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स्वर्ण� पाठ:  वि�तोपदेश 4 : 20, 22

"�े मेरा छोरा, मेरा कुरा�रू सुन्। मेरो शिशक्षा�रूले वितनी�रूलाई जीवन दिदन्छ जसले यसलाई पालन गछ� अविन
मेरा वचन�रूले शरीरमा तन्दूरूस्ती दिदन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ: वि�बू्र 11: 1-3, 32-35

भजनसंग्र� 119: 44, 46 

1 विवश्वासको अर्थ� �ो, �ामीले आशा गरेका कुरा�रूको विनश्चि;त छ। अविन विवश्वासको अर्थ� हुन्छ �ामीले कुनै
कुरालाई नदेखेता पविन त्यो वास्तविवक छ भन्ने जान्नु।

2 प्राचीन कालका माविनस�रूशिसत परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्र्थो; विकनविक वितनी�रूमा यस्तै विवश्वास शिर्थयो।
3 विवश्वासद्वारा �ामी बुझ्दछौं विक परमेश्वरले आफ्नो आदेशद्वारा यो संसारको सृविE गनु�भयो। यसले �ामी 

बुझ्दछौ जो दृश्य छ त्यो कुनै अदृश्यद्वारा बनाइएको शिर्थयो।
32 के मैले अझै धेरै उदा�रर्ण�रू दिदइर�न ुपछ�? विगदोन, बाराक, शिशमसन, वियप्त�का बारेमा, दाऊद, 

शामूएल र अगमवक्तारूका बारेमा भन्न मशिसत पया�प्त समय छैन।
33 आफ्ना विवश्वासको कारर्णले कसैले राज्य�रू जिजते, अरू कसैले असल कम��रू गरे, कसैले परमेश्वरको 

वचन पाउन सफल भए। आफ्नो विवश्वासले न ैकसैले सिसं��रूका मुख रु्थने।
34 कसैले आगोको ज्वाला रोके र को�ी तरवारका धारबाट उम्के। विवश्वासको कारर्णले वितनी�रूले यी सब 

गरे। दुव�ल�रू शशिक्तशाली बनाइए, युद्धमा शशिक्तशाली भए, वितनी�रूले शत्रु�रूमाशिर्थ विवजय पाए।
35 मृत�रूलाई बौराई उठाइयो र घरमा वितनका स्त्री�रूका �ातमा सुम्पिम्पदिदइयो। अरू�रूले छुटकारा 

हुनदेखिख आफैले अस्वीकार गरे। वितनी�रूलाई सताएर मारिरयो। वितनी�रूले यसै गरे विकनविक वितनी�रू 
अझ राम्रो जीवनमा उठ्न चा�न्रे्थ।

44 �े परमप्रभु, म तपाईंको उपदेश�रू सदा-सव�दा अनुसरर्ण गन\छु।
46 म तपाईंको करारको विवषयमा राजा�रूसँग चचा� गन\छु, अविन वितनी�रूले मलाई लज्जिज्जत पान\ छैनन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्र� 46 : 1-3 (लाई 1st .), 4-6, 10, 11 (लाई 1st.)

1 परमेश्वर �ाम्रो बलको भण्डार हुनुहुन्छ। संकटको बेला उ�ाँबाट �ामी सधैं स�योग पाउन सक्छौं।
2 यसैकारर्ण भुइँचालो आए ता पविन पव�त�रू समुद्रको गभ�मा झरे तापविन �ामी डराउँदैनौ।
3 �ामी भयग्रस्त छैनौं जब समुद्र आँधीले अन्धकार हुँन्छ र पव�त�रू र्थ�विकन्छन।
4 त्य�ाँ एउटा नदी छ जसको धाराले सवmच्च परमेश्वरको पविवत्र श�रमा आनन्द ल्याउँछ।
5 परमेश्वर त्यस श�रमा हुनुहुन्छ यसैले यो कवि�ल्यै नाश हुने छैन। घाम उदाउनु अघिघनै परमेश्वर सार्थ दिदन 

त्य�ाँ हुनुहुन्छ।
6 जब परमप्रभु कराउनु हुनेछ अविन पृथ्वी टुविaने छ। प्रत्येक जावित डरले काम्ने छन् अविन ती साम्राज्य�रू 

धराशायी हुनेछन्।
10 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, लडाइँ रोक, म नै परमेश्वर हुँ भनेर जान! म जावित-जावितलाई परास्त गनु� सक्छु, म 

संसारलाई अधीनमा राख्न सक्छु!
11 सव�शशिक्तमान् परमप्रभु �ामीसँग हुनुहुन्छ। याकूबका परमेश्वर �ाम्रो शरर्णस्र्थान हुनुहुन्छ।

2. दाविनयल 3 : 1 (लाई:), 4-6, 8, 9 (लाई 1st ,), 12-14, 16-21, 24-27

1 राजा नबूकदनसे्सरले सुनको मूर्तितं बनाए। मूर्तितं 60 �ात अग्लो अविन 6 �ात चौडा शिर्थयो। उनले त्यो मूर्तितं
बाबेल प्रदेशको दुरा मैदानमा स्र्थाविपत गरे।

4 त्यसपघिछ प्रवक्ता�रूले ठूलो स्वरमा कराएर भने, �े विवश्चिभन्न राष्ट्र र विवश्चिभन्न भाषाका माविनस�रू ध्यान 
देऊ।

5 जब वितमी�रू विवश्चिभन्न वाध्य-यंन्त्र, नरसिसंङ्गा, बाँसुरी, वीर्णा, साराङ्गी, शिसतार, मसक�रू बाजा�रू 
बजेको सुन्छौ, वितमी�रू सबै विनहुरिरनु पछ� अविन राजा नबूकदनसे्सरले उभ्याएको सुनको मूर्तितंको पूजा 
गनु� पछ�।

6 यदिद कसैले यो सुनको मूर्तितंलाई विनहुरेर दण्डवत् गदwन अविन पूजा गदwन भने त्यस माविनसलाई तुरन्तै 
दनदन बल्दै गरेको आगोको भट्टीमा फ्याँविकदिदइनेछ।

8 यस घटना पघिछ तुरन्तै कल्दी�रू राजाक�ाँ आए, ती माविनस�रूले यहूदी�रूको विवरूद्धमा बोले।
9 वितनी�रूले राजा नबूकदनसे्सरलाई भने, �े राजन, तपाईं अमर हुनुहुन्छ।
12 य�ाँ के�ी यस्तो यहूदी�रू छन् जसले तपाईंको यो आदेशलाई पालन गदwनन्। तपाईंले ती यहूदी�रूलाई 

बाबेल प्रदेशमा म�त्वपूर्ण� �ाविकम बनाउनु भएको छ। वियनी�रूको नाउँ यस प्रकार छ शद्रक, मेशक 
अविन अबेदनगो। वियनी�रूले तपाईंका देवताको पूजा गदwनन् अविन जुन सुनको मूर्तितं तपाईंले स्र्थाविपत गनु� 
भएको छ उनी�रू न त त्यस मरू्तितंको सामने झुक्छन् न त पूजा नै गछ�न।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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13 यो सुन्ने विबशित्तकै नबूकदनेस्सर रिरसले चूर भएर भने शद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई शिलएर आऊ। त्यस 
पघिछ उनी�रू राजाको सामनु्ने �ाजिजर भए।

14 नबूकदनेस्सरले भने, “शद्रक, मेशक र अबेदन्गो के यो कुरा साँच्चो �ो, वितमी�रूले मेरो देवताको पूजा
गदwनौ अविन मैले स्र्थाविपत गरेको सुनको मूर्तितंलाई विनहुरिरएर पूजा गदwनौ?

16 शद्रक, मेशक अविन अबेदनगोले जवाफमा भने, “म�ाराज नबूकदनेस्सर, �ामीलाई अझै व्याख्या गन\ 
आवश्यक्ता छैन; �ामी आफ्नो मन परिरवत�न गन\ छैनौं।

17 यदिद, �ाम्रो परमेश्वर जसको �ामी उपसना गछ{ उ�ाँको अस्तिस्तत्व छ भने, दम्पिन्कर�ेको आगोको भट्टीबाट 
�ामीलाई बचाउँने उ�ाँको सामर्थ� छ। यसैले �े राजा उ�ाँले �ामीलाई तपाईंको शशिक्तदेखिख बचाउँनुहुन्छ।

18 तर राजा तपाईंले यो जान्नु पन\ छ, �ामी तपाईं को देवता�रूलाई पूजा गन\ छैनौं अर्थवा सुनको मरू्तितंको 
अघाडी झुकेर दण्डवत पविन गन\ छैनौं।

19 यस कुरामा नबूकदनसे्सर राजा शद्रक, मेशक अविन अबेदन्गोमाशिर्थ साहै्र रिरसाए। उनको अनु�ार रातो 
भयो।

20 त्यस पघिछ उनले आफ्ना के�ी सैविनक�रूलाई हुकूम गरे, ती शद्रक, मेशक अविन अबेदन्गोलाई कस्सेर 
बाँध अविन बल्दै गरेको आगोको भट्टीमा फ्याँविकदेऊ।

21 सैविनक�रूले शद्रक, मेशक अविन अबेदनगोलाई बाँधे अविन आगोमा फ्याँविकदिदए। वितनी�रूले आफ्नो 
पोशाक�रू, सुरूवाल, टोपी लगाएका शिर्थए।

24 त्यस पघिछ राजा नबूकदनसे्सर छक्क परे र साहै्र उत्तेजिजत भएर उश्चिभए अविन आफ्ना सल्लाकार�रूलाई 
भने, के �ामीले आगोमा तीन जनालाई बाँधेर �ालेको �ोइनौ?वितनी�रूले उत्तर दिदए, �ो, अवश्य �ो 
म�ाराज!

25 तब राजाले भने, तब कसरी म चार जना माविनस�रू खुल्ला भएर आगोमा वि�डँको देख्दैछु। त्यो चौर्थौ 
माविनस परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ।

26 त्यस पघिछ नबूकदनसे्सरले त्यस दम्पिन्कर�ेको भट्टीको ढोका नजिजक आएर भने, �े शद्रक, मेशक अविन 
अबेदन्गो सवmच्च परमेश्वरका सेवक �ो, विनस्केर आऊ। त्यस पघिछ शद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट
विनस्केर आए।

27 प्रान्त, प्रान्तका बडा �ाविकम, राज्यपाल, सल्ला�कार र भारदार�रू जम्मा भए अविन आगोले यी 
माविनस�रूको शरीरमा �ानी गन� नसकेको देखे। वितनी�रूको टाउकाको केश पविन खुइलेको शिर्थएन। 
वितनी�रूको लुगा पविन आगोले डढेन र वितनी�रूमा आगोको रापसम्म पन� पाएन।

3. भजनसंग्र� 56 : 3, 4

3 जब म भयग्रस्त हुन्छु, तब तपाईंमाशिर्थ भरोसा राख्दछु।
4 म परमेश्वरमा भरोसा गछु�, यसैले म भयश्चिभत हुन्न यसर्थ� माविनस�रूले जे गन� सक्छन् त्यसमा म 

डराउँदिदन। उ�ाँको मप्रवितको वचनको लाविग उ�ाँको स्तुवित गछु�।

4. मत्ती 4 : 23, 24

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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23 येशूले गालीलका सबै ठाउँ�रूमा यात्रा गनु�भयो। उ�ाँले वितनी�रूको सभाघर�रूमा शिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उ�ाँले माविनस�रूमा भएका �रेक विकशिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरी�रूलाई विनको पानु�भयो।

24 उ�ाँको कीर्तितं शिसरिरयाभरिर किफंजिजयो, अविन माविनस�रूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगी�रूलाई 
उ�ाँक�ाँ ल्याउन र्थाले। ती रोगी माविनस�रू अनेक प्रकारका रोग र कEले पीघिडत शिर्थए। कवितजना 
माविनस�रू एकदमै नराम्रा रोगले पीघिडत शिर्थए भने कवितजना भूत-प्रेत र विपशाच लागेका�रू शिर्थए। 
कवितजना छारेरोग लागेका�रू र कवितजना पक्षवात भएका�रू शिर्थए। येशूले वितनी�रू सबैलाई विनको 
पानु�भयो।

5. मत्ती 5 : 2

2 उ�ाँले वितनी�रूलाई शिसकाउन र्थाल्नुभयो। उ�ाँले भन्नुभयो,

6. यू�न्ना 6 : 63

63 त्यो आत्मा �ो जसले माविनसलाई जीवन दिदन्छ। शरीरबाट के�ी फाईदा छैन। म जो चीज वितमी�रूलाई 
भन्छु त्यो आत्मा �ो वितन�रूले जीवन दिदन्छ।

7. रोमी  8: 1, 2

1 यसैले, अब जो-जो ख्रीE येशूका सार्थ छन् उनी�रूलाई दोषी ठ�रइने छैन।
2 विकन म दोषी भनेर माविनन्नँ? विकनभने ख्रीE येशूमा, जीवनदाता आत्माको विवधान जसले जीवन 

ल्याँउछ त्यसले मलाई मुक्ती दिदयो। त्यो विवधान जसबाट पाप र मतृ्यु आउँछ त्यसबाट पविन मलाई मुशिक्त 
दिदयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 9 (त्य�ाँ)-11

त्य�ाँ कुनै जीवन, सत्य, बुजिद्ध, न त पदार्थ� मा पदार्थ� छ। सबै अनन्त मन र यसको अनन्त अश्चिभव्यशिक्त �ो, 
भगवान सबै मा सबै मा हुनुहुन्छ।

2. 139 : 4-9

आरम्भ देखिख अन्त्य सम्म, धम�शास्त्र मा आत्मा, दिदमाग, माघिमला को विवजय को लेखा�रु भरिरएको छ। 
मोशाले दिदमागको शशिक्त साविबत गरे जसलाई माविनस�रु चमत्कार भन्छन्; य�ोशू, एशिलया र एलीशाले पविन 
त्यस्तै गरे। ईसाई युग संकेत र चमत्कार संग शुरू भएको शिर्थयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. 335 : 7 (आत्मा)-15

आत्मा, भगवान, सबै र आफैं मा बनाउनुभएको छ। आत्माले कवि�ल्यै पदार्थ� सृजना गनु�भएन। आत्मामा केवि� 
पविन छैन जसबाट पदार्थ� बनाउन सविकन्छ, विकनविक, बाइबलले घोषर्णा गरे अनुसार, लोगो विबना, ईन वा 
ईश्वरको वचन, "बनाइएको केवि� शिर्थएन।" आत्मा मात्र एक पदार्थ� �ो, दृश्य र अविवभाज्य अनन्त ईश्वर। 
आध्यास्तित्मक र शाश्वत कुरा�रु पया�प्त छन्। चीज सामग्री र अस्र्थायी अपुरो छन्।

4. 159 : 23-29

मघेिडकल स्कूल�रु मन को सट्टा मा पदार्थ� बाट माविनस को राज्य जान्नेछन्। उनी�रु फोक्सो, जिजब्रो, र नाडी 
को जाँच गन� को लागी कती सामञ्जस्य, वा स्वास्थ्य, पदार्थ� लाई कुरा गन� अनुमवित दिदईर�ेछ, - कवित दुखाई 
वा खुशी, काय� वा ज्जिस्र्थरता, पदार्थ� को एक रूप मा पदार्थ� को अकm रूप लाई अनुमवित दिदईन्छ।

5. 160 : 14-29

एनाटॉमी स्नायु को लागी मांसपेशिश�रु लाई दिदमाग को जनादेश व्यक्त गन� को लागी एक आवश्यकता पाउँछ र 
यसैले काय� को कारर्ण; तर के एनाटोमी भन्छ जब कड� संकुचन र अचल बन्छ? के नश्वर दिदमागले उनी�रुसंग 
बोल्न छाडेको छ, वा यो उनी�रुलाई नपुंसक हुन को लागी आदेश दिदईएको छ? के मांसपेशिश�रु, �ड्डी�रु, 
रगत, र तंवित्रका�रु एक उदा�रर्ण मा मन मा विवद्रो� गन� को लागी अकm मा छैन, र मानशिसक विवरोध को बावजूद
क्र्याम्प हुन सक्छ?

जब सम्म मांसपेशिश�रु सबै समय मा आत्म-अश्चिभनय छन्, उनी�रु कवि�ल्यै,-मानशिसक दिदशा को विवपरीत 
अश्चिभनय गन� को लागी सक्षम छैनन्। यदिद मांसपेशिश�रु काय� गन� र आफ्नो प्रार्थघिमकता को कठोर बन्न 
सक्दछन्,-विवकृत वा समघिमत हुन, उनी�रु कृपया वा रोग विनद\शन को रूप मा,-उनी�रु स्वयं विनद\शिशत हुनु पछ�। 
तब विकन एनाटोमी को सल्ला� शिलन को लागी जान्न को लागी कसरी नश्वर दिदमाग मांसपेशिश�रु लाई शासन 
गद�छ, यदिद �ामी केवल एनाटोमी बाट जान्न को लागी विक मांसपेशी यवित शाशिसत छैन?

6. 161 : 3-10

तपाइँ भन्नुहुन्छ, "मैले मेरो औंला जलाएको छु।" यो एक सटीक कर्थन �ो, तपाइँले सोच्नु भन्दा धेरै सटीक; 
नश्वर दिदमाग को लागी, र केवि� फरक पदwन, यसलाई जलाउँछ। पविवत्र प्रेरर्णाले दिदमागको अवस्र्था शिसज�ना 
गरेको छ जुन आगोको काय�लाई शून्य गन� सक्षम भएको छ, जस्तै तीन युवा वि�बू्र कैदी�रुको बाइविबल मा, 
बेविबलोनी भट्टी मा फ्याँविकन्छ; जबविक एक विवपरीत मानशिसक ज्जिस्र्थवित स�ज द�न उत्पादन गन� सक्छ।

7. 113 : 26-32

ईसाई विवज्ञान को दिदव्य मटेाविफजिजक्स, गश्चिर्णत मा विवघिध जस्तै, उल्टो द्वारा विनयम साविबत हुन्छ। उदा�रर्ण को 
लागी, सत्य मा कुनै पीडा छैन, र दुख मा कुनै सत्य छैन; मन मा कुनै तंवित्रका, र तंवित्रका मा कुनै मन; दिदमागमा

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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कुनै कुरा छैन, र कुनै कुरा मा दिदमाग छैन; जीवन मा कुनै कुरा छैन, र कुनै कुरा मा कुनै जीवन; राम्रो मा कुनै 
कुरा छैन, र कुनै कुरा मा राम्रो छैन।

8. 288 : 3-8

सत्य र तु्रदिट को बीच अनुमाविनत युद्ध आध्यास्तित्मक इजिन्द्रय को प्रमार्ण र भौवितक इजिन्द्रय�रुको गवा�ी को 
बीच मात्र मानशिसक द्वन्द्व �ो, र आत्मा र मांस को बीच यो युद्ध ईश्वरीय प्रेम मा विवश्वास र समझ को माध्यम 
बाट सबै प्रश्न�रुको समाधान हुनेछ।

9. 243 : 4-9

ईश्वरीय प्रेम, जसले �ाविनरवि�त विवषाक्त सांप बनायो, जसले माविनस�रुलाई उबलते तेल बाट, आगोको भट्टी 
बाट, सिसं� को जबडा बाट बचायो, �रेक युग मा विबरामी लाई विनको पान� सक्छ र पाप र मृत्यु मा विवजय �ाशिसल
गन� सक्छ। यसले येशूको प्रदश�नलाई अतुलनीय शशिक्त र प्रमेको सार्थ मुकुट लगायो।

10.   162 : 16-28

अभ्यास मा विवज्ञान को विनयम बावि�र काम, लेखक दुबै तीव्र र पुरानो रोग को मामला मा स्वास्थ्य को ब�ाली 
गरीएको छ वितनी�रुको सबैभन्दा गम्भीर रूप मा। गोप्यता परिरवत�न गरिरएको छ, संरचना नवीकरर्ण गरिरएको 
छ, छोटो अग�रु लम्बाईएको छ, एन्क्लाइज्ड जोघिड�रु कोमल बनाइएको छ, र क्यारिरयस �ड्डी�रु स्वस्र्थ 
अवस्र्थामा ब�ाल गरीएको छ। मैले फेफड़ों को �राएको पदार्थ� भविनन्छ पुनस्र्था�विपत गरेको छु, र स्वस्र्थ 
संगठन�रु स्र्थाविपत भएको छ ज�ाँ रोग जैविवक शिर्थयो। विaश्चि;यन साइन्स जैविवक रोग लाई पक्कै विनको पाछ� 
विकनविक यो विनको पाछ� विक काया�त्मक भविनन्छ, विकनविक यो केवल ईसाई विवज्ञान को ईश्वरीय शिसद्धान्त को उच्च 
विनयम को प्रदश�न को लागी एक पूर्ण� समझ को आवश्यकता छ।

11.   391 : 7-13, 18-28

रोग को प्रारज्जिम्भक वा उन्नत चरर्ण�रु लाई अन्धा र शान्त सबघिमशन को सट्टा, उनी�रु को विबरूद्ध विवद्रो� मा 
वृजिद्ध। विवश्वासलाई �टाउनु�ोस् विक तपाइँ सम्भवतः एक घुसपैठ दुखाइ को मनोरन्जन गन� सक्नुहुन्छ जुन मन 
को शशिक्त द्वारा इन्कार गन� सविकदैन, र यस तरीकाले तपाइँ शरीर मा दुखाइ को विवकास लाई रोक्न सक्नुहुन्छ। 
परमेश्वरको कुनै कानूनले यो नवितजामा बाधा पुया�उँदैन।

जब शरीर भन्नु पछ�, "म विबरामी छु," कवि�ल्यै दोषी बन्नु�ोस्। जब बाट कुरा बोल्न सक्दैन, यो नश्वर दिदमाग 
हुनु पछ� जो बोल्छ; त्यसैले एक विवरोध संग सूचना भेट्नु�ोस्। यदिद तपाइँ भन्नुहुन्छ, "म विबरामी छु," तपाइँ 
दोषी हुनुहुन्छ। तब तपाइँको शत्रुले तपाइँलाई न्यायाधीश (नश्वर दिदमाग) लाई बुझाउनुहुनेछ, र न्यायाधीशले 
तपाइँलाई सजाय दिदनेछ। रोग आफैलाई केवि� घोषर्णा र यसको नाम घोषर्णा गन� को लागी कुनै बुजिद्ध छैन। नश्वर
दिदमाग एक्लै आफैलाई वाक्य। यसैले विबरामी संग तपाइँको आफ्नै शत��रु बनाउनु�ोस्, र मात्र आफैं  र अरुको 
लागी हुनु�ोस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12.   393 : 16-24, 29-4

तपाइँको समझ मा दृढ हुनु�ोस् विक दिदव्य दिदमाग शासन गद�छ, र विवज्ञान मा माविनस भगवान को सरकार 
प्रवितविबम्बिम्बत गद�छ। कुनै डर छैन विक पदार्थ� दुख्न सक्छ, सुन्न सक्छ, र कुनै पनी प्रकारको कानून को 
परिरर्णाम को रूप मा सूजन हुन सक्छ, जब यो स्वयं स्पE छ विक पदार्थ� कुनै दुखाइ वा सूजन हुन सक्छ। 
तपाइँको शरीर कुनै तनाव वा घाउ बाट पीघिडत हुदैन रुख को टं्रक को तुलना मा जुन तपाइँ ग्याश वा विबजुली 
को तार जो तपाइँ खिखच्नुहुन्छ, यो नश्वर दिदमाग को लागी शिर्थएन।

माविनस कवि�ल्यै विबरामी हुँदैन, विकनविक मन विबरामी छैन र पदार्थ� हुन सक्दैन। झूटा विवश्वास दुबै प्रलोभन र 
परीक्षा, पाप र पापी, रोग र यसको कारर्ण �ो। यो रोग मा शान्त हुन राम्रो छ; आशावादी हुन अझै पनी राम्रो 
छ, तर यो बुझ्न को लागी विक रोग वास्तविवक छैन र त्यो सत्य यसको लाग्ने वास्तविवकता लाई नE गन� सक्छ,
सबै भन्दा राम्रो छ, यो समझ को लागी साव�भौघिमक र उत्तम उपाय �ो।

13.   120 : 11 (सामाग्री)-12

… सामग्री माविनस को लागी कुनै शत� बनाउन सक्दैन।

दैविनक कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत �ोस्,  र मबाट सबै  पाप  �टाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्ने� समृजिद्ध, र वितनी�रूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यशिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्य�रूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको घिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सदस्य�रूले दिदनहुँ �ेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन\,
विनन्दा गन\, सल्ला� दिदन,े प्रभाव पान\ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आaामक मानशिसक सल्ला�को  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विaश्चि;यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विaश्चि;यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


