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विवषय- वि�श्चि�यन साइन्स

स्वर्ण� पाठ:  यर्मि !या 17 : 14

"हे पर प्रभु, यदि' तपाईंले  लाई विनको पानु�भयो भने,   साँच्चि./ नै विनको हुनेछु यदि' तपाईंले  लाई ब/ाउनु
भयो भने,   साँच्चि./ नै बाँ.ने छु। पर ेश्वर,   तपाईंको गुर्ण गाउँछु।"

उत्तर'ायी पढाइ:  भजनसंग्रह 103 : 1-6

1 रो आत् ा, पर प्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक  ेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुर्ण-गान ग'�छ।
2 हे  ेरो आत् ा, पर प्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिस! विक उहाँ नै वास्तव ा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 पर ेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्ष ा गरिरदि'नु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदि'नु हुन्छ।
4 पर ेश्वरले डि/हानबाट हाम्रो जीवन ब/ाँउनु हुन्छ अविन हा ीलाई उहाँले प्र े र 'या गनु�हुन्छ।
5 पर ेश्वरले हा ीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दि'नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरू� जस्तो नयाँ 

तुल्याउनुहुन्छा।
6 पर प्रभु विनष्पक्ष हुनुहुन्छ, पर ेश्वरले  ाविनसहरू प्रवित न्याय ल्याउनु हुन्छ, जुन अन्य  ाविनसहरूबाट 

प्रवितघात भएको छ।

पाठ से �न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह  30 : 2-4, 11, 12

2 हे पर प्रभु,  ेरो पर ेश्वर,  ैले तपाईंलाई प्रार्थ�ना गरें र  लाई विनको पानु� भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 तपाईंले  लाई डि/हानबाट विनकाल्नु भयो र बाँ.न दि'नुभयो।  ैले खा�ल ा लडि�रहेका  ृतकहरूथिसत 
डि ल्नु परेन।

4 हे पर ेश्वरका भक्तजनहरू, पर प्रभु प्रवित भजन गाऔ! उहाँको पविवत्र नाउँको प्रशंसा गर!
11  ैले प्रार्थ�ना गरें र तपाईंले सार्थ दि'नुभयो! तपाईंले  ेरो रूवाइलाई ना/ ा ब'ल्ी दि'नुभयो। तपाईंले  ेरो 

उ'ासीनताका पोशाकहरू Oुकालेर लैजानु भयो र खुशीयालीले  लाई ढाविकदि'नु भयो।
12 हे पर प्रभु,  ेरो पर ेश्वर,   स'ासव�'ा तपाईंको स्तुवित गाउनेछु यसकारर्ण त्यहाँ कविहल्यै विनस्तब्ध 

हुनेछैन, अविन   सधैं तपाईंको प्रशंसा गछु�।

2. 2 राजा 5: 1, 9-15

1 ना ान अरा का राजाको सेनाका कप्तान थिर्थए। ना ान आफ्नो राजाकालाविग धेरै  हत्वपूर्ण� थिर्थए। 
विकनभने पर प्रभुले उनलाई अरा को विवजयका लाविग उपयोग गरेका थिर्थए। ना ान  हान् र शथिक्तशाली
 ाविनस थिर्थए, तर वितनी कुष्ठ रोगले ग्रस्त थिर्थए।

9 यसकारर्ण ना ान आफ्ना घो�ाहरू अविन रर्थहरूसँगै एलीशाको घर ा आए अविन ढोकाको बाविहर 
उश्चिभए।

10 एलीशाले ना ानसम्  एक जना दूत पठाए। दूतले भन्यो, जाऊ अविन य'�न न'ी ा सात पटक धोऊ। 
तब वितम्रो छालाको कुष्ठ विनको हुनेछ अविन वित ी शुद्ध हुने छौ।

11 ना ान रिरसाए अविन Oर्किक!ए। उनले भने,  ैले सो/ेको थिर्थए ँएलीशा बाविहर विनस्किस्कन्छन् अविन  ेरो अडिघ 
उश्चिभन्छन् अविन आफ्नो पर प्रभु पर ेश्वरलाई आह्वान गनi छन्।  ैले सो/ेको थिर्थए,ँ उनले  ेरो 
शरीर ाथिर्थ आफ्नो हात हल्लाउने छन् अविन कुष्ठ रोग विनको हुनेछ।

12 ' ीशक् का न'ीहरू अबाना र Oारपर इस्राएलका सबै पोखरीहरूका पानी भन्'ा राम्रा छन्।  ैले 
' ीशक् का ती न'ीहरू ा धुने का  विकन नगनु� अविन विनको नहुनु? ना ान साहै्र रिरसाएका थिर्थए अविन 
वितनी Oर्किक!ए।

13 तर ना ानको सेवकहरू उनको ा गए अविन उनीसँग कुरा गरे। उनीहरूले भने,  ाथिलक, यदि' 
अग वक्ताले तपाईलाई केही  हान काय� गनु� भनेको खण्� ा, तपाई गनु� हुन्छ, होइन र यसकारर्ण 
तपाईले उनको आज्ञा पालन गनु� पछ� यदि' उनी तपाईलाई केही सरल का  गनु� भन्'छन्। अविन उनले 
भने, नुहाऊ अविन वित ी शुद्ध र स्व.छ हुनेछौ।

14 यसकारर्ण ना ानले त्यही गरे जो पर ेश्वरको जनले गनु� भने। ना ान न'ी ा पसे अविन य'�न न'ी ा 
सात पटक �ुबे। अविन ना ान शुद्ध र स्व.छ भए। ना ानको छाला नानीकोछाला जस्तै नर  भयो।

15 ना ान अविन उनको सबै 'ल पर ेश्वरको  ाविनस कहाँ Oकi र आए। उनी एलीशासा ु उश्चिभए अविन भने, 
हेर, अविहले   जान्'छु इस्राएल ा बाहेक अरू कतै पर ेश्वर छैनन्। अब कृपया  बाट एउटा उपहार 
स्वीकार गनु�होस्।

3.  त्ती 8: 5 (कविहले)-10, 13

5 … येशू कOन�हु  ा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहर ा प्रवेश गनु�भयो, एकजना सेनाका अडिधकारी 
उहाँकहाँ आए अविन उहाँको सहयोगको विनम्तिम्त विवन्ती गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6 अडिधकारीले भने, हे प्रभु!  ेरो नोकर पक्षवातले र्थथिलएर  ेरो घरको पलङ्ग ा लडि�रहेको छ। उसले 
आफ्नो शरीर /लाउनसम्  सकेको छैन अविन उग्र व्यर्थाले पीडि�त छ।

7 येशूले ती अडिधकारीलाई भन्नुभयो,   त्यहाँ जानेछु अविन वितनलाई विनको पारिरदि'नेछु।
8 अडिधकारीले जवाO दि'ए, हे प्रभु! तपाईं  ेरो घर ा पस्नु हुने त्यवित योग्यको   छैन। तर तपाईंले एक 

व/न भविनदि'नुहोस् र  ेरो नोकर विनको भइहालोस्।
9   कसैको अधीन ा छु। अविन  ेरो अडिधन ा अरू सैविनकरू छन्। यदि'  ैले कुनै एकजना थिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्'ा उ जान्छ। अविन अकp एक थिसपाहीलाई  ैले आउ भन्'ा ऊ आँउछ। यदि'  ैले  ेरो 
नोकरलाई भनें, यो गर अविन उसले त्यो गछ�।  लाई र्थाहा छ तपाईंसंग पविन यस्तो शथिक्त छ।

10 जब येशुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आ�य�/विकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो सार्थ ा 
भएका ती सबै  ाविनसहरूलाई भन्नुभयो,   वित ीहरूलाई साँ/ो भन्'छु, इस्राएल ा पविन  ैले कुनै 
 ाविनस यस्तो दृढ विवश्वासी पाइनँ।

13 तब येशूले त्यस अडिधकारीलाई भन्नुभयो, वितम्रो घर ा जाऊ। वित ीले विवश्वास गरे जस्तै वितम्रो नोकर 
विनको भइसकेको हुनेछ। अविन ठीक त्यसैबला उसको नोकर विनको भयो।

4. यूहन्ना 4: 46 (त्यहाँ)-53

46 येशू गालील अन्तग�त काना ा Oेरिर जानुभयो जहाँ येशूले पानीलाई 'ाखरस ा परिरवत�न गनु� भएको 
थिर्थयो। त्यहाँ कOन�हु  ा एकजना राजाका अडिधकारी थिर्थए। त्यो अडिधकारिरको छोरो विब ारी थिर्थयो।

47 त्यस  ाविनसले यहूदि'याबाट येशू गालील तO�  आइरहनु भएको भनी सुने। तब येशूलाई भेट्न वितनी 
कानातO�  गए। उसले येशूलाई कOन�हु  ा आउने अविन उसको छोरोलाई विनको पारिरदि'न विबन्ती गरयो। 
उसको छोरो  न� आँटेको थिर्थयो।

48 येशूले उनलाई भन्नुभयो, वित ीहरूले आ�य�पूर्ण� कुराहरू र / त्कारिरक डि/न्हहरू हनेु� पछ� नत्र 
वित ीहरूले विवश्वास गनi छैनौ।

49 राजाको अडिधकारीले भन्नुभयो,  हो'य,  ेरो छोरो  न� अडिघ  ेरो घर ा एकपल्ट आई दि'नुहोस।
50 येशूले उत्तर दि'नुभयो, जाऊ, वितम्रो छोरो बाँ.नेछ। येशूले भन्नुएको कुरा त्यस  ाविनसले विवश्वास गयp 

अविन घर O� विक आयो।
51 घरजाँ'ै ग'ा� बाटा ा उसको नोकरसंग भेट भयो। नोकरले भन्यो, तपाईंको छोरो जाती भएको छ।
52 त्यस  ाविनसले सोधे, कुन स यबाट त्यो विनको हुन र्थाल्यो? उसको नोकरले उत्तर दि'यो, विहजो दि'उँसो 

एक बजे'ेखिख तपाईंको छोरोको ज्वरो हट्यो।
53 त्यस अडिधकारीले बुझ्यो विक येशूले उसलाई त्यही स य ा भन्नुभएको थिर्थयो, वितम्रो छोरो जीविवत 

रहनेछ। यसर्थ� उनी लगायत घरका सबै  ाविनसहरूले येशू ाथिर्थ विवश्वास गरे।

5. प्रकाश 1: 1

1 योयेशू ख्रीष्टको अश्चिभ ाविनस हो। पर श्वरले येशूलाई यी कुराहरु, अब /ा�ैँ जे घट्नेवाला छ सो उनका 
सेवकहरुलाई 'शा�उनका विनम्तिम्त प्र'ान गनु�भयो। ख्रीष्टले आफ्ना सेवक यूहन्नालाई यी कुराहरु 
'शा�उनका विनम्तिम्त आफ्ना स्वग�दूत पठाउँनु भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6. प्रकाश 10: 1-3 (से:), 8-10 (से;)

1 तब,  ैले अकp शथिक्तवान स्वग�दूतलाई स्वग�बाट ओर्सिल!रहेको 'ेखे.। त्यो स्वग�दूतले बा'लको पोशाक 
लगाएको थिर्थयो। वितनको थिशर इन्दे्रर्णीले घेरिरएको थिर्थयो। त्यो स्वग�दूतको अनुहार सूय� जस्तो थिर्थयो, 
उसका पाउहरु आगोको स्तम्भहरु जस्ता थिर्थए।

2 त्यो स्वग�दूतथिसत एउटा पुस्तिस्तका थिर्थयो। त्यो पसु्तिस्तका उसको हात ा खोथिलएको थिर्थयो। त्यो स्वग�दूतले 
उसको 'ाविहने खुट्टा स ुद्र ा अविन 'ेबे्र खुट्टा भूडि  ा राखेको थिर्थयो।

3 त्यो स्वग�दूत सिस!ह गजiको जस्तो ठूलो स्वरले करायो। स्वग�दूत कराए पडिछ, सात-गज�नले पविन बोल्यो।
8 तब  ैले Oेरिर स्वग�बाट त्यही आवाज सुनें। त्यो आवाजले  लाई भन्ष््ठवयो, जाऊ अविन त्यो खुल्ला 

पुस्तिस्तका लेऊ जो स्वग�दूतको हात ा छ। यो त्यही स्वग�दूत हो जो सागर अविन भूडि  ा उश्चिभरहेको छ।
9 यसय�   त्यो स्वग�दूतकहाँ गएँ अविन त्यो सानो बेहे्रको पुस्तिस्तका  लाई दि'नु भनी  ाँगें। त्यो स्वग�दूतले 

 लाई भन्यो, यो सानो पुस्तिस्तका लेऊ अविन यसलाई खाऊ। वितम्रो भँू�ी ा यो अडि लो हुनेछ। तर वितम्रो 
 ुख ा यो  ह जस्तो  ीठो हुनेछ।

10 यसर्थ�  ैले स्वग�दूतको हातबाट त्यो सानो बेहे्रको पुस्तिस्तका थिलए ँअविन  ैले त्यो खाँए।  ेरो  ुख ा त्यो  ह
जस्तो  ीठो भयो। तर  ैले त्यो खाई सकें  पडिछ त्यसको स्वा' भँु�ी ा अडि लो भयो।

7. प्रकाश 22 : 1, 2

1 तब त्यो स्वग�दूतले  लाई जीवन-जलको न'ी 'ेखाए। न'ी स्Oदिटक जस्तो /म्तिम्कलो थिर्थयो। त्यो न'ी 
पर ेश्वर अविन भें�ाको पाठाको सिस!हासनबाट बविगरेहको थिर्थयो।

2 त्यो नगरको गल्लीको  ाझबाट वविगरहेकोथ्यो। जीवन वृक्ष वषiनी बाह्र वटा Oल Oल्'ै न'ीको एकपाट्टी 
थिर्थयो। प्रत्येक  विहना यस ा Oल Oल्छ। वृक्षका पातहरु  ाविनसहरुको विव ार विनको पानु�लाई थिर्थए।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 136 : 1-8

येशूले आफ्नो //� स्र्थापना गनु�भयो र आफ्नो डि शनलाई ख्रीष्ट-विनको पानi आध्यास्तित् क आधार ा काय  
राख्नुभयो। उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई थिसकाउनुभयो विक उहाँको ध � ा ईश्वरीय थिसद्धान्त छ, जसले 
त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र विबरा ी र पापी दुवैलाई विनको पाछ�। उहाँले कुनै पविन बुद्धिद्ध, काय�, न त जीवन 
पर ेश्वरबाट अलग भएको 'ाबी गनु�भयो। यसले उहाँ ाथिर्थ ल्याएको सतावटको बावजु', उहाँले शारीरिरक र 
आध्यास्तित् क दुवै रूप ा  ाविनसहरूलाई ब/ाउन आफ्नो ईश्वरीय शथिक्त प्रयोग गनु�भयो।

2. 139 : 4-8, 15-27

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सुरु'ेखिख अन्त्यसम् , ध �शास्त्रहरू आत् ा, दि' ाग, प'ार्थ� ाथिर्थको विवजयको विववरर्णहरूले भरिरएका छन्। 
 ोशाले दि' ागको शथिक्त प्र ाश्चिर्णत गरे जसलाई  ाविनसहरूले / त्कार भने। यहोशू, एथिलया र एलीशाले त्यसै 
गरे।

के होली रिरट  ान्नु पछ� र के गनु� हु'ैँन भनेर //� काउस्तिन्सलहरूको भोटबाट विनर्ण�यहरू; पुरातन 
संस्करर्णहरू ा प्रकट गल्तीहरू; पुरानो विनय  ा तीस हजार विवश्चिभन्न पठनहरू, र नयाँ ा तीन लाख, - यी 
तथ्यहरूले 'ेखाउँ'छ विक कसरी एक नश्वर र भौवितक भावनाले ईश्वरीय अश्चिभलेख ा /ोरी गयp, यसको आफ्नै
रङ केही ह'सम्  प्रेरिरत पृष्ठहरू कालो हुँ'ै गयो। तर गल्तीहरूले न त उत्पथित्त'ेखिख प्रकाशसम्  'ेखिखएका 
ध �शास्त्रको ईश्वरीय विवज्ञानलाई पूर्ण� रूप ा अस्पष्ट पान� सकेन, न त येशूको प्र'श�नलाई विबगान� सक्छ, न त 
भविवष्यवक्ताहरूद्वारा गरिरएको विनकोलाई रद्द गन� सक्छ, जसले "विन ा�र्णकता�हरूले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा" 
"को टाउको" हुनेछ भनी भविवष्यवार्णी गरेका थिर्थए। कुना।"

3. 147 : 24-31

हाम्रो गुरुले विबरा ीहरूलाई विनको पानु�भयो, ईसाई उप/ारको अभ्यास गनु�भयो, र आफ्ना विवद्यार्थ�हरूलाई 
यसको ईश्वरीय थिसद्धान्तको सा ान्यताहरू थिसकाउनुभयो; तर रोग विनको पानi र रोकर्था  गनi यस थिसद्धान्तलाई 
'ेखाउनको लाविग उनले कुनै विनश्चि�त विनय  छो�ेनन्। यो विनय  वि�श्चि�यन विवज्ञान ा पत्ता लगाउन बाँकी थिर्थयो। 
एक शुद्ध स्नेह भलाइ ा रूप थिलन्छ, तर विवज्ञानले  ात्र भलाइको ईश्वरीय थिसद्धान्त प्रकट ग'�छ र यसको 
विनय हरू प्र'श�न ग'�छ।

4. 107 : 1-3

सन् 1866  ा,  ैले �ाइस्ट साइन्स वा जीवन, सत्य र प्रे का ईश्वरीय विनय हरू पत्ता लगाए र  ेरो 
खोजलाई वि�श्चि�यन साइन्स ना  दि'ए।

5. 109 : 11-15, 16-22

 ेरो खोज पडिछ तीन वष�सम् ,  ैले यो  ानथिसक उप/ारको स स्याको स ाधान खोजेँ, ध �शास्त्र खोजेँ र अरू 
र्थोरै पढें, स ाजबाट टाढै रहें, र सकारात् क विनय  खोज्नको लाविग स य र शथिक्त स र्किप!त गरें। ...  लाई सबै
सा ंजस्यपूर्ण�  न-काय�को थिसद्धान्त पर ेश्वर हुन र्थाहा थिर्थयो, र त्यो उप/ार आदि'  ईसाई उप/ार ा पविवत्र, 
उत्र्थान विवश्वासद्वारा उत्पा'न गरिरएको थिर्थयो; तर  लाई यो उप/ारको विवज्ञान र्थाहा हुनुपछ�, र  ैले ईश्वरीय 
प्रकाश, तक�  र प्र'श�नको  ाध्य बाट पूर्ण� विनष्कष� ा पुग्ने  ेरो बाटो द्धिजतें।

6. 558 : 1-8

सेन्ट जोनले आफ्नो प्रकाशको पुस्तकको 'शौं अध्याय ा लेख्छन्: -

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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तब,  ैले अकp शथिक्तवान स्वग�दूतलाई स्वग�बाट ओर्सिल!रहेको 'ेखे.। त्यो स्वग�दूतले बा'लको पोशाक 
लगाएको थिर्थयो। वितनको थिशर इन्दे्रर्णीले घेरिरएको थिर्थयो। त्यो स्वग�दूतको अनुहार सूय� जस्तो थिर्थयो, उसका 
पाउहरु आगोको स्तम्भहरु जस्ता थिर्थए।

7. 559 : 1-23

यस स्वग�दूतको हात ा "सानो पुस्तक" थिर्थयो, सबैले पढ्न र बुझ्नको लाविग खुला। के यो एउटै पुस्तक ा 
ईश्वरीय विवज्ञानको प्रकटीकरर्ण थिर्थयो, "'ायाँ खुट्टा" वा प्र ुख शथिक्त जसको स ुद्र ा थिर्थयो, - प्रार्थडि क, सुप्त 
त्रुदिट ा, सबै त्रुदिटका दृश्य स्वरूपहरूको स्रोत? स्वग�दूतको 'ेबे्र खुट्टा पथृ्वी ा थिर्थयो; अर्था�त्, दृश्य त्रदुिट र श्रव्य 
पाप ा  ाध्यडि क शथिक्त प्रयोग गरिरएको थिर्थयो। वैज्ञाविनक विव/ारको "अझै पविन, सानो आवाज"  हा'ेश र 
 हासागर ा विवश्वको सबैभन्'ा टाढाको सी ासम्  पुग्छ। सत्यको सुन्न नसविकने आवाज  ानव दि' ागको लाविग 
हो, "जब सिस!ह गज�न्छ।" यो  रुभूडि  र �रको अँध्यारो ठाउँहरू ा सुविनन्छ। यसले दुष्टताको "सात गज�नहरू" 
जगाउँछ र वितनीहरूको सुप्त शथिक्तहरूलाई गोप्य स्वरहरूको पूर्ण� �ायपासन उ./ारर्ण गन� उत्प्ररेिरत गछ�। 
त्यसपडिछ सत्यको शथिक्त प्र'श�न हुन्छ, - त्रुदिटको विवनाश ा प्रकट हुन्छ। तब सद्भावको आवाजले कराउनेछ: 
"जानुहोस् र सानो पसु्तक थिलनुहोस्। ... यसलाई थिलनुहोस्, र यसलाई खानुहोस्, र यसले तपाईंको पेटलाई 
विततो बनाउनेछ, तर यो तपाईंको  ुख ा  ह जस्तै  ीठो हुनेछ।"  त्य�हरू, स्वग�य सुस ा/ारको पालना 
गनु�होस्। दि'व्य विवज्ञान थिलनुहोस्। यो पसु्तक सुरु 'ेखिख अन्त सम्  पढ्नुहोस्। यसलाई अध्ययन गनु�होस्,  नन 
गनु�होस्। यो वास्तव ै यसको पविहलो स्वा' ा  ीठो हुनेछ जब यसले तपाईंलाई विनको पाछ�; तर सत्यको बारे ा 
गनगन नगर, यदि' तपाईलाई यसको पा/न विततो लाग्छ भने।

8. 55 : 15-29

सत्यको अ र विव/ार शताब्'ीयौं'ेखिख Oैथिलएको छ, यसको पखेटा ुविन विबरा ी र पापहरू जम् ा ग'�छ। 
 ेरो र्थविकत आशाले त्यो खुशीको दि'न  हसुस गनi प्रयास गछ�, जब  ाविनसले ख्रीष्टको विवज्ञानलाई डि/न्न 
सक्छ र आफ्नो डिछ ेकीलाई आOूलाई जस्तै प्रे  गनiछ, - जब उसले पर ेश्वरको सव�शथिक्त ानता र 
ईश्वरीय प्रे को विनको पानi शथिक्त  हसुस गनiछ जुन यसले  ानवजावितको लाविग गरेको छ र गरिररहेको छ। 
। प्रवितबद्धता पूरा हुनेछन्। ईश्वरीय उप/ारको पुन: प्रकट हुने स य सबै स य भरिर छ; र जसले आफ्नो 
पार्सिर्थ!व सबै ईश्वरीय विवज्ञानको वे'ी ा राख्छ, उसले अविहले ख्रीष्टको क/ौरा विपउछ, र ईसाई उप/ारको 
आत् ा र शथिक्तले स ाप्त भएको छ।

सेन्ट जोनको शब्'हरू ा: "उहाँले तपाईंलाई अकp सान्त्वना दि'नुहुनेछ, ताविक उहाँ सधैंभरिर तपाईंसँग 
रहनुहुनेछ।" यो आरा 'ायी   ईश्वरीय विवज्ञान हो भनेर बुझ्छु।

9. 150 : 4-17

आज सत्यको विनको पानi शथिक्तलाई अभूतपूव� प्र'श�नीको सट्टा एक अ र, अनन्त विवज्ञानको रूप ा व्यापक 
रूप ा प्र'श�न गरिरएको छ। यसको उपच्चिस्र्थवित "पृथ्वी ा शाम्तिन्त,  ाविनसहरूप्रवितको सद्भाव" को सुस ा/ारको 
नयाँ आग न हो। यो आग न,  ास्टर द्वारा प्रवितज्ञा गरिरएको थिर्थयो,  ाविनसहरु  ाझ स्र्थायी व्यवस्र्था को रूप 

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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 ा यसको स्र्थापना को लागी हो; तर वि�च्चिस्/यन विवज्ञानको डि शन, पविहलेको प्र'श�नको स य ा जस्तै, 
 ुख्यतया शारीरिरक उप/ार  ध्ये एक होइन। अब, त्यसबेला जस्तै, शारीरिरक रोगको आडिधभौवितक उप/ार ा 
डि/न्ह र आ�य�हरू बनाइएका छन्; तर यी डि/न्हहरू केवल यसको ईश्वरीय उत्पथित्त 'ेखाउनका लाविग हुन्, - 
संसारका पापहरू हटाउन ख्रीष्ट-शथिक्तको उ./ डि शनको वास्तविवकता प्र ाश्चिर्णत गन�।

'ैविनक कत�व्यहरू

 ेरी बेकर एड्डी द्वारा

'ैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दि'न प्रार्थ�ना गनु� यस //�का प्रत्येक स'स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रे को  शासन   ा  स्र्थाविपत होस्,  र  बाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व/नले  सबै
 ाविनसजावितको स्नेह स ृद्धिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

//� म्यानुअल, अन.ुछे' 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनय 

न त दुश् नी  वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले  'र //�का  स'स्यहरूको  नसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प'�छ। विवज्ञान ा, ईश्वरीय प्रे ले  ात्र  ाविनसलाई /लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रे को डि ठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ'ा,  साँ/ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्ष ा   ा। यस  //�का
स'स्यहरूले दि'नहुँ हेनु�प'�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�प'�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनi,
विनन्'ा गनi, सल्लाह दि'न,े प्रभाव पानi वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

//� म्यानुअल, अन.ुछे' 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  //�का  प्रत्येक स'स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आ�ा क  ानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि'न
प्रवितदि'न स्वयंलाई ब/ाउनु  पछ�,  र पर ेश्वर,  आफ्ना नेता र  ाविनसजावितप्रवित आफ्नो 'ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हु'ैँन। उसको का ले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा 'ोषी हुनेछ।

//� म्यानुअल, अन.ुछे' 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविOल्� वि�श्चि�यन साइन्स //�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको ध �शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ध �शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज,  ेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


