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स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 42 : 11
प्रेरिरत 17: 28

"मैले यवित उदास वि%न हुन पर्छ�? वि%न मैले यवित विवरक्ति)नु पर्छ�? मैले परमेश्वर%ो सहायता%ो विनम्ति-त अपेक्षा गनु�
पर्छ�। म फेरिर उहाँ%ो प्रशंसा गन5 मौ%ा अझै पाउनेरु्छ। उहाँले मेरो रक्षा गनु� हुनेर्छ! हामी उहाँसँगै बाँच्र्छौं। हामी

उहाँसँगै हिहंड्र्छौं। हामी उहाँसँगै र्छौं।"

उत्तरदायी पढाइ:   रोमी  8 : 1-6

1 यसैले, अब जो-जो ख्रीष्ट येशू%ा साथ र्छन् उनीहरूलाई दोषी ठहरइने रै्छन।
2 वि%न म दोषी भनेर माविनन्नँ? वि%नभने ख्रीष्ट येशूमा, जीवनदाता आत्मा%ो विवधान जसले जीवन ल्याँउर्छ 

त्यसले मलाई म)ुी दिदयो। त्यो विवधान जसबाट पाप र मृत्यु आउँर्छ त्यसबाट पविन मलाई मकु्ति) दिदयो।
3 व्यवस्था शक्ति)हीन क्तिथयो वि%नभने त्यो व्यवस्था हाम्रा पापपूर्ण� स्वभावहरूले %मजोर बनायो। तर 

व्यवस्थाले गन� नस%े%ो %ाम परमेश्वरले गनु� भयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मनुष्य र्चोला दिदएर यस 
पथृ्वीमा पठाउनु भयो जुन र्चोला पाएर माविनसहरूले पापपूर्ण� %ामहरू गर्छ�न्। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई 
पाप%ो विनम्ति-त बक्तिल%ो रूपमा पठाउनु भयो अविन उहाँले पाप%ो भ�त्सना गन� मनुष्य र्चोला प्रयोग गनु� भयो।

4 परमेश्वरले त्यसो गनु�भयो तावि% तोवि%ए%ो व्यवस्था हामीमा परिरपूर्ण� होस्, जो आफ्नो पापपूर्ण� प्र%ृवित 
अनुसार बाँच्दैनौं तर आत्मा अनुसार बाँच्र्छौं।

5 जो पापपूर्ण� स्वभाव क्तिलएर बाँचिर्चरह%ेा र्छन् वितनले आफ्ना पापपूर्ण� स्वभापव अनुसारै सोंच्दर्छन्। जो 
आत्मा अनुसार जिजउँदर्छन् उनीहरू आत्मा%ो इच्र्छा अनुसारै बाँच्दर्छन्।

6 यदिद %ुनै माविनस%ो मन पापपूर्ण� स्वभावले विनयन्त्रिन्त्रत र्छ भने उस%ो आत्मित्म% मृत्यु हुँदर्छ। यदिद %ुनै 
माविनस%ो मन आत्माले विनयंवित्रत र्छ भने उसलाई जीवन र शाम्तिन्त चिमल्नरे्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।



पषृ्ठ 2
बाइबली पाठ आइतवार, मार्च� 21,2021
विवषय- विवषयवस्तु

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 8 : 1, 4-6, 9

1 हेपरमप्रभु हाम्रो स्वामी! तपाईं%ो नाउँ समस्त पृथ्वीमाक्तिथ अत्यन्तै आ\�यपूर्ण� र्छ। तपाईं%ो नाउँले स्वग�मा 
र्चारैवितर तपाईंलाई प्रशंसा ल्याए%ो र्छ।

4 वि%न माविनसहरू तपाईं%ा लाविग महत्वपूर्ण� र्छन्? वि%न तपाईंले वितनीहरू%ो स-झना गनु� हुन्र्छ? वि%न 
माविनसहरू तपाईं%ा लाविग यवित महत्वपूर्ण� र्छन्? वि%न तपाईंले वितनीहरूलाई ध्यान दिदनु हुन्र्छ?

5 तर माविनसहरू तपाईं%ो लाविग महत्वपूर्ण� र्छन्! वितनीहरूलाई तपाईंले स्वगfय प्रार्णी(स्वग�दूत) जस्तै 
बनाउनु भयो अविन वितनीहरूलाई मविहमा र आदर%ो मु%ुट पविहराउनु भयो।

6 तपाईंले क्तिसज�ना गनु� भए%ा प्रत्ये% थो%%ो अचिध%ारी वितनीहरूलाई बनाउनु भयो। तपाईंले प्रत्ये% %ुरा%ो
विनम्ति-त वितनीहरूलाई अचिध%ार दिदनुभयो।

9 हे परमप्रभु, हाम्रा स्वामी, सारा पथृ्वीमा तपाईं%ो नाउँ अत्यन्त आ\य�पूर्ण� र्छ।

2. अय्यूब  12 : 10

10 प्रत्ये% प्रार्णीहरू जो बाँच्दर्छन् अविन प्रत्ये% माविनस जस%ो प्रार्ण र्छ, सबै परमेश्वर%ै शक्ति)%ो अधीनमा र्छ।

3. भजनसंग्रह 56 : 4, 13

4 म परमेश्वरमा भरोसा गरु्छ�, यसैले म भयश्चिभत हुन्न यसथ� माविनसहरूले जे गन� सक्र्छन् त्यसमा म डराउँदिदन।
उहाँ%ो मप्रवित%ो वर्चन%ो लाविग उहाँ%ो स्तुवित गरु्छ�।

13 वि%न? वि%नभने तपाईंले मेरो प्रार्णलाई मृत्युबाट बर्चाउँनु भयो। तपाईंले मलाई परास्त हुन देखिj जोगाउनु 
भयो। यसैले म उज्यालोमा परमेश्वरलाई उपासना गन5रु्छ, त्यो jाली जिजउँदो माविनसहरूले मात्र 
देख्नसक्र्छन्।

4. उपदेश% 3 : 14, 15

14 म जान्दरु्छ परमेश्वरले जे घदिटत गनु�हुन्र्छ त्यो सदा घट्र्छ नै। माविनसले परमेश्वर%ो %ामलाई ए% रवित
बडाउन पविन सक्दैनन् र ए% रवित घटाउन पविन सक्दैनन्। परमेश्वरले यस्तो यस%ारर्ण गनु�भयो वि% 
माविनसहरूले उहाँ%ो आदर गरून्।

15 जुन अविहले भइरहे%ो र्छ त्यो पविहले पविन भए%ै हो। भविवष्यमा %े हुनेर्छ त्यो पविहले पविन भए%ै क्तिथयो। जे 
हुन गयो परमेश्वरले त्यस%ो लेjा क्तिलनुहुन्र्छ।

5. लू%ा 4 : 14, 15, 38-40

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।
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14 येशू पविवत्र आत्मा%ो शक्ति) क्तिलएर गालीलमा फ%ू� नु भयो। गालीलभरिर उहाँ%ो बारेमा समर्चारहरू फैक्तिलयो।
15 उहाँले वितनीहरू%ो सभा घरहरूमा क्तिस%ाउन शुरू गनु�भयो। सबै माविनसहरूले उहाँ%ो प्रशंसा गरे।
38 येशूले सभा घर र्छाडनु भयो। उहाँ क्तिशमोन%ो घरमा जानु भयो। क्तिशमोन%ो सासू %डा ज्वरोले क्तिसवि%स्त 

विबमारी क्तिथईन्। वितनीहरूले उहाँलाई वितन%ा विनम्ति-त %ेही गरिरदिदनुहोस् भनी विवन्ती गरे।
39 येशू वितन%ो नजिज% जानु भयो अविन जरोलाई हट्ने आज्ञा दिदनु भयो। जरो झटै्ट हरायो। तब वितनी उदिठन 

अविन वितनीहरू%ो सेवामा लाविगन्।
40 घाम अस्ताउन लागदा सबै माविनसहरू ज-जस%ा आफ्ना माविनसहरू विबरामीहरू क्तिथए वितनीहरूलाई 

येशू%हाँ ल्याए। वितनीहरू बेग्ला बेग्लै रोगले पीडीत क्तिथए। उहाँले प्रत्ये% विबरामीलाई रु्छनु भयो अविन 
वितनीहरूलाई जाती पानु� भयो।

6. लू%ा 5 : 12, 13, 18-25

12 जब ए%पल्ट येशू एउटा शहरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा शरीर %ोढीले पीडीत माविनस पविन क्तिथयो। जब 
त्यसले येशूलाई देख्यो, उहाँ अचिघ विनहुरिरएर विवन्ती गन� लाग्यो, “हे प्रभु, मलाई विन%ो पारिरदिदनुहोस्। म 
जान्दरु्छ तपाईंले र्चाहनु भयो भने मलाई जाती पानु� सक्नु हुन्र्छ।”

13 येशूले भन्नु भयो, “म वितमीलाई विन%ो पान� र्चाहन्रु्छ। विन%ो होऊ!” त्यसपचिर्छ उहाँले त्यस माविनसलाई रु्छनु 
भयो। झटै्ट %ोढले र्छोढयो।

18 ए%जना पक्षघात%ो रोगी त्यहाँ एउटा jाटमा क्तिलएर आए अविन वितनीहरूले श्चिभत्र ल्याउने र येशू%ो अचिघ 
राख्ने रे्चष्टा गदq क्तिथए।

19 तर त्यहाँ माविनसहरू%ो त्यक्तित्त भीड क्तिथयो वि% येशू भए%हाँ पुग्नलाई बाटो क्तिथएन। त्स%ारर्ण ती माविनसहरू 
घर%ो र्छानामाक्तिथ र्चढे अविन %ेही झिझंगटीहरू हटाएर प्वालबाट त्यो विवमारी माविनसहरूलाई उस%ो jाटसँगै 
भीड%ो विबर्चमा र येशू%ो अचिघ ओह्याले।

20 वितनीहरू%ो अटल विवश्वास देjेर उहाँले भन्नु भयो, “चिमत्र, वितम्रो पापहरू क्षमा भयो।”
21 तब शास्त्रीहरू र फरिरसीहरू आपसमा बात गन� लागे, “यो माविनस %ो हो? उसले जे भन्दैर्छ, परमेश्वर %ो 

विवरोधमा भन्दैर्छ। %ेवल परमेश्वरले मात्र पापीहरूलाई क्षमा गन� सक्नुहुन्र्छ।”
22 तर येशूले वितनीहरूले %े सोरे्च थाहा पाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, “वितमीहरू मनमा यस्तो प्रश्नहरू वि%न 

गद�र्छौ?
23 %ुन र्चाँविह सजिजलो र्छः वितम्रो पाप क्षमा भन्नु अथवा उठ अविन जाऊ भन्नु ?
24 तर म वितमीहरूलाई देjाउँनेरु्छ वि% पृथवीमा माविनस%ो पुत्रलाई पापहरू क्षमा गन5 अचिध%ार र्छ।” तब 

उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, “म वितमीलाई भन्दरु्छ , उठ, वितम्रो विबर्छौना बाँध अविन घर जाऊ।”
25 सबै%ो अचिघ त्यो तुरन्तै उठ्यो र आफ्नो विबछ्यौना च्याप्यो अविन परमेश्वर%ो प्रशंसा गदq घरवितर लाग्यो।

7. लू%ा 8 : 41, 42 (वितर  1st .), 51-56

41 ए%जना याइरस नाउँ भए%ो माविनस येशू%हाँ आए। याइरस सभा-घर%ा प्रमुj क्तिथए। वितनले येशू%ो 
पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु विबन्ती गरे।

42 याइरस%ो एउटी मात्र र्छोरी क्तिथई। त्यो बाह्र ब�ष पुगे%ी क्तिथई, अविन जो मनy लागे%ी क्तिथई।जब येशू याइरस%ो
घरमा जानु हुदैँथ्यो, माविनस%ो भीडले वितनलाई वरिरपरिरबाट ठेलमठेल गरी रह्यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।



पषृ्ठ 4
बाइबली पाठ आइतवार, मार्च� 21,2021
विवषय- विवषयवस्तु

51 येशू त्यो घरमा जानुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा पत्रुस, यूहन्ना, या%ूब र त्यो %ेटी%ो बाबु र आमालाई 
पविन लानु भयो। उहाँले अरू माविनसहरूलाई श्चिभत्र पस्न दिदनु भएन।

52 सबै माविनसहरू त्यो %ेटी मरे%ोमा रँूदै शो% गरिररह%ेा क्तिथए। तर येशूले भन्नुभयो, “नरोऊ त्यो मरे%ी 
रै्छन, उ सुवितरह%ेी रे्छ।

53 माविनसहरू येशू%ो %ुरा सुनेर हाँस्न लागे वि%नभने त्यो %ेटी मरे%ी र्छ भनेर वितनीहरूलाई थाहा क्तिथयो।
54 तर येशूले त्यो %ेटी%ो हात समात्नु भयो अविन भन्नुभयो, “सानो र्छोरी, उठ!”
55 त्यस%ो प्रार्ण फ%5 र आयो, अविन त्यो जुरुक्% उठी। येशूलेभन्नु भयो, “यसलाई %ेही jान देऊ।”
56 त्यो %ेटी%ा आमा बाबूहरू र्छक्% परे। उहाँले यो घटना%ो विवषयमा वितनीहरूलाई %सैलाई नभन्नु भनी 

आदेश दिदनु भयो।
8. 1 %ोरिरन्थी 15 : 50-57

50 दाज्यू-भाइ दिददी-बविहनीहरू हो! म वितमीहरूलाई यो भन्रु्छः भौवित% शरीरले परमेश्वर%ो राज्यमा भाग क्तिलन 
पाउँदैन। जुन %ुरो त्यो %ुनै अविवनाश %ुरोमा भागक्तिलन स)ैन।

51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्रु्छः हामीहरू सबै मन5 रै्छनौ, तर हामी सबै%ो परिरवत�न हुनेर्छ।
52 यस%ोलाविग jाली ए%क्षर्ण लाग्र्छ। आँjा जिझ-%े जक्तित्त%ै चिर्छटो हामी बदल्न्र्छौं। जब अम्तिन्तम तुरही बज्र्छ 

तब यो हुनेर्छ। तुरही बज्नेर्छ र मरे%ाहरू अविवनाशी जीवनमा उठ्नेर्छन्। अविन हामी पविन सबै बदल्ी हुनेर्छौं।
53 यो शरीर जुन नाश हुन्र्छ, अविवनाशी वस्त्र पविहरिरनै पर्छ�। अविन यो शरीर जुन मरर्णशील र्छ यसले अमरता%ो 

वस्त्र पविहरिरनै पर्छ�।
54 यसैले यो शरीर जुन नष्ट हुन्र्छ त्यसले अविवनाशी धारर्ण गद�र्छ। र यो शरीर जुन मरर्णशील र्छ त्यसले अमरता

पविहरिरन्र्छ। जब यस्तो हुन्र्छ तब यस धम� शास्त्र%ो भनाई सत्य ठहरिरनर्छः“मृत्यु विवजयमा विनक्तिलए%ो र्छ।”
55 हे मृत्यु! तेरो विवजय %हाँ र्छ? चिर्चहान! तेरो विवषदन्त शक्ति) %हाँ र्छ?
56 मृत्यु%ो विबषदन्त नै पाप हो। अविन पाप%ो शक्ति) विनयम हो।
57 तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदंदर्छौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विवजय दिदनु हुन्र्छ।

9. मत्ती 5 : 48

48 यसै%ारर्णले वितमीहरू क्तिसद्ध होऊ, जसरी वितमीहरू%ा स्वग�%ा विपता क्तिसद्ध हुनुहुन्र्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 468 : 8-15

प्रश्न — वैज्ञाविन% हुनु भने%ो %े हो?

उत्तर — त्यहाँ %ुनै जीवन, सत्य, बुजिद्धमत्ता, वा पदाथ� मा पदाथ� रै्छन। सबै असीचिमत दिदमाग र यस%ो असीम 
अश्चिभव्यक्ति) हो, वि%नवि% परमेश्वर सव�-सव�समा हुनुहुन्र्छ। आत्मा अमर सत्य हो; %ुरा नश्वर त्रुदिट हो। आत्मा 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।
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विवषय- विवषयवस्तु

वास्तविव% र अनन्त र्छ; %ुरा अवास्तविव% र अस्थायी हो। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्र्छ, र माविनस उहाँ%ो र्छविव र 
समानता हो। त्यस%ारर्ण माविनस भौवित% होइन; ऊ आत्मित्म% र्छ।

2. 275 : 1-9

%ुरा%ानी%ो जीवन गुमाउनु हुदैँन, र आत्मा %विहले मदyन। वस्तु%ो साथ दिदमाग%ो साझेदारीले सव�व्यापी र 
सव�शक्ति)मान् दिदमागलाई बेवास्ता गद�र्छ। यसले %े देjाउँदर्छ वि% यी विवषयहरु परमेश्वर, आत्मामा उत्पन्न भए%ो 
क्तिथएन, र अनन्त होइन। त्यस%ारर्ण पदाथ� न त पया�प्त र्छ, न जीविवत, न बौजिद्ध%। ईश्वरीय विवज्ञान%ो सुरूवात 
विबन्दु भने%ो यो हो वि% परमेश्वर, आत्मा, सबैमा सव�व्यापी हुनुहुन्र्छ, र त्यहाँ %ुनै अन्य सामथ्य� र दिदमाग रै्छन - त्यो
वि% परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्र्छ, र त्यसैले उहाँ ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हुनुहुन्र्छ।

3. 372 : 1 (विवषयवस्तु)-17

%ुरा विबरामी हुन सक्दैन, र दिदमाग अमर हो। नश्वर शरीर भने%ो र्चीजमा मन%ो एउटा गल्ती नश्वर विवश्वास हो। 
तपाईले जे %ुरा भन्नु हुन्र्छ त्यो समाधानमा मूल त्रदुिट क्तिथयो, प्राथचिम% नश्वर दिदमाग, - चिमल्टनले "अराज%ता र 
पुरानो रात" लाई तुलना गरे%ो र्छ। यस नश्वर दिदमाग%ो बारेमा एउटा क्तिसद्धान्त यो हो वि% यस%ा संवेदनाहरूले 
माविनसलाई पुनरुत्पादिदत गन� सक्र्छन्, रगत, मासु र हड्डीहरू बनाउन सक्र्छन्। अत्मिस्तत्व%ो विवज्ञान, जसमा सबै 
ईश्वरीय दिदमाग, वा परमेश्वर र उहाँ%ो विवर्चार हो, यस युगमा स्पष्ट हुनेर्छ, तर विवश्वास माविनस %ो माध्यम हो भनेर 
विवश्वास%ो लाविग, वा त्यो माविनस आफ्नै मूत� विवर्चारमा प्रवेश गन� सक्र्छ, आफूलाई बाँध्नुहोस्। आफ्नै विवश्वासहरु, र
त्यसपचिर्छ आफ्नो बन्धनहरु मा %ल र ईश्वरीय %ानून नाम।

जब व्यक्ति)ले विZश्चि\यन विवज्ञान पूर्ण� रूपमा प्रदश�न गद�र्छ, उहाँ क्तिसद्ध हुनुहुनेर्छ। उसले पाप गन� सक्दर्छ, %ष्टमा
पन� सक्र्छ,  विवषय%ो अधीनमा हुन सक्दैन,  न त परमेश्वर%ो व्यवस्था%ो अवज्ञा गन� सक्र्छ। त्यस%ारर्ण ऊ
स्वग�मा स्वग�दूतहरू जस्तै हुनेर्छ।

4. 391 : 7-28

रोग%ो असीचिमत वा उन्नत र्चरर्णहरूमा अन्धो र शान्त प्रस्तुती%ो सट्टा वितनीहरू%ो विवद्रोहमा उठ्नुहोस्। यो 
विवश्वास र्छोड्नुहोस् वि% तपाइँ स-भवतः ए%ल घुसपैठो पीडा रमाईलो गन� सक्नुहुन्र्छ जुन माइन्ड%ो शक्ति)ले 
इन्%ार गन� सक्दैन, र यस तरी%ाले तपाईं शरीरमा पीडा%ो विव%ास रोक्न सक्नुहुन्र्छ। यस परिरर्णामलाई 
परमेश्वर%ो %ुनै व्यवस्थाले बाधा पुर्याउँदैन। %ेही%ो लाविग दुःj भोग्नु हो तर आफ्नै पापहरू मात्र हो। खिख्रष्ट वा 
सत्यले अरू सबै दु: j र %ष्टलाई नष्ट गद�र्छ, र पाप%ो अन्त भए अनुपातमा पाप आफ्नै पाप%ो लाविग समाप्त 
हुनरे्छ।

न्याय %ानून%ो नैवित% सं%ेत हो। अन्याय %ानून%ो अनुपस्थिस्थवित घोषर्णा गद�र्छ। जब शरीरले "म विबरामी रु्छ" भन्नु 
हुदैँन, दोषी नबनाउनुहोस्। जब %ुराले %ुरा गन� सक्दैन, यो नराम्रा दिदमागमा बोल्नुपर्छ� जुन बोल्र्छ; त्यसैले ए% 
विवरोध संग सूर्चना %ो पूरा। यदिद तपाईं "म विबरामी रु्छ" भन्रु्छ, तपाईं दोषी हुनुहुन्र्छ। त्यसो भए तपाईं%ो विवरोधीले 
तपाईंलाई न्यायाधीश%ो हातमा सुम्ति-पदिदनरे्छ, र न्यायाधीशले तपाईंलाई सजाय दिदनरे्छ। रोग%ो आफैं मा %ेविह 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।
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घोषर्णा गन� र यस%ो नाम घोषर्णा गन� बौजिद्ध% ज्ञान हुँदैन। नराम्रो दिदमाग एक्लै वाक्यहरु। त्यस%ारर्ण रोगसँग 
तपाई%ो आफ्नो शत� बनाउनुहोस्, र आफु र अरु%ो लाविग मात्र हुनुहोस्।

5. 393 : 16-4

तपाईं%ो बुझाइमा दृढ हुनुहोस् वि% ईश्वरीय दिदमागले शासन गर्छ�, र विवज्ञानमा व्यक्ति)ले परमेश्वर%ो सर%ार 
प्रवितविबन्त्रि-बत गद�र्छ। %ुनै डर रै्छन वि% पदाथ� दुjाइ सक्र्छ, फुल्र्छ, र %ुनै पविन प्र%ार%ो %ानून%ो परिरर्णाम%ो 
रूपमा प्रफुस्थिल्लत हुन सक्र्छ, जब यो स्वत: स्पष्ट हुन्र्छ वि% मामलामा %ुनै पीडा वा सूजन हुन सक्र्छ। तपाई%ो 
शरीरले अरु %ुनै तनाव वा घाउबाट पीचिडत हुने रै्छन तपाईले रूनु भए%ो रूj%ो सोंडे वा इलेस्थिक्�% तार 
जसलाई तपाईले तान्नुहुन्र्छ, यदिद यो प्रार्णघात% दिदमाग नभए%ो भए।

जब येशू "शरीर%ो उज्यालो आँjा हो" भनेर घोषर्णा गनु�हुन्र्छ, तब यस%ो पक्%ै पविन यस%ो मतलब प्र%ाश 
ज्योवित दिदमागमा विनभ�र गद�र्छ, जदिटल हास्य, लेन्स, मांसपेक्तिशहरु, आईरिरस र विवद्याथfहरूमा होइन, दृश्य जीव%ो 
गठन गद�र्छ।

माविनस %विहल्यै विबरामी हुदैँन, वि%नवि% दिदमाग विबरामी रै्छन र %ुरा अस-भव रै्छन। झूटो विवश्वास दु: j %ष्ट र 
प्रलोभन, पाप र पापी, रोग र यस%ो %ारर्ण दुबै हो। रोगविबमारमा शान्त हुनु राम्रो हो; आशावादी हुनु अझ राम्रो 
र्छ; तर यो बुझ्न%ो लाविग वि% विबमारी वास्तविव% रै्छन र सत्यले यस%ो लागी वास्तविव%तालाई नष्ट गन� सक्दर्छ, 
सबै भन्दा उत्तम हो, वि%नवि% यो बुझाइ विवश्वव्यापी र उत्तम उपर्चार हो।

6. 368 : 20-31

त्यो जीवन शारीरिर% अवस्थामा आ%त्मिस्म% हुदैँन, प्रमाश्चिर्णत हुन्र्छ, जब हामी जान्र्छौं वि% जीवन र माविनस यस 
शरीरमा बाँच्दर्छन्। न त दुष्ट, रोग, न मृत्यु आध्यात्मित्म% हुन सक्र्छ, र ती माक्तिथ%ो विवश्वास ए%%ो आध्यात्मित्म% 
बृजिद्ध%ो अनुपातमा हराउर्छ। वि%नभने पदाथ�%ो रे्चतना वा अहं%ार रै्छन, यसले %ाय� गन� सक्दैन; यस%ा सत�हरू 
भ्रम हुन्, र यी गलत सत�हरू सबै लागी विबरामी%ो स्रोत हुन्। पदाथ�%ो अत्मिस्तत्व स्वी%ार गनु�होस्, र तपाईं 
स्वी%ार गनु�हुन्र्छ वि% मृत्युदर (र त्यसैले रोग) वास्तवमा ए% जग हो। पदाथ�%ो अत्मिस्तत्वलाई अस्वी%ार गनु�होस्, र
तपाईं भौवित% अवस्थामा भए%ो विवश्वासलाई नष्ट गन� सक्नुहुन्र्छ।

7. 369 : 5-13

अनुपात मा पदाथ� %ो मानव समझ मा हराउँर्छ %ो रूप मा माविनस %ो रूप मा सबै अत्मिस्तत्व, वि% अनुपात मा 
मान्रे्छ %ो आफ्नो माक्तिल% बन्र्छ। उनी तथ्य%ो भान पार्छ� र विबरामीहरूलाई विन%ो पान5, मरे%ाहरूलाई ब्यँूताउने र 
र्छालमा हिहड्ंने सन्दभ�मा येशू%ो धम�शास्त्र बुझ्र्छ। यी सबै %ामहरूले पदाथ� पदाथ� हो भन्ने विवश्वासमा येशू%ो 
विनयन्त्रर्णलाई प्र%ट गर्यो, वि% यो जीवन%ो मध्यस्थ वा %ुनै पविन अत्मिस्तत्व%ो विनमा�र्ण%ता� हुन सक्र्छ।

8. 151 : 18 (%ो)-21

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।
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रगत, मुटु, फोक्सो, मत्मिस्तष्%, आदिद, लाई जीवन, भगवानसँग %ुनै सरो%ार रै्छन। वास्तविव% व्यक्ति)%ो हरे% %ाय�
दिदव्य मन द्वारा संर्चाक्तिलत हुन्र्छ।

9. 125: 31-2 (वितर 1st.)

यसैले अन्ततः यो ए% घात% विवश्वास बाहे% अरू %ेही प्रमाश्चिर्णत हुनेर्छ, पूर्ण� रूपमा अपया�प्त %ो लागी %ाब�विन% 
विZया वा अनुमान गरिरए%ो अत्मिस्तत्व %ो माध्यम ए% माविनस लाई प्रभाविवत गन� %ो लागी।

10.   249 : 1-11

हामी विवज्ञानलाई ग्रहर्ण गरौं, इजिन्द्रय-गवाही%ा आधारमा सबै क्तिसद्धान्तहरू त्याग्नुहोस्, अपूर्ण� मोडेलहरू र
भ्रमात्म% आदश�हरू र्छोड्नेर्छौं; र त्यसैले हामीसँग ए% भगवान र्छ, ए% दिदमाग, र त्यो ए% क्तिसद्ध, 
उत्%ृष्ट उत्पादन%ा आफ्नै मोडेलहरू उत्पादन गरौं।

भगवानले सृविष्ट गरे%ो "पुरुष र मविहला" लाई देjाऊ। हामी आत्मा%ो ईश्वरीय शक्ति) महसुस गरौं, हामीलाई 
जीवन%ो नयाँपनमा ल्याउँर्छौं र %ुनै मृत्यु वा भौवित% शक्ति)लाई नष्ट गन� सक्षम%ो रूपमा पविहर्चान गदyनौं। हामी 
आनजिन्दत हुन्र्छौं वि% हामी ईश्वरीय "शक्ति)हरू" %ा अधीनमा र्छौं। यस्तो हुनु%ो वास्तविव% विवज्ञान हो। जीवन, वा 
भगवान %ो %ुनै पविन अन्य क्तिसद्धान्त भ्रमपूर्ण� र पौराश्चिर्ण% र्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बे%र 
एड्डीले बने%ो र्छ।
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दैविन% %त�व्यहरू

मेरी बे%र एड्डी द्वारा

दैविन% प्राथ�ना

प्रत्ये% दिदन प्राथ�ना गनु� यस र्चर्च�%ा प्रत्ये% सदस्य%ो %त�व्य हुनेर्छ: "तपाईं%ो राज्य आउँर्छ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमे%ो  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र  मबाट  सबै  पाप हटाउन;  र तपाईं%ो  वर्चनले  सबै
माविनसजावित%ो स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्र्छ!

र्चर्च� -यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र %ाय�हरू%ो लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न %ेवल व्यक्ति)गत अनुलग्न%ले मदर र्चर्च�%ा  सदस्यहरू%ो मनसाय वा  %ाय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�र्छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई र्चलाउँर्छ; र ए% इसाई वैज्ञाविन%ले प्रमे%ो चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रि-बत  गर्छ�न्,  पापलाई  हप्%ाउँदा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोप%ार  र  क्षमा  मा। यस  र्चर्च�%ा
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�र्छ र सबै jराबीबाट रु्छट%ारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�र्छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन5,
विनन्दा गन5, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान5 वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

र्चर्च� -यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सत%� ता

यो  र्चर्च�%ा  प्रत्ये% सदस्य%ो  %त�व्य हुनेर्छ  वि% उसले  आZाम% मानक्तिस% सल्लाह%ो  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बर्चाउनु पर्छ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उस%ो %ामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छ, र न्याय गरिरनरे्छ वा दोषी हुनेर्छ।

र्चर्च� -यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विZश्चि\यन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए%ो क्तिथयो। यो हि%ंग जे-स बाइबलबाट क्तिलइए%ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZश्चि\यन साइंस पाठ्यपुस्त%, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत %ी धम�शास्त्र%ो लाविग क्यार,े बाइबल%ो %ोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बे%र एड्डीले बने%ो र्छ।


