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विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

स्वर्ण" पाठ:  विहतोपदेश 22 : 6

"नानीहरूलाई सही जीवन विनवा"ह गनु" सानै बाट सिसकाउनु पर्छ", तब त्यो नानी बढे पविन त्यही प्रकारले जीवन
यापन् गर्छ"।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 78: 1-7 

1 मेरो माविनसहरू, मेरो उपदेशहरू ध्यान दिदएर सुन। मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान देऊ।
2 म वितमीहरूलाई यो कथा भन्ने रु्छ। म वितमीहरूलाई यो पुरानो कथा भन्ने रु्छ।
3 हामीले ती कथाहरू सुन्यौ, अविन हामी त्यो राम्रो प्रकारले जान्दर्छौ। हाम्रा विपता-पुर्खाा"हरूले यी कथाहरू 

सुनाए।
4 अविन हामी त्यो कथा भुल्ने रै्छनौं। हाम्रा माविनसहरूले पछिर्छ आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै 

र्छन्।हामी छिमली परमप्रभुको प्रशंसा गनAर्छौ, अविन उहाँका अचम्म लाग्दा काय"हरू सबैलाई भन्नेर्छौं।
5 परमप्रभुले याकूबसँग सम्झौता गनु"भयो। परमेश्वरले इस्राएल लाई विनयम दिदनुभयो। परमेश्वरले हाम्रा 

विपता-पुर्खाा"हरूलाई आज्ञाहरू दिदनुभयो। उहाँले हाम्रा विपता-पुर्खाा"हरूलाई भन्नुभयो विक ती विनयमहरू 
बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।

6 अविन आउने भाविव सन्तानहरुले पविन यो विनयमको बारेमा जान्नेर्छन् र वितनीहरु आफ्ना नानीहरुलाई 
सिसकाउन सक्षम हुनेर्छन्।

7 यसैकारर्ण ती सबै माविनसहरूले परमेश्वरमासिथ भरोसा गनAर्छन्। वितनीहरूले परमेश्वरका काय"हरू भुल्ने 
रै्छनन्। वितनीहरूले परमेशवरको आज्ञानुसार उहाँको विनयमहरू पालन गनAर्छन्।

पाठ सेम"न

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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बाइबलबाट

1. व्यवस्था 6 : 1-3, 6-9

1 आज्ञा, विवछिध तथा विवधानहरू यी नै हुन् जुन परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरले वितमीहरूलाई सिसकाउनुका 
विनम्तिम्त मलाई बताउनु भयो। वितमीहरूले प्रवेश गदa गरेको भूछिममा यी विवछिध-विवधानहरू पालन गर।

2 सम्पूर्ण" जीवनभरिर वितमीहरू अविन वितमीहरूका सन्तानहरूले परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरलाई सम्मान 
गनु"पर्छ"। त्यो मैले दिदएको उहाँको विनयम र आज्ञाहरू अवश्यै पालन गनु"पर्छ"। यदिद वितमीहरूले यसो गयc 
भने त्यो नयाँ भूछिममा वितमीहरूले दीर्घाा"यु भोग गनAर्छौ।

3 हे इस्राएलीहरू हो! ध्यान पूव"क सुन अविन यी विवछिध-विवधानहरू पालन गर। तब प्रत्येक चीज 
वितमीहरूको विनम्तिम्त असल रहनेर्छ र वितमीहरूका बाल-बच्चाहरू धेरै हुनेर्छन् अविन परमप्रभु वितमीहरूका 
विपता-पुर्खाा"हरूका परमेश्वरले प्रवितज्ञा गरे झैं वितमीहरूको भूछिम धेरै असल कुराहरूले भरिरएको हुनेर्छ।

6 आज मैले दिदएको आज्ञाहरू सधैं सम्झना रार्खा।
7 जब वितमीहरू, र्घारमा विवश्राम गन" बस्र्छौ अथवा बाटोमा विहड्र्छौं यी आज्ञाहरूको विवषयमा आफ्ना 

नानीहरूसिसत कुरा गर जब वितमीहरू उठ बस गर्छh।
8 मेरो यी आज्ञाहरू सम्झना राख्नका लाविग लेरे्खार हातमा बाँध, आफ्ना विनधारमा बाँछिधरार्खा
9 वितनीहरूलाई वितमीहरूको संर्घाार अविन र्घारको मूल ढोकाहरूमा लेरे्खार रार्खा।

2. मत्ती 4 : 23, 24

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु"भयो। उहाँले वितनीहरूको सभार्घारहरूमा सिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग"को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु"भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकसिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु"भयो।

24 उहाँको कीर्तितं सिसरिरयाभरिर किNंजिजयो, अविन माविनसहरूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई 
उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी माविनसहरू अनेक प्रकारका रोग र कष्टले पीछिडत सिथए। कवितजना 
माविनसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीछिडत सिथए भने कवितजना भूत-प्रेत र विपशाच लागेकाहरू सिथए। 
कवितजना र्छारेरोग लागेकाहरू र कवितजना पक्षवात भएकाहरू सिथए। येशूले वितनीहरू सबैलाई विनको 
पानु"भयो।

3. मत्ती 18 : 2-6

2 येशूले एकजना सानो बालकलाई आNूकहाँ बोलाउनुभयो। अविन चेलाहरूको अछिर्घा त्यो बालकलाई 
उभ्याउनु भयो।

3 अविन भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्दरु्छ। यदिद वितमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदसिलएनौ भने 
वितमीहरू स्वग"को राज्यमा कविहल्यै प्रवेश गन" सक्नेरै्छनौ।

4 जसले आNूलाई यो सानो बालक झैं आNूलाई नम्र बनाउन सक्र्छ स्वग"को राज्यमा उही महान हुन्र्छ।
5 यदिद कुनै माविनसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहर्ण गर्छ" भने, उसले मलाई ग्रहर्ण गरेको हुनरे्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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6 यदिद एउटा सानो बालकले ममासिथ विवश्वास राख्र्छ भने, अविन कसैले त्यो बालकलाई पापमा पार्छ" भने 
त्यस माविनसको लागी अवित नराम्रो हुनेर्छ। त्यसको विनम्तिम्त त र्घााँटीमा एउटा ठूलो जाँतो झुण्डयाएर 
स्वयंलाई अगाध समदु्रमा डुबाइदिदनु असल हुनेर्छ।

4. मत्ती 19 : 13-15

13 त्यसपछिर्छ माविनसहरू आफ्ना बाल-बासिलकहरूलाई सिलएर येशूकहाँ गए ताविक उहाँले वितनीहरू मासिथ 
आफ्ना हात रारे्खार प्राथ"ना गरिरदिदनु भएको चाहन्थ्यो। जब उहाँका चेलाहरूले यो देरे्खा, वितनीहरूले 
माविनसहरूलाई हप्काएर त्यसो गन" दिदएनन्।

14 तर येशूले भन्नुभयो, स-साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक। विकनभने स्वग"को राज्य यी साना 
बालकहरू जस्तै माविनसहरूको हो।

15 त्यसपछिर्छ वितनीहरूमासिथ हात रारे्खार येशू त्यहाँबाट जानुभयो।

5. लूका 7: 11-15

11 अकq दिदन येशू नाइन भन्ने शहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र धेरै माविनसहरू पविन उहाँ संगै 
गहरहेका सिथए।

12 जब येशू शहरको Nाटक नजिजक पुग्नु भयो, उनले मदुा" लविगरहेको देख्नु भयो। एउटी विवधवाको एउटै 
भएको र्छोरो मरेको सिथयो। जब लाश लविगरहेको सिथयो शहरका धेरै माविनसहरू ती विवधवासंग सिथए।

13 जब प्रभु येशूले वितनलाई देख्नुभयो उहाँ त्यस विवधवाको विनम्तिम्त हृदयबाट दुःर्खाी हुनु भयो र वितनलाई 
भन्नुभयो, नरोऊ।

14 येशू शवपेदिटकाको नजिजक पुग्नु भयो अविन त्यसलाई रु्छनुभयो। लाश लविगरहेका मलामीहरू टक्क 
अछिडए। उहाँले त्यो मरेको केटोलाई भन्नु भयो, ए युवक म वितमीलाई भन्दरु्छ, उठ।

15 त्यसपछिर्छ त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अविन बात गन" शुरु गयq। येशूले त्यस केटोलाई त्यसको 
आमालाई सुम्तिम्पदिदनु भयो।

6. प्रेरिरत  3: 1-9

1 एकदिदन पत्रुस र यूहन्ना मजिन्दर गए। त्यवितबेला अपरान्हको तीन बजेको सिथयो। यो दैविनक प्राथ"ना गनA 
बेला सिथयो।

2 जब वितनीहरू मजिन्दर प्राङ्गर्ण वितर गईरहेका सिथए, त्यहाँ एकजना माविनस सिथए। जीवनभरिर नै त्यो 
माविनस लङ्गडो सिथयो। उ किहंड्न सकै्तन सिथयो, यसैले केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गथA र प्रत्येक दिदन
मजिन्दरमा ल्याउने गथA। वितनीहरूले त्यो लङ्गडो माविनसलाई मजिन्दर बाविहर एउटा ढोकाको मध्ये रे्छउमा 
रारे्खा जसलाई सुन्दर-द्वार भविनन्थ्यो। त्यहाँ त्यस माविनसले मजिन्दर जाने माविनसहरूसंग पैसा माग्ने गथ्यq।

3 त्यसदिदन त्यो माविनसले पत्रुस र यूहन्नालाई मजिन्दरको प्राङ्गर्णश्चिभत्र गइरहेको देख्यो। उसले वितनीहरूसंग 
पैसा माग्यो।

4 पत्रुस र यूहन्नाले त्यस लङ्गडो माविनसलाई एकटक लाएर हेरे अविन पत्रुसले भने, हामीलाई हेर!

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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5 त्यस माविनसले वितनीहरूबाट केही पाउने आशाले वितनीहरूलाई ध्यान लगाएर हेयq।
6 तर पत्रुसले भने, मसंग कुनै सुन अथवा चादँी रै्छन, तर मसंग जे र्छ त्यो वितमीलाई दिदनरुे्छ। नासरतको 

येशू ख्रीष्टको शसिक्तले जुरूक्क उठ र किहंड्।
7 त्यसपछिर्छ पत्रुसले त्यस माविनसको दाविहने हात पPेर उठाए अविन अचानक उसको रु्खाट्टा अविन गोली 

गाँठाहरू बसिलयो भयो।
8 त्यो माविनस उविyयो र जुरूक्क र्खाडा उश्चिभयो र किहड्ंन थाल्यो। त्यो मजिन्दरको प्राङ्गर्णश्चिभत्र वितनीहरू संगै 

गयो। तयो विहडदै, उyँदै, परमेश्वरको स्तवुित गाईरहेको सिथयो।
9 सबै माविनसहरूले उसलाई छिचने विक त्यो माविनस लङ्गडो सिथयो र उ प्रत्येक दिदन मजिन्दरको सुन्दरद्वारको 

सामु बसेर पैसा माग्दथ्यो। अब वितनीहरूले त्यही माविनसहरूलाई किहड्ंदै र प्रभुको स्तुवित गाउँदै गरेको 
देरे्खा।

7. भजनसंग्रह 103: 1-4

1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुर्ण-गान गद"र्छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिसं विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्र्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिरदिदनु हुन्र्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदिदनु हुन्र्छ।
4 परमेश्वरले छिचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्र्छ अविन हामीलाई उहाँले प्रमे र दया गनु"हुन्र्छ।

8. यशैया 54 : 14, 15, 17

14 वितमी धार्मिमंकतामासिथ विनमा"र्ण हुनेर्छौ। यसैले वितमी सुरश्चिक्षत हुनेर्छौ। केहीले पविन वितमीलाई चोट पुया"उने 
रै्छन्। वितमी डराई रहनु पनAरै्छन्।

15 मेरा कुनै पविन सैन्यले वितम्रो विवरूद्धमा लडाइँ गनA रै्छन। यदिद कुनै सैविनकले आPमर्ण गयq भने वितमीले 
त्यस सैन्यलाई पराजिजत गनAर्छौ।

17 माविनसहरूले वितम्रो विवरूद्ध लडाइँ गन" हवितयारहरू बनाउँनेर्छन्, तर ती हवितयारहरूले वितमीलाई पराजिजत
गन" सक्दैनन्। केही माविनसहरूले वितम्रो विवरूद्ध कुराहरू गनAर्छन्, तर वितनीहरू जो वितम्रो विवरूद्ध कुरा 
गर्छ"न् आNै दोषी रहेको प्रमाश्चिर्णत गनAर्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्र्छ, परमप्रभुको दासले के पाउनेर्छ? 
वितनीहरूले मबाट माN पाउनेर्छन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 415 : 4-5

पाप, रोग, र मृत्यु सत्य मा कुनै आधार रै्छन।

2. 412 : 13-15

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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ईसाई विवज्ञान र ईश्वरीय प्रमे को शसिक्त सव"शसिक्तमान र्छ। यो वास्तव मा पकड नबुझ्ने र रोग, पाप, र मृत्यु नष्ट 
गन" को लागी पया"प्त र्छ।

3. 127 : 16-29

विPश्चिRयन विवज्ञान भगवान, पाप, रोग, र मृत्यु को लेर्खाक को रूप मा प्रकट गदaन, तर ईश्वरीय सिसद्धान्त को 
रूप मा, सवqच्च प्रार्णी, मन, सबै दुष्ट बाट मुक्त। यो सिसकाउँर्छ विक कुरा झुट हो, तथ्य होइन, अस्तिस्तत्व को; 
त्यो तंवित्रका, मस्तिस्तष्क, पटे, NेNड़ों, र यवित अगाछिड, र्छ - पदाथ" को रूप मा - कुनै बुजिद्ध, जीवन, न त 
अनुभूवित।

त्यहाँ कुनै भौवितक विवज्ञान रै्छन, जसरी सबै सत्य ईश्वरीय मन बाट आय। तसथ" सत्य मानव हैन, र पदाथ" को 
एक कानून रै्छन, को लागी पदाथ" एक कानून दिदने रै्छन। विवज्ञान ईश्वरीय मन को एक उत्सज"न हो, र एक्लै 
भगवान सही व्याख्या गन" सक्षम र्छ। यो एक आध्यास्तित्मक र्छ, र एक भौवितक मूल रै्छन। यो एक ईश्वरीय कथन
हो, - कम्Nट"र जो सबै सत्य मा नेतृत्व।

4. 234 : 25-26

पाप र रोग सोच्नु अछिर्घा उनीहरु लाई प्रकट गन" सविकन्र्छ।

5. 236 : 12-20, 23-32

एक आमा सबैभन्दा बसिलयो सिशक्षक हो, या त अपराध को लागी वा विबरुद्ध। उनको विवचार अकq नश्वर दिदमाग 
को भू्रर्ण को रूप मा, र अनजाने मा मोल्ड, या त आNैलाई वा ईश्वरीय प्रभाव को माध्यम बाट एक मोडेल 
पछिर्छ, "ढाँचा अनुसार वितमीलाई माउन्ट मा देर्खााइयो।" यसैले विPश्चिRयन विवज्ञान को महत्व, जस बाट हामी एक
मन को बारे मा जान्दर्छौं र राम्रो को उपलब्धता को लागी हरेक दुर्खा को लागी उपाय।

आमाबाबुले आफ्नो बच्चाहरु लाई सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य र पविवत्रता को सत्यहरु लाई सिसकाउनु पर्छ"। 
बच्चाहरु वयस्कहरु को तुलना मा अछिधक ट�याक्टेबल र्छन,् र उनीहरु लाई रु्खासी र राम्रो बनाउन को लागी 
सरल सत्यता लाई माया गन" को लागी सजिजलै संग जान्दर्छन्।

येशू साना केटाकेटीहरुलाई माया गनु"हुन्थ्यो विकनविक उनीहरु गलत बाट स्वतन्त्र सिथए र उनीहरुको सही को 
ग्रहर्णशीलता। जबविक उमेर दुई राय को बीचमा रोविकएको र्छ वा झूटा विवश्वासहरु संग लछिडरहेको र्छ, युवाहरु 
लाई सत्य को लागी सजिजलो र छिर्छटो प्रगवित गद"र्छ।

6. 237 : 1-32

एक सानो केटी, जो कविहलेकाहीँ मेरो व्याख्या सुन्नुहुन्थ्यो, उनको औंलामा नराम्रो चोट लाग्यो। उसलाई यो याद
रै्छन जस्तो लाग्यो। यसको बारेमा सोछिधएकोमा उनले सहजतापूव"क जवाN दिदईन्, "त्यहाँ कुनै सनसनी रै्छन।" 
हसँिसलो आँर्खााको साथ बन्द गरी, उनले हालै थपे, "आमा, मेरो औंला असिलकती दुरे्खाको रै्छन।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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यो हुन सक्र्छ मविहना वा बष" पविहले उसका आमा बुबाले उनीहरुको लागु औषध र्छोड्नुहुन्थ्यो, वा मानसिसक 
उचाइमा पुग्यो उनीहरुको सानो र्छोरी यवित स्वाभाविवक रूपले प्राप्त भयो। आमाबाबुको अछिधक जिजद्दी विवश्वास र 
सिसद्धान्तहरु अक्सर आNैं  र उनीहरुको सन्तान को दिदमाग मा राम्रो बीउ गलाउने। अन्धविवश्वास, जस्तै "हावाका 
मुर्खा"हरु," राम्रो बीउ र्छनु" भन्दा पविहले यो र्छर्छ"।

बच्चाहरु लाई सत्य उपचार, विPश्चिRयन विवज्ञान, उनीहरुको पविहलो पाठ को बीच मा पढाईनु पर्छ", र रोग को बारे 
मा सिसद्धान्त वा विवचारहरु को चचा" वा मनोरन्जन बाट राखिर्खाएको र्छ। त्रदुिट र यसको पीडा को अनुभव को 
रोकथाम को लागी, तपाइँको बच्चाहरु को दिदमाग बाट या त पापी वा रोगग्रस्त विवचारहरु बाट बाविहर राख्नुहोस्।
उत्तराद्ध" पविहलेको जस्तै सिसद्धान्त मा बविहष्कृत हुनुपर्छ"। यो ईसाई विवज्ञान चाँडै उपलब्ध बनाउँर्छ।

केविह अवैधहरु तथ्य जान्न वा पदाथ" को पतन र यसको मानीएको कानून को बारे मा सुन्न को लागी इच्रु्छक 
रै्छनन्। उनीहरु आफ्नो भौवितक देवताहरु लाई असिल असिल लामो समय समर्तिपंत गद"र्छन,् जीवन र पदाथ" को 
बुजिद्ध मा एक विवश्वास संग जोछिडएको र्छ, र यो त्रदुिट उनीहरु लाई मात्र जीविवत र साँचो भगवान गन" सक्र्छन् गन" 
को लागी इच्रु्छक भन्दा बढी गन" को लागी अपेक्षा गद"र्छन्। तपाइँको स्पष्टीकरर्ण मा अधीर, मन को विवज्ञान को 
अनुसन्धान गन" को लागी इच्रु्छक रै्छन जो उनीहरु को उजुरीहरु बाट रु्छटकारा पाउँर्छ, उनीहरु झूटा विवश्वासहरु 
लाई अँगालो हाल्र्छन् र भ्रामक परिरर्णाम भोग्र्छन्।

7. 273 : 10-28

परमात्मा विवज्ञान भौवितक इजिन्द्रय को झूटो गवाही उल्टाउँर्छ, र यस प्रकार तु्रदिट को आधार टाढा आँसु। यसैले 
विवज्ञान र इजिन्द्रयहरु को बीच दुश्मनी, र सही समझ प्राप्त गन" को लागी असंभव को भावना को त्रुदिटहरु लाई 
समाप्त गरीन्र्छ।

पदाथ" र छिचविकत्सा विवज्ञान को तथाकसिथत कानून कविहल्यै नश्वर पूरा, सामंजस्यपूर्ण", र अमर बनाएको र्छ। 
आत्मा द्वारा शासिसत हुँदा माविनस सामंजस्यपूर्ण" हुन्र्छ। अतः अस्तिस्तत्व को सत्य लाई बुझ्न को महत्व, जो 
आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्व को विनयमहरु लाई प्रकट गद"र्छ।

ईश्वरले आध्यास्तित्मक कानूनलाई र्खाारेज गन"को लागी कविहल्यै भौवितक कानूनको व्यवस्था गनु"भएन। यदिद त्यहाँ 
एक भौवितक कानून सिथयो, यो आत्मा, भगवान को सवqच्चता को विवरोध, र सृविष्टकता" को बुजिद्ध अपमानजनक 
हुनरे्छ। येशू र्छालहरु मा किहड्ंनुभयो, भीडलाई रु्खावाउनुभयो, विबरामीहरुलाई विनको पानु"भयो, र भौवितक 
कानूनहरु को प्रत्यक्ष विवरोध मा मरेकाहरुलाई उठाउनुभयो। उनको काय"हरु विवज्ञान को प्रदश"न सिथयो, भौवितक 
भावना वा कानून को झूटा दावीहरु लाई पराजिजत गदa।

8. 380 : 28-31

भगवान, वा राम्रो को विवपरीत शसिक्त र्छ भन्ने विवश्वास गनु" भन्दा अरु केविह विनराशाजनक रै्छन, र भगवानले यो 
विबरोछिध शसिक्त लाई आNैं , जीवन, स्वास्थ्य, सद्भाव को विबरुद्ध प्रयोग गन" को लागी शसिक्त प्रदान गद"र्छ।

9. 184 : 3-5

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।



पृष्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 10, 2021
विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

सत्यले रोग, पाप र मृत्युलाई विनयमन गन" कुनै कानून बनाउँदैन, विकनविक वियनीहरु सत्य को लागी अज्ञात 
र्छन् र यथाथ" को रूप मा मान्यता पाउनु हुदैन।

10.   402 : 8-13

समय नजिजक आउँर्छ जब नश्वर दिदमाग आफ्नो भौवितक, संरचनात्मक, र भौवितक आधार त्याग्नेर्छ, जब अमर 
मन र यसको गठन विवज्ञान मा विगरफ्तार गरिरनरे्छ, र भौवितक विवश्वास आध्यास्तित्मक तथ्यहरु संग हस्तक्षेप गदaन। 
माविनस अविवनाशी र शाश्वत र्छ।

11.   598 : 23-30

ईश्वरीय चेतना को एक पल, वा जीवन र प्रेम को आध्यास्तित्मक समझ, अनन्त को एक भविवष्यवार्णी हो। यो 
उच्च दृविष्टकोर्ण, प्राप्त र कायम रार्खाीएको जब विवज्ञान को बुजिझन्र्छ, आध्यास्तित्मक रूप मा मृत्यु को अन्तराल 
लाई बुझ्ने जीवन संग पुल हुनेर्छ, र माविनस आफ्नो अमरत्व र अनन्त सद्भाव को पूर्ण" चेतना मा हुनेर्छ, जहाँ 
पाप, रोग, र मृत्यु र्छन् अज्ञात।

12.   201 : 1-3

सबैभन्दा राम्रो उपदेश कविहल्यै उपदेश सत्य अभ्यास र पाप, रोग, र मृत्यु को विवनाश द्वारा प्रदश"न गरीएको 
र्छ।

दैविनक कत"व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ"ना

प्रत्येक दिदन प्राथ"ना गनु" यस चच"का प्रत्येक सदस्यको कत"व्य हुनेर्छ: "तपाईंको राज्य आउँर्छ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन" सक्र्छ!

चच" म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय"हरूको लाविग विनयम

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।
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विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यसिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच"का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय"लाई
प्रोत्साविहत गनु"पद"र्छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छ"न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच"का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु"पद"र्छ र सबै र्खाराबीबाट रु्छटकारा पाउन प्राथ"ना गनु"पद"र्छ, भविवष्यवार्णी गन", न्याय गनA,
विनन्दा गनA, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानA वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच" म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन" सतक" ता

यो  चच"का  प्रत्येक सदस्यको  कत"व्य हुनेर्छ  विक उसले  आPामक मानसिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पर्छ",  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस"नु  वा
बेवास्ता गनु" हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छ, र न्याय गरिरनरे्छ वा दोषी हुनेर्छ।

चच" म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविNल्ड विPश्चिRयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छ।


