेश 3 : 9

"वितम्रो सम्पत्ति!ले परमप्रभुको आदर गर। वितम्रो सव)तमबाट परमप्रभुलाई चढाऊ।"

उ!रदायी पढाइ: भजनसंग्र� 37: 3, 4, 16, 18, 26, 29

3 यदिद वितमी�रू परमप्रभुमा भरोसा गर्छौ6 र राम्रो काम�रू गर्छौ6 भन ेवितमी�रू भूमिमले दिदन ेधेरै 
चीज�रूत्तिसत बाँच्नेर्छौौ र आनन्द त्तिलन ेर्छौौं।

4 आनन्दत्तिसत परमप्रभुको सेवा गर अविन उ�ाँले वितमी�रूलाई वितमीले चा�को कुरा�रू दिदनुहुनरे्छौ।
16 दुष्ट माविनस�रूको एकदम घइूँचोभन्दा, कम्ती धार्मिमGक माविनस�रू न ैउ!म हुन्र्छौन्।
18 परमप्रभुले विनद)ष माविनस�रूलाई जीवनभरिर रक्षा गनु�हुन्र्छौ, वितनी�रूको पुरस्कार सदा-सव�दाका विनम्तिम्त 

हुनरे्छौ।
26 धार्मिमGक माविनस�रूले उदारतापूव�क अरूलाई दिदन्र्छौन ्अविन धार्मिमGक माविनस�रूका नानी�रू परमप्रभुका 

आशीवा�द हुन्।
29 धार्मिमGक माविनस�रूले परमप्रभुको वचन अनुसारको देश पाउनेर्छौन्। वितनी�रू त्य�ाँ सदा-सव�दा बस्ने 

र्छौन्।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यर्मिमGया 9: 23, 24

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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23 परमप्रभु भन्नुहुन्र्छौ “ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बारे शेखी गनु� हुदैँन्। बलवानले आफ्ना शत्तिa बारे घमण्ड गनु� 
हुदैँन्। धनीले आफ्ना धन बारे अ�म् गनु� हुदैँन्।

24 तर यदिद कसैले गव� भने, उसले यस विवषयमा गव� गरोस्। म परमप्रभुलाई मिचन्रु्छौ र जान्दरु्छौ र उ�ाँ नै 
परमप्रभु हुनुहुन्र्छौ जसले पृथ्वीमा न्याय, दया र ध�मिमकताको व्यव�ार गनु�हुन्र्छौ। विकनभने म यी 
कुरा�रूमा नै आनन्द त्तिलन्रु्छौ।

2. उत्पत्ति! 13 : 1 (अब्राम), 2, 5-12, 14-18

1 अब्रामले उसकी पत्नी, भवितजो लूत अविन वितनीसंग भएका अन्य सबै वस्तु�रू त्तिलएर नेगेब हुदैँ मिमश्र देश
र्छौोडे।

2 यस समय अब्राम विनकै धनी त्तिर्थए कारर्ण वितनीसँग घेरै गाई-वस्तु र घेरै सुन-चादँी�रू त्तिर्थए।
5 त्यस समयमा लूत पविन अब्रामत्तिसत यात्रा गरिरर�ेको त्तिर्थयो अविन वितनीसंग पविन पशु�रू र पाल�रू धेरै नै 

त्तिर्थए।
6 अब्राम र लूतत्तिसत यवित धेरै पशु�रू र सरसमान�रू भएकाले जग्गाको अभावले वितनी�रूलाई एकैठाउँ 

संगै बस्न असम्भव भयो।
7 त्यसै समयमा त्यस भूमिममा कनानी परिरज्जी माविनस�रू पविन बस्रे्थ। अब्राम र लूतका गोठाला�रू एक-

अका�संग झगडा गन� र्थाले।
8 यसर्थ� अब्रामले लूतलाई भने, �ामी�रू सबै दाज्यू-भाइ�रू �ौ, यसर्थ� तँ र म अर्थवा तेरा माविनस�रू र 

मेरा माविनस�रू भनेर झगडा हुनु हुँदैन।
9 �ामी अलग-अलग बसौं र तँ आफ्नो इच्र्छौा अनुसार ठाउँ रोज, यदिद तँ देबे्रवितर गइस् भने म दावि�ने वितर 

जानेरु्छौ र यदिद तँ दावि�नवेितर गइस् भने म देबे्रवितर जानेरु्छौ।
10 लूतले भूमिम खोजे अविन यद�न नदीको बेंसीमा चाँवि� पानी प्रशस्त भएको पाए। यो परमप्रभुले सदोम र 

गमोरा ध्वंश पानु� भन्दा अमिघको कुरो �ो। त्यस समयमा सोअरपट्टी यद�नको बेंसी परमप्रभुको बगैंचा 
जस्तै त्तिर्थयो। यो भूमिम मिमश्रदेशको झैं राम्रो त्तिर्थयो।

11 यसर्थ� लूतले आMू बस्नको विनम्तिम्त य�ी भूमिम रोजे र ती दुइ व्यत्तिa�रू रु्छौट्टीए अविन लूतले पूव�वितर यात्रा 
शुरू गरे।

12 अब्राम कनान भूमिममा र�े भने लूत बेंसीको श�र�रूमाझ बसे। लूत सदोमवितर विनकै पर दश्चिक्षर्णपट्टी गए 
अविन त्य�ी आफ्नो पाल बनाए।

13 सदोमका माविनस�रू परमप्रभुको नजरमा अत्यन्तै दुष्ट त्तिर्थए।
14 लूत गएपमिर्छौ परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “आफ्नो वरिरपरिर �ेर, उ!र, दश्चिक्षर्ण पूव�, पश्चिRमवितर �ेर।
15 विकनभने म वितमीलाई सम्पूर्ण� भूमिम दिदनरुे्छौ जो वितम्रो आफ्नो आउँदो पुस्ताकोलाविग हुनेर्छौ अविन यो सदाका

लाविग वितम्रो भूमिम हुनरे्छौ।
16 म वितम्रो सन्तान�रूलाई पथृ्वीको धूलो जस्तै गन्न नसविकने बनाउनेरु्छौ। जसरी पृथ्वीमा धूलो गन्न 

सकिकGदैन अविन त्यसतै प्रकारले वितम्रो सन्तान�रूलाई गन्न सविकने रै्छौन।
17 यसर्थ� अमिघ बढ, आफ्नो सम्पूर्ण� भूमिममा कि�Gड विकनभने मैले यो तँलाईं दिदएको रु्छौ।”

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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18 यसरी अब्रामले आफ्नो पाल�रू �टाए अविन �ेब्रोनमा माम्रे Mँलाटका रूख�रु भएक�ाँ गए। अब्रामले 
त्यस ठाउँमा परमप्रभुको आराधना गन�को लाविग एउटा वेदी बनाए।

3. 1 कोरिरन्र्थी 3 : 6, 7

6 मैले विबउ रोपें अविन अपोल्लोसले त्यसमा पानी �ाले। तर परमेश्वरले विबरूवालाई बढाउनु भयो।
7 यसकारर्ण रोप्ने माविनस ठूलो �ोइन, अविन पानी �ाल्ने पविन ठूलो �ोइन। केवल परमेश्वर म�ान हुनु हुन्र्छौ, 

विकन विक उ�ाँले विबरूवा स्या�नु� र बढाउनु हुन्र्छौ।

4. 2 इवित�ास 31 : 2 (वि�जविकया�)-8

2 पूजा�ारी अविन लेवी�रू समू��रूमा विवभa गरिरएका त्तिर्थए अविन प्रत्येक समू�ले गनु� पनq आफ्नै विवशेष 
काम�रू त्तिर्थए। यसर्थ� राजा वि�जविकया�ले यी समू��रूलाई आफ्ना काम�रू गन� शुरू गनु� भने। यसर्थ� 
पूजा�ारी अविन लेवी�रूले Mेरिर �ोमबत्तिल अविन मेलबत्तिल चढाउने काम गन� र्थाले। अविन वितनी�रूको काम 
मन्दिन्दरमा सेवा गनु�, अविन गाउनु अविन परमप्रभुको मन्दिन्दरको द्वारमा परमेश्वरको स्तुवित गनु� त्तिर्थयो।

3 वि�जविकया�ले वितनका आफ्नै के�ी पशु�रू �ोमबत्तिलका विनम्तिम्त चढाउनु भनी दिदए। यी पशु�रूलाई दैविनक
�ोमबत्तिलका विनम्तिम्त प्रयोग गरिरन्थ्यो जो प्रत्येक विव�ान अविन प्रत्येक साँझ गरिरन्थ्यो। यी पशु�रूलाई 
विवश्रामका दिदन�रूमा, औंसीका उत्सव�रूमा अविन अन्य विवशेष उत्सव�रूमा चढाइन्थ्यो। यसलाई 
परमप्रभुको व्यवस्र्थामा लेखिखएको जस्तै रूपमा गरिरन्थ्यो।

4 माविनस�रूले आफ्ना Mसल अविन बस्तु�रूको एक अंश पूजा�ारी अविन लेवी�रूलाई दिदनु पनq त्तिर्थयो। 
यसर्थ� वि�जविकया�ले यरूशलेममा बस्ने माविनस�रूलाई वितनी�रूका भाग दिदनु भनी आदेश गरे। यस 
रीतले पूजा�ारी अविन लेवी�रूले आफ्ना पुरा समय त्यसो गन�मा लगाउन सक्ने र्छौन् जो व्यवस्र्थाले 
वितनी�रूलाई गनु� भनेको र्छौ।

5 देश भरिरका माविनस�रूले यो आदेशको बारेमा सुने। यसर्थ� इस्राएलका माविनस�रूले आफ्ना अन्न, 
दाख, तेल, म� अविन वितनी�रूले आफ्ना खेत�रूमा उमारेका सबै चीज�रूको Mसलको पवि�लो भाग 
दिदए। वितनी�रूले यी धेरै चीज�रूका दशौं भाग ल्याए।

6 यहूदामा बस्ने इस्राएली�रू अविन यहूदाका माविनस�रूले पविन आफ्ना गाई बस्तु अविन भेडाका एक-दशौं 
भाग ल्याए। वितनी�रूले ती चीज�रूको एक-दशौं अंश पविन ल्याए जसलाई विवशेष स्र्थानमा राखिखन्थ्यो 
जो केवल परमप्रभुको विनम्तिम्त त्तिर्थयो। यी सबै चीज-बीज�रू वितनी�रूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको 
विनम्तिम्त ल्याए। वितनी�रूले ती सबै चीज-बीज�रू र्थाक पारेर राखे।

7 माविनस�रूले ती चीज-बीज�रू तेस्रो म�ीना वितर ल्याउन शुरू गरे अविन सातौं म�ीनामा संग्र�को काम 
पूरा गरे।

8 जब वि�जविकया� अविन प्रमुख�रू आए वितनी�रूले चीज-बीजका राश देखे जो संग्र� गरिरएका त्तिर्थए। 
वितनी�रूले परमप्रभु अविन उ�ाँका माविनस�रूको, इस्राएलका माविनस�रूको प्रशंसा गरे।

5. 1 वितमोर्थी 6 : 17-19

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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17 यो आदेश वितनी�रूलाई देऊ जो यो पथृ्वीका चीज�रूद्वारा धनी भएकार्छौन्। वितनी�रूलाई घमण्डी नहुनु
भन। वितनी�रूलाई आफ्नो आशालाई सम्पत्ति!मात्तिर्थ नराख्नु भन, विकनभने सम्पत्ति! अविनश्चिRत बस्दर्छौ। 
त्यसको साटो वितनी�रूले आफ्नो आशा परमेश्वरमात्तिर्थ राख्नु पर्छौ� जसले �ामीलाई �रेक कुरो पया�प्त 
प्रदान गनु� हुन्र्छौ।

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 सम्पत्ति! सञ्चय गनqर्छौन्। त्यो सम्पत्ति! नै एउटा गवितलो घडेरी
बन्नरे्छौ-जसमात्तिर्थ वितनी�रूले आफ्नो भविवष्यको जीवन विनमा�र्ण गन� सक्नेर्छौन्। तब वितनी�रूले सत्य 
जीवन पाउनेर्छौन्।

6. 2 कोरिरन्र्थी 9: 6-11

6 याद गरः जसले अत्तिलकवित र्छौर्छौ� उसले अत्तिलकवित नै बाली कटनी गर्छौ�।
7 �रेकले आफ्नो मनमा जवित दिदन्रु्छौ भनेर मिचताएको र्छौ त्यवित नै देओस्, विवना इच्र्छौा कसैले नदिदओस्। 

जबज�स्तीमा कुनै व्यत्तिaले नदिदवोस् जसले खुशी भएर दान गर्छौ�  उसलाई परमेश्वरले प्रेम गनू�हुन्र्छौ
8 अविन परमेश्वरले वितमीलाई प्रशस्त मात्र आशीवा�द दिदनु हुनरे्छौ। तब वितम्रोमा सघैं प्रशस्त र�ेनर्छौ अविन 

प्रत्येक शुभकम�कोलाविग मुa�स्तले दान दिदन सक्नरे्छौौ।
9 धम� शास्त्रमा यो लेखिखएको र्छौःउसले उदारतापूव�क गरीब�रूलाई दिदGदर्छौ उसको दयाभाव सदा-सव�दा 

रवि�र�न्र्छौ।
10 परमेश्वर नै एक हुन्, जसले रोप्नेलाई विबउ दिदनु हुन्र्छौ अविन उ�ाँले खानलाई रोटी दिदनुहुन्र्छौ। अविन 

परमेश्वरले वितमी�रूलाई विबऊ दिदनुहुन्र्छौ र ती विबऊ बढाऊनु हुन्र्छौ। वितम्रो दयाभावबाट उ�ाँले प्रशस्त बाली
उठाउनु हुन्र्छौ।

11 परमेश्वरले वितमीलाई �रतर�ले धनी बनाउनु हुनेर्छौ जसमा विक वितमी सधैं मुaभावले दान दिदनु सक्नेर्छौौ। 
अविन �ामी माM� त धन्यवाद चढाउनेर्छौन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 17 (पदार्थ�)-24

पदार्थ� त्यो �ो जो अनन्त र कल� र क्षय को असमर्थ� र्छौ। सत्य, जीवन र पे्रम पदार्थ� �ो, जसरी धम�शास्त्र वि�बू्र 
मा यो शब्द को उपयोग गद�र्छौ: "आशा गरिरएका चीज�रुको पदार्थ�, नदेखेको चीज�रुको प्रमार्ण।" आत्मा, 
मन, आत्मा, वा भगवान को पया�य, मात्र वास्तविवक पदार्थ� �ो। आध्यात्मित्मक ब्रह्माण्ड, व्यत्तिaगत माविनस 
सवि�त, एक मिमश्चिश्रत विवचार �ो, आत्मा को दिदव्य पदार्थ� प्रवितविबम्बिम्बत।

2. 469 : 2-3

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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जसलाई पदार्थ� भविनन्र्छौ त्यो आत्मा को लागी अज्ञात र्छौ, जो आMै मा सबै पदार्थ� समावेश गद�र्छौ र अनन्त 
जीवन �ो।

3. 278 : 28-3

सबै विक �ामी पाप, रोग, र मृत्यु शब्द एक नश्वर विवश्वास �ो। �ामी त्रदुिट को रूप मा मामला परिरभाविषत, यो 
जीवन, पदार्थ�, र खुविMया को विवपरीत र्छौ विकनभने। पदार्थ�, यसको मृत्युदर संग, पया�प्त हुन सक्दैन यदिद 
आत्मा पया�प्त र अनन्त र्छौ। कुन �ाम्रा लाविग पदार्थ� बन्नुपर्छौ�, - गल्ती गनq, परिरवत�न गनq, र मनq, परिरवत�नशील
र नश्वर, वा अचल, अपरिरवत�नीय, र अमर?

4. 311 : 26-7

भौवितक इन्दिन्�य�रु द्वारा ज्ञात वस्तु�रु पदार्थ� को वास्तविवकता रै्छौन। वितनी�रू केवल के हुन् नश्वर विवश्वासले
उनी�रुलाई बोलाउँर्छौ। पदार्थ�, पाप, र मृत्युदरले सबै मानीस चेतना गुमाउँर्छौ वा जीवन वा अत्मिस्तत्व को 
लागी दावी गद�र्छौ, विकनविक नश्वरले जीवन, पदार्थ�, र बुन्दिद्धम!ा को झूटा भावना र्छौोड्र्छौ। तर आध्यात्मित्मक,
शाश्वत माविनस मृत्युको यी चरर्ण�रु द्वारा रु्छौने रै्छौन।

यो कती साँचो �ो विक भौवितक ज्ञान को माध्यम बाट जो त्तिसकेका र्छौन् �राउनु पर्छौ� विकनभने यस्तो 
तर्थाकत्तिर्थत ज्ञान विवज्ञान मा भएको आध्यात्मित्मक तथ्य�रु द्वारा उल्टो र्छौ। जुन भौवितक इन्दिन्�यलाई अमूत� 
भविनन्र्छौ त्यो पदार्थ� �ो। के भौवितक भावना को लागी पदार्थ� लाग्दर्छौ, शून्यता बन्र्छौ, जस्तै इन्दिन्�य सपना 
�राउँर्छौ र वास्तविवकता देखिखन्र्छौ।

5. 458 : 32-8

ईसाई धम�ले माविनस�रुलाई स्वाभाविवक रूप मा पदार्थ� बाट आत्मा मा बदल्न को लागी कारर्ण बनाउँर्छौ, Mूल 
अन्धकार बाट उज्यालो मा बदत्तिलन्र्छौ। माविनस तब ती चीज�रुको उपयोग गद�र्छौ जुन "आँखाले देखेको रै्छौन र 
कानले सुनेको रै्छौन।" पावल र जोन को एक स्पष्ट आशंका त्तिर्थयो विक, जसरी नश्वर माविनस बत्तिलदान बाट बा�ेक 
कुनै सांसारिरक सम्मान प्राप्त गद�न, त्यसैले उसले सबै सांसारिरकता त्यागेर स्वग�य धन प्राप्त गनु� पर्छौ�। त्यसोभए
उनी संसारको माया, मनसाय, र उदे्दश्य संग केवि� समान रै्छौन।

6. 252 : 15-23 (लाई.), 31-8

भौवितक भावना को झूटा प्रमार्ण आत्मा को गवा�ी संग �ड्ताल को विवरोधाभास र्छौ। भौवितक भावना 
वास्तविवकता को अ�ंकार संग आफ्नो आवाज उठाउँर्छौ र भन्र्छौन्:

म पूरै बेइमानी रु्छौ, र कुनै माविनसलाई र्था�ा रै्छौन। म धोका दिदन सक्रु्छौ, झुट बोल्न सक्रु्छौ, व्यश्चिभचार गन� 
सक्रु्छौ, लुट्न सक्रु्छौ, �त्या गन� सक्रु्छौ, र म मिचल्लो भाषाको खलनायक द्वारा प!ा लगाउनबाट बच्न सक्रु्छौ। 

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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प्रवृत्ति! मा जनावर, भावना मा र्छौली, उदे्दश्य मा धोखाधड़ी, मेरो जीवन को एक पव� दिदन को र्छौोटो अवमिध 
बनाउन को मतलब।

आत्मा, विवपरीत साक्षी बोक्दै, यसो भन्नुभयो:

म आत्मा हुँ। माविनस, जसको इन्दिन्�य आध्यात्मित्मक �ो, मेरो समानता �ो। उ�ाँ अनन्त समझ प्रवितविबम्बिम्बत 
गनु�हुन्र्छौ, विकनविक म अनन्त रु्छौ। पविवत्रताको सुन्दरता, अत्मिस्तत्वको पूर्ण�ता, अविवनाशी मवि�मा, - सबै मेरा 
हुन,् विकनविक म भगवान हुँ। म माविनसलाई अमरत्व दिदन्रु्छौ, विकनविक म सत्य हुँ। मँ समावेश गद�रु्छौ र सबै 
आनन्द प्रदान गद�रु्छौ, मँ माया हुँ। म जीवन दिदन्रु्छौ, विबना शुरु र अन्त विबना, मँ जीवन हुँ। म सव)च्च हुँ र सबै 
दिदन्रु्छौ, विकनविक म मन हुँ। म सबैको पदार्थ� हुँ, विकनविक म त्यो हुँ।

7. 450 : 27-4

कसले, विक जीवन, पदार्थ�, र बुन्दिद्ध मा भगवान बाट अलग बुन्दिद्ध मा खतरनाक विवश्वास�रु लाई म�सुस 
गरेको र्छौ, विवश्वास को कुनै त्रदुिट रै्छौन भन्न सक्र्छौ? पशु चुम्बकत्व को दावी जान्दै, विक सबै दुष्ट जीवन, 
पदार्थ�, र पदार्थ�, विबजुली, पशु प्रकृवित, र जैविवक जीवन मा खुविMया को विवश्वास मा जोड्दर्छौ, कसले इन्कार 
गद�र्छौ विक यी तु्रदिट�रु हुन् जो सत्य हुनु पर्छौ� र विवनाश हुनेर्छौ? विPश्चिRयन वैज्ञाविनक�रु भौवितक संसार बाट 
बावि�र आउन र अलग हुन प्ररेिरत आदेश को लगातार दबाब मा बाँच्नै पर्छौ�।

8. 239 : 5-10, 16-22

धन, प्रत्तिसन्दिद्ध, र सामान्दिजक संगठन�रु, जो भगवान को सन्तुलन मा एक जोट तौल रै्छौन, र �ामी त्तिसद्धान्त 
को स्पष्ट विवचार�रु लाई टाढा लैजानु�ोस्। गुट�रु तोड्नु�ोस्, ईमानदारी संग स्तर को धन, लायक ज्ञान को 
अनुसार न्याय गन� को लागी दिदन�ुोस्, र �ामी मानवता को राम्रो विवचार प्राप्त गद�र्छौौं।

�ाम्रो प्रगवित को पक्का गन� को लागी, �ामी जान्दर्छौौं विक �ाम्रो माया क�ाँ राखिखएको र्छौ र जसलाई �ामी 
स्वीकार गर्छौ� र भगवान को रूप मा मान्दर्छौौं। यदिद ईश्वरीय प्रेम �ाम्रो नन्दिजक, विप्रय, र अमिधक वास्तविवक 
हुदैँर्छौ, कुरा तब आत्मा को अधीनमा र्छौ। बस्तु�रु �ामी पछ्याउने र आत्मा �ामी प्रकट �ाम्रो दृविष्टकोर्ण 
देखाउन र �ामी के न्दिजवितर�ेका र्छौौं देखाउन।

9. 518 : 15-21

आत्मा मा धनी गरीब�रु लाई एक भव्य भाईचारा मा मद्दत, सबै एकै त्तिसद्धान्त, वा बुबा भएको; र धन्य �ो त्यो
माविनस जो आफ्नो भाइ को आवश्यकता देखी र यो आपरू्तितG, अरुको भलाइ मा आफ्नो आफ्नै खोज्दै। पे्रम 
कम से कम आध्यात्मित्मक विवचार, अमरता, र भलाइ को लागी दिदन्र्छौ, जो सबै को माध्यम बाट चमक जस्तै 
कली को माध्यम बाट चम्तिम्कन्र्छौ।

10.   21 : 9-14

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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यदिद त्तिशष्य आध्यात्मित्मक रूप मा अगाडी बदिढर�ेको र्छौ, उ�ाँ श्चिभत्र पस्न को लागी प्रयास गरीर�नु भएको र्छौ। ऊ
विनरन्तर भौवितक भावना बाट टाढा जान्र्छौ, र आत्मा को अविवनाशी चीज�रु वितर �ेर्छौ�। यदिद ईमानदार हुनुहुन्र्छौ 
भने, उ�ाँ शुरुवात बाट बयाना हुनुहुनेर्छौ, र प्रत्येक दिदन स�ी दिदशा मा र्थोरै कमाउनुहुनेर्छौ, जब सम्म उसले 
खुशी संग आफ्नो पाठ्यPम समाप्त गद�र्छौ।

दैविनक कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेर्छौ: "तपाईंको राज्य आउँर्छौ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  शासन ममा  स्र्थाविपत �ोस्,  र  मबाट  सबै  पाप �टाउन;  र तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्ने� समनृ्दिद्ध, र वितनी�रूलाई शासन गन� सक्र्छौ!

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यत्तिaगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्य�रूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त गनु�पद�र्छौ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छौ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रमेको मिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छौ�न्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्य�रूले दिदनहुँ �ेनु�पद�र्छौ र सबै खराबीबाट रु्छौटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�र्छौ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनq,
विनन्दा गनq, सल्ला� दिदन,े प्रभाव पानq वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेर्छौ  विक उसले  आPामक मानत्तिसक सल्ला�को  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु पर्छौ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छौ, र न्याय गरिरनरे्छौ वा दोषी हुनेर्छौ।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छौद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविMल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो किकGग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छौ।
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