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वि�षय- वि�वि�यन साइन्स

स्�र्ण� पाठ:  यवि��या 8 : 22

"विनसन्देह वि�लादमा केही औषधी छ। विनसन्देह वि�लादमा वैद्य छ यसकारण विकन मेरा माविनसहरूको चोट विनको हुदैँन्?"

उत्तरदायी पढाइ: यवि��या  30 : 12, 13, 17
प्रकाश 7: 16, 17
प्रकाश 22: 1, 2

12 परमेश्वर भन्नहुुन्छ वितमीहरूको घाउ �विहरो र जावित हुनलाई विनकै चक2 पछ3 ।
13 वितमीहरूका विनवि4त बोविलविदने कोही छैन। वितमीहरूको घाउ विनको पान3 कुनै औषधी पाउँदैनौ।
17 अविन म वितमीहरूका स्वास्थ्य विनको पारिरविदनेछु। अविन म वितमीहरूका घाउ विनको पान: छु। यो परमप्रभकुो सन्देश हो, विकनभने 

अन्य माविनसहरूले वितमीहरूलाई कसैले पविन विसयोनको वास्ता �द=न भन्दै बविहष्कार �रिरएको भनेका छन्।
16 वितनीहरुले कविहल्यै भोकाएको महशसु �न: छैनन्। वितनीहरु फेरिर कविहल्यै तवृिषत हुने छैनन्। सूय3ले वितनीहरुलाई कविहले क्षवित 

पयुा3उने छैन। वितनीहरुलाई �3विमले पोल्ने छैन।
17 विसंहासनको माझमा भएको भेंडाको पाठा वितनीहरुको �ोठालो हुन ुहुनेछ। उनले वितनीहरुलाई पानीको मलुवितर लानेछन् जसले 

जीवन प्रदान �न:छन्। अविन परमेश्वरले वितनीहरुका आखँाबाट प्रत्येक थोपा आसँ ुपवुिछविदनेछन्।
1 तब त्यो स्व�3दूतले मलाई जीवन-जलको नदी देखाए। नदी स्फविटक जस्तो चवि4कलो विथयो। त्यो नदी परमेश्वर अविन भेंडाको 

पाठाको विसंहासनबाट बवि�रहेको विथयो।
2 त्यो न�रको �ल्लीको माझबाट ववि�रहेकोथ्यो। जीवन वकृ्ष वष:नी बाह्र वटा फल फल्दै नदीको एकपाट्टी विथयो। प्रत्येक मविहना 

यसमा फल फल्छ। वकृ्षका पातहरु माविनसहरुको विवमार विनको पानु3लाई विथए।

पाठ से��न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1. विनर्ग�� 15 : 26 (� हो)

26 म परमप्रभ ुहु।ँ म एक जना हु ँजसले वितमीहरूलाई स्वस्थ राख्छ।

2. यवि��या 17 : 5-10, 12-14

5 परमप्रभलेु यी कुराहरू भन्नभुयो जनु माविनसले अरू माविनसमाविथ भरोसा �छ3  अविन शारीरिरक शविWमाविथ विवश्वास �छ3  र परमप्रभबुाट आफ्नो
हृदय टाढो लैजान्छ त्यसलाई विधक्कार।

6 ती माविनसहरू मरूभूविममा उम्रने पोथ्रा झैं हुनेछन् अविन उन्नवित वितनीहरूले देख्ने छैनन्। वितनीहरूले असल देख्दैनन् जब यो आउछँ।
7 त्यो माविनस धन्य हो जसले परमप्रभमुाविथ भरोसा �छ3, जसले उहामँाविथ विवश्वास राख्छ।
8 त्यो माविनस पानीको छेवमा रोविपएको रूख जस्तै हुनेछ जसले खोल्सा स4म आफ्नो जराहरू फैलाएको हुन्छ। यसकारण त्यो वकृ्ष �रम 

कालमा डराउदैन। यसका पातहरू खडेरी पदा3  पविन हरिरयै रहन्छन् अविन यसमा फल फल्नु छोडदैन।
9 माविनसको हृदय अन्य कुनै चीज भन्दा कपटपूण3 हुन्छ। त्यो कविहल्यै विनको नहुने हुन्छ। यसलाई कसैले बझु्न सWैन।
10 तर म हु,ँ म एकजना माविनसको हृदय देख्न र विनण3य विलन ुअविन उसको कम3 र योग्यता अनसुार फल विदन्छु।
12 आविददेविख हाम्रो मविन्दर परमप्रभकुो लावि� मविहमामय विसंहासन भएको हो। यो एकदमै मखु्य पविवत्र स्थान हो।
13 हे परमप्रभ!ु तपाई ं इस्राएलको आशा हुनहुुन्छ, वितनीहरू सब जसले छोडछन्, पविछ वितनीहरू लविaजत हुनेछन्। भूविममा जसले तपाईलंाई 

छोडनेछन्। वितनीहरूको नाउ ँमाटोमा लेविखनेछविकनभने वितनीहरूले परमप्रभलुाई जीविवत जलश्रोतलाई त्या�े।
14 हे परमप्रभ,ु यविद तपाईलें मलाई विनको पानु3भयो भने, म सावँिcच नै विनको हुनेछु यविद तपाईलें मलाई बचाउन ुभयो भने, म सावँिcच नै बाcँने 

छु। परमेश्वर, म तपाईकंो �णु �ाउछुँ।

3. 2 इवितहास 7 : 14

14 अविन यविद मेरो माविनसहरू, जसलाई मेरो नाउदँ्वारा पकुारिरन्छ, वितनीहरू आफै विवनम्र भई प्राथ3ना �छ3न्, र यविद वितनीहरूले मलाई 
खोaछन् अविन आफ्ना नराम्रा बाटोबाट वितनीहरू हट्छन् भने, तब म स्व�3बाट वितनीहरूलाई सनु्नेछु। अविन म वितनीहरूको पापलाई क्षमा 
�रिरविदने छु अविन वितनीहरूको भूविमलाई विनको पारी विदनेछु।

4. यशैया 9 : 2, 6, 7

2 ती माविनसहरू अन्धकारमय संसारमा बाचेँका विथए। तर वितनीहरूले विदव्य aयोवित देख्नेछन्। वितनीहरू अधँ्यारोमा बसेका विथए, तर विदव्य 
aयोवित वितनीहरूमाविथ चवि4कनेछ।

6 कुनै विवशेष बालक जन्मदा त्यस्तो घट्ना हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा पतु्र विदनु हुनेछ। त्यही बालकले माविनसहरूमाविथ शासन �न: 
विज4मेवारी विलनेछ। उहाकँा नाउ ँअच4मका सल्लहाकार, परा�मी परमेश्वर, सनातनका विपता, शाविन्तका राजकुमार कहलाउनु हुनेछ।

7 उहाकँो राaयमा शविW र शाविन्त रहनेछ। दाऊद परिरवारको यस राजा सदा अविभववृिद्ध भइरहनेछ। यस राजाले सदा-सदाकोलावि� धाविम3कता 
अविन न्यायका साथ देश शासन �नु3  हुनेछ। सेनाहरूका परमप्रभवुिसत आफ्ना माविनसहरूप्रवित उत्कट प्रेम छ। यस उत्तेविजत जोशले �दा3  यो 
सबै उहादँ्वारा �रिरनेछ।

5. �क(� स 1 : 1, 14, 15, 21-26, 29-32, 34 (से 1st ,)

1 येशूख्रीष्ट, परमेश्वरको पतु्रको ससुमाचार, अ�मवWा यशैयाहले भनेका घट्नाबाटै आर4भ हुन्छ।
14 त्यसपविछ यूहन्नालाई कैदमा पारिरयो। येशू �ालील जानभुयो अविन परमेश्वरको ससुमाचार प्रचार �नु3भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 3बाइबली पाठ आइतवार, जनु 27,2021
विवषय- वि�वि�यन साइन्स

15 येशूले भन्नभुयो, यही नै उविचत समय हो। परमेश्वरको राaय नजीक आएको छ। वितमीहरूले आफ्नो रहन सहन र हृदय परिरवत3न �र, अविन
ससुमाचारमा विवश्वास �र।

21 येशू अविन उहाकँा चेलाहरू कफन3हुममा जानभुयो। त्यसैबेला उहालेँ विवश्रामको विदनमा सभाघरमा पसी माविनसहरूलाई विशक्षा विदनलाग्नु 
भयो।

22 त्यहा ँमाविनसहरू येशूको उपदेश सनेुर चविकत भए। व्यवस्थाका विशक्षकहरूले झैं येशूले वितनीहरूलाई विसकाउनु भएन। येशूले वितनीहरूलाई 
कुनै अविधकार भएको माविनसले जस्तो विसकाउनहुुन्थ्यो।

23 जवितबेला येशू सभाघरमा हुनहुुन्थ्यो, त्यसबेला एकजना दषु्टात्मा भएको माविनस त्यहा ँविथयो।
24 त्यो विचcयायो, हे नासरतका येशू, हामीदेविख तपाई ंके चाहनहुुन्छ के तपाई ं हामीलाई सव3नाश �न3 आउनभुएको हो? म तपाईलंाई विचन्छु 

तपाई ंपरमेश्वरका परम पविवत्र जन हुनहुुन्छ।
25 येशूले दषु्ट आत्मालाई हकानु3  भयो अविन भन्नभुयो, चूपला�्! त्यस माविनसबाट विनस्केर बाविहर आइज!
26 त्यो दषु्टात्माले उसलाई जोडले झट्काएको विथयो। त्यसैबेला त्यो दषु्टात्मा ठूलो स्वरले विचcयाएर त्यसबाट बाविहर विनस्क्यो।
29 येशू अविन उहाकँा चेलाहरूले सभाघर छोडनभुयो। वितनीहरू सबै याकूब र यूहन्नास�ँ विसमोन र अविन्jयासको घरमा जानभुयो।
30 विसमोनकी सास ुजरोले थविलएर ओछ्यान परकेी विथइन्। माविनसहरूले येशूलाई वितनको बारमेा सबै कुरा सनुाए।
31 त्यसपविछ येशू वितनको ओछ्यान छेउमा जानभुयो। येशूले ती स्त्रीको हात समात्न ुभयो, अविन वितनलाई उठ्न सहायता �नु3भयो। यसो �न: 

विबवित्तकै जरो हरायो। वितनी जावित भइन्। त्यसपविछ वितनले उहाकँो सेवा �रिरन्।
32 त्यस साझँमा जब सूय3 अस्तायो, माविनसहरूले अनेकौं रो�ीहरूलाई येशूकहाँ ल्याए। वितनीहरूले भूत ला�ेकाहरूलाई पविन ल्याए।
34 येशूले बेग्ला-बेग्लै रो� ला�ेकाहरू ससबैलाई विनको पानु3भयो।

6. �क(� स 5 : 25-34 

25 ती माविनसहरूसं� एउटी आईमाई पविन विथई। त्यस आईमाईलाई बाह्र व3ष अविघदेविख र�त बग्ने व्यथा विथयो।
26 त्यो आईमाई खबैु पीडीत विथई। धेर ैवैद्यहरूले त्यसको उपचार �र।े आफ्ना भए जवित सबै स4पवित्त त्यसले खच3 �रकेी विथई, तर उसमा 

सधुार पटक्कै आएन। त्यसको व्यथा अझ विबग्रदैँ �यो।
27 त्यस आईमाईले येशूको बारमेा सनेुकी विथई। माविनसहरूको भीडबाट भएर �ई त्यस स्त्री पविछविल्तरबाट येशू कहा ँआई अविन उहाकँो वस्त्र 

छोई।
28 त्यसले विबचार �री, यविद मैले उहाकँो वस्त्र मात्रपविन छुन पाए ँभने म जाती हुनसक्छु।
29 अविन जब त्यसले उहाकँो वस्त्र छोई तत्कालै र�त बग्न बन्द भयो। त्यस त्यस आईमाईले आफ्ना सारा जीउ नै व्यथा मWु भएको अनभुव 

�री।
30 अविन येशूले आफूबाट शविW सन्चार भइरहेको अनभुव �नु3भयो। उहा ँरोविकनु भयो अविन भीडतफ3  फ3 कनभुयो, अविन उहालेँ सोध्नु भयो, 

कसले मेरो वस्त्र छोयो?
31 चेलाहरूले येशूलाई भने, तपाईकंो वरिरपरिर यवित विवध्न माविनसहरू छन। तपाईलंाई ठेल्दैछन्। तर तपाई ंसोध्न ुहुन्छ मलाई कसले छोयो?
32 तर येशूले त्यो छुने माविनसलाई पत्ता ल�ाऊन घरिर घरिर हेन3 लाग्नु भयो।
33 त्यस आईमाईले आफू विनको भएको ठानी, अविन त्यो आई अविन येशूको चरणमा घोप्टी त्यो डरले कावँिपरहेकी विथई। त्यसले सारा सत्य 

येशूलाई सनुाई।
34 येशूले त्यस आईमाईलाई भन्नभुयो, हे स्त्री, वितमी विनको भयौ विकनभने वितमीले विवश्वास �यo। शाविन्तविसत जाऊ। अब वितमी वितम्रो रो�बाट 

मWु भयौ।
7. य(हन्ना 14 : 12

12 म वितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा विवश्वास �छ3  उसले पविन त्यस्तै काम �न:छ जो म �छु3 । उसले वास्तवमा त्यो भन्दा पविन महान काम
�न:छ। विकनभने म विपताकहा ँ�इरहेछु।

8. याक( ब 5 : 13 (से 1st .), 14, 15

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- वि�वि�यन साइन्स

13 यविद वितमीहरू मध्ये एक जनाले कष्टहरू भोवि�रहेको छ भने उसले प्राथ3ना �नु3  पछ3 ।
14 यविद वितमीहरू मध्ये एकजना विवरामी छ भने, उसले मण्डलीका अग्रजहरूलाई बोलाउनु पछ3 । अग्रजहरूले उसलाई परमप्रभकुो नाउमँा तेल

माविलस �रिरविदनु पछ3  अविन वितनीहरूले उसको विनवि4त प्राथ3ना �रिरविदनु पछ3 ।
15 विवश्वासविसत �रकेो प्राथ3नाले विवमारीमा विनको पाछ3 । परमप्रभलेु उसलाई विनको पानु3  हुन्छ। अविन यविद त्यो व्यविWले पाप �रकेो भए परमेश्वरले 

उसलाई क्षमा प्रदान �नु3  हुनेछ।

वि�ज्ञान र स्�ास्थ्य

1. 129 : 21-26

हामीले फामा3स्यूविटक्स त्या�ेर एन्टोलजी विलनै पछ3  - "वास्तविवक अविस्तत्वको विवज्ञान।" हामीले केवल वस्त�ुत बाह्य भावनाहरू स्वीकानु3को सट्टा 
हामीले यथाथ3वादमा �विहरो हेनु3  पछ3 । के हामी पाइन-रूखबाट पीचहरू ज4मा �न3 सक्छौं, वा अविस्तत्वको झ�डाबाट विसक्न सक्छौं?

2. 411 : 20-23

सबै रो�को संकलनको कारण र ज� भय, अज्ञान, वा पाप हो। रो� सधँै झूटा संवेदना द्वारा प्रेरिरत हुन्छ मानविसक रमाईलो �रीन्छ, विवनाश हुदैँन।
रो� बाह्य सोचको छविव हो।

3. 180 : 17-24

डाक्टरहरूले विबरामीहरूको विबचारलाई विबरामीको रूपमा रोक्न हुदैँन, वितनीहरू प्रायः जसो �री रो�लाई विनवि�त तथ्य घोषणा �द3छन्, उनीहरूले 
भौवितक प्रेरणाको माध्यमबाट रो� उन्मूलन �न3 काम �नु3  अविघ नै। डरले विचन्ताको विवषय बनाउनकुो सट्टा उनीहरूले विदव्य प्रेमको प्रभावले मतृ्यकुो 
यस अशाविन्तपूण3 तत्वलाई सcयाउन कोविशस �नु3  पद3छ जनु डरलाई हटाउछँ।

4. 416 : 24-2

विबरामीलाई मानविसक प्रवि�याको केही थाहा हुदैँन जनु उनीहरूले क्षीण �रीरहेका छन्, र मेटाविफविजकल विवविधबाट केही वितनीहरू पविछ वितनीहरू 
विनको हुन सक्छन्। यविद उनीहरूले आफ्नो रो�को बारमेा सोधे भने, वितनीहरूलाई मात्र थाहा विदनहुोस् वितनीहरूलाई उत्तम के हुन्छ। उनीहरूलाई 
विबश्वास विदनहुोस् विक उनीहरू आफ्नो विबमारीको बारमेा धेर ैसोcदछन्, र पविहले नै यस विवषयमा धेर ैसनेुका छन्। वितनीहरूको विवचार वितनीहरूको 
शरीरबाट उcच वस्तहुरूमा बदल्नहुोस्। वितनीहरूलाई विसकाउनहुोस् विक वितनीहरूको अविस्तत्व आत्मा द्वारा स4भव छ, कुनै कुराको आधारमा 
होइन, र वितनीहरूले स्वास्थ्य, शाविन्त, र परमेश्वरमा ईश्वरीय प्रेम, मा सामंजस्य पाउदँछन्।

5. 153 : 16-24

तपाई ंभन्छौ फोडा पीडादायी छ; तर यो अस4भव छ, विकनविक विबना विदमा� को पीडादायी छैन। फोडा केवल सविजलैस�ँ देखा पद3छ, सूजन र 
सूजनको माध्यमबाट, दखुाइमा विवश्वास, र यो विवश्वासलाई फोडा भविनन्छ। अब तपाईको विबरामीलाई सत्यको उcच क्षीणन �न3 मानविसक रुपमा 
प्रशासन �नु3होस्, र यो चाडैँ फोडा विनको हुनेछ। वास्तविवकता के हो भने द:ु ख अवविस्थत छैन जहा ँमतृ्यकुो महससु �न3 को ला�ी मन छैन यो 
प्रमाविणत छ विक यस तथाकविथत विदमा�ले आफ्नै पीडा बनाउछँ - त्यो हो, द:ु खमा उसको आफ्नै विवश्वास।

6. 417 : 20-26

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- वि�वि�यन साइन्स

वि�वि�यन साइन्स च �ाइकता3को ला�ी, विबमारी एक सपना हो जसबाट विबरामीलाई जा�तृ �नु3  आवश्यक छ। रो� विचविकत्सकलाई वास्तविवक लाग्न 
हुदैँन, विकनविक यो रो�ीलाई विनको पान: तरिरका नै रो�लाई अवास्तविवक बनाउनु हो भनेर देखाउन सविकन्छ। यो �न3को लावि�, विचविकत्सकले 
विवज्ञानमा रो�को असत्यता बझु्नपुद3छ।

7. 370 : 23-2

दबैु मेविडकल �वाही र व्यविW�त अनभुव अनसुार एक औषधीले अन्ततः आफ्नो कविथत शविW �मुाउछँ र विबरामीको लावि� अविधक �द=न। स्वcछ 
उपचार पविन यसको प्रभावकारिरता �मुाउछँ। क्वेरी पविन विबरामीको पत्यारको लावि� प्रेरिरत �न3 ल4बाइमा असफल हुन्छ, र त्यसपविछ वितनीहरू सधुार 
�न3 बन्द हुन्छन्। यी पाठहरू उपयो�ी छन्। वितनीहरूले स्वाभाविवक र इमान्दारीपूव3क हाम्रो आधार सनसनीबाट वि�वि�यन विवज्ञानमा परिरवत3न 
�नु3पद3छ, त्रवुिटबाट सत्यमा, पदाथ3बाट आत्मामा।

विचविकत्सकहरूले नाडी, विजब्रो, फोक्सो, पदाथ3को अवस्था पत्ता ल�ाउँदछन्, जब वास्तवमा सबै विदमा� हुन्छ।

8. 376 : 17-27

यविद शरीर भौवितक छ भने, यो, यही कारणको लावि�, aवरोबाट पीविडत हुन सक्दैन। विकनभने तथाकविथत भौवितक शरीर एक मानविसक अवधारणा 
हो र नश्वर विदमा� द्वारा शाविसत छ, यसले मात्र त्यो प्रकट �छ3  जनु तथाकविथत विदमा�ले अविभव्यW �द3छ। त्यसकारण कुशल उपाय भनेको 
विबरामीको झूटा विवश्वासलाई द:ु ख र दबैु सामंजस्यपूण3 स4बन्धको बारमेा सही तथ्य बहस �री नष्ट �नु3  हो - माविनस लाई विबरामीको सट्टा 
स्वस्थको रुपमा प्रवितविनविधत्व �नु3, र यो कुरा स4भव छ विक पीडा महससु �न3 अस4भव छ भनेर देखाउदँा वा �मu, वितखा3 वा विबरामी हुन। डरलाई 
नष्ट �नु3होस्, र तपाइ ँaवरोको अन्त्य �नु3होस्।

9. 371 : 26-32

विवज्ञान र ईसाईमतको माध्यमबाट माविनसजावित सधुार हुनेछ। दौडलाई उत्थानको लावि� आवश्यक छ विक विपताले यो �न3 सक्नहुुन्छ विक माइन्डले �न3 
सक्दछ; विदमा�ले अशदु्धको सट्टा शदु्धता विदन सक्छ, कमजोरीको सट्टा बल, र रो�को सट्टा स्वास्थ्य। सत्य स4पूण3 प्रणालीमा एक परिरवत3न हो, र 
यसलाई "हरके धनु पूण3" बनाउन सक्छ।

10.   146 : 2-7

परुातन मसीहीहरू च �ाइ �न:हरू विथए। विकन इसाईमतको यो तत्व हराएको छ? विकनभने हाम्रो धम3 प्रणालीहरू हाम्रो औषधी प्रणालीहरूले कम वा 
कम चलाउछँन्। पविहलो मूवित3पूजक पदाथ3मा विवश्वास विथयो। स्कूलहरूले देवतामा विवश्वासको सट्टा ड्रग्स फेसनमा विवश्वास देखाएका छन्।

11.   230 : 1-2, 4-10

यविद रो� वास्तविवक हो भने, यो अमरत्वको हो; यविद सविह छ भने, यो सत्यको अंश हो। … तर यविद रो� र पाप भ्रम हो भने, यस नश्वर सपना, 
वा भ्रम बाट जा�वृित, हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता, र अमरत्वमा ल्याउछँ। यो जा�रण ख्रीष्टको सदासव3दा आउदैँछ, सत्यको उन्नत आ�मन हो, 
जसले त्रवुिट हटाउछँ र विबरामीहरूलाई विनको पाछ3 । यो मवुिW हो जनु परमेश्वरद्वारा आउदँछ, ईश्वरीय विसद्धान्त, प्रेम, जसरी येशूले प्रदश3न �नु3भयो।

12.   483 : 5-12

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- वि�वि�यन साइन्स

हामी रो�लाई त्रवुिटको रूपमा व�uकृत �छx, जनु सत्य वा विदमा�ले मात्र विनको पान3 सक्दैन, र यो विदमा� ईश्वरीय हुनपुद3छ, मानव होइन। 
विदमा�ले अरू सबै शविWलाई काट्छ, र अन्ततः उपचारमा अन्य सबै साधनहरू छोविडविदन्छ। विवज्ञानले विनको पान: �ममा तपाईले विवज्ञानको 
नैवितक र स्फूवित3  स4बन्धी मा�हरू बारे अनजान हुन ुहुदैँन वा उनीहरूको अवज्ञा �नु3  हुदैँन। नैवितक अज्ञानता वा पापले तपाइकँो प्रदश3नलाई असर 
�छ3, र वि�वि�यन साइन्सको स्तरमा यसको दृविष्टकोणमा बाधा परु् याउछँ।

13.   142 : 28-4

भ�वान सबै मा, सबै औषविध बनाउनभुयो; तर त्यो औषधी मन विथयो। यो कुरा हुन सWैन, जनु विदमा�, भ�वानको स्वभाव र चरिरत्रबाट 
अल� हुन्छ। सत्य भनेको हरके प्रकारको त्रवुिटको लावि� ईश्वरको उपाय हो, र सत्यले असत्यलाई मात्र नष्ट �द3छ। त्यसकारण, आज, विहजो 
जस्तै, ख्रीष्टले खराबीहरू हटाउनहुुन्छ र विबरामीहरूलाई विनको पानु3 हुन्छ।

14.   144 : 20-22, 27-29

सत्य, र शारीरिरक इcछा होइन, ईश्वरीय शविW हो जसले रो�लाई भन्छ, "शाविन्त, शान्त रहनहुोस्।"

जब अविस्तत्वको विवज्ञान विवश्वव्यापी रूपमा बवुिझन्छ, प्रत्येक माविनस आफ्नो विचविकत्सक हुनेछ, र सत्य विवश्वव्यापी रामबाण हुनेछ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक विदन प्राथ3ना �नु3  यस चच3का प्रत्येक सदस्यको कत3व्य हुनेछ: "तपाईकंो राaय आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेमको
शासन ममा स्थाविपत होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै माविनसजावितको स्नेह समवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन �न3 सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र काय�हरूको लाविर्ग विनय�

न त दशु्मनी वा न केवल व्यविW�त अनलुग्नकले मदर चच3का सदस्यहरूको मनसाय वा काय3लाई प्रोत्साविहत �नु3पद3छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय
प्रेमले  मात्र माविनसलाई  चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको  विमठो  सवुिवधाहरू प्रवितविबवि4बत �छ3न्,  पापलाई  हप्काउदँा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षमा मा। यस चच3का सदस्यहरूले विदनहुँ हेनु3पद3छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ3ना �नु3पद3छ, भविवष्यवाणी �न3, न्याय �न:,
विनन्दा �न:, सल्लाह विदने, प्रभाव पान: वा �ल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्य(टी र्गन� सतक� ता

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यो चच3का प्रत्येक सदस्यको कत3व्य हुनेछ विक उसले आ�ामक मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध विदन प्रवितविदन स्वयंलाई बचाउनु पछ3 ,  र
परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस3न ुवा बेवास्ता �नु3  हुदैँन। उसको कामले उसलाई न्याय �रिरनेछ, र न्याय �रिरनेछ
वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि�वि�यन साइन्स चच3, स्वतन्त्र द्वारा तैयार �रिरएको विथयो। यो विकं� जे4स बाइबलबाट विलइएको धम3शास्त्रीय उद्धरणहरू र वि�वि�यन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम3शास्त्रको लावि� क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।


