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स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 7 : 24

"बाविहरी रूपलाई जाँच गन� छाडी देऊ। विनष्पक्ष बन र सत्य अनुसार जाँच गर।"

उत्तरदायी पढाइ:     2 कोरिरन्थी 10: 3-7 

3 हामी संसारमै बास गछ7। तर संसारिरक माविनसहरूले झैं हामी लडाइँ गद:नौं।
4 हामी त्यो हवितयारहरू लिलएर लडाई गछ7 जुन संसारले चलाउने हवितयाहरहरू भन्दा भिभन्दै छ। हाम्रा 

हवितयारहरूमा परमेश्वरको शलिC छ। यो हवितयारले शत्रुहरूको विबलयो दुग� समेत नाश पान� सक्छ। हामी 
माविनसहरूका त�कहरू नाश गछ7।

5 अविन परमेश्वरको ज्ञानको विवरूद्धमा उठेको हरेक अहङ्कारलाई नाश गछ7। अविन हामी हरेक विवचारलाई 
पक्रन्छौं र त्यसलाई त्याग्ने वा ख्रीष्टलाई मान्ने बनाउँछौं। हरेक विवचारलाई ख्रीष्टको आज्ञपालन गन�लाई 
वशमा पाछN।

6 तर पविहले वितमीहरूले नै पुरापुरी मान्नु पछ� भन्ने हामी गछN।
7 वितमीहरूले आफ्ना अघिQल्तिSतरको तथ्यलाई हेनु� पछ�। यदिद कसैले आफू ख्रीष्टमा भएको विनभिWतरूपले 

मान्छ भने उसले संझनु पछ� हामी पविन उही जस्तो ख्रीष्ट मै छौं।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. 1 शमूएल 16: 7 (परमप्रभु देख्नुहुन्छ)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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7 ...परमेश्वरले ती चीजहरू हेनु� हुन्न हो माविनसहरूले हेछ�न्। माविनसले बाविहरी रूप मात्र हेछ�, तर 
परमप्रभुले उसको हृदय हेनु�हुन्छ। एलीआब त्यो ठीक माविनस होइन।

2. यर्मिमंया 17 : 5-8, 13, 14

5 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो “जुन माविनसले अरू माविनसमालिथ भरोसा गछ� अविन शारीरिरक 
शलिCमालिथ विवश्वास गछ� र परमप्रभुबाट आफ्नो हृदय टाढो लैजान्छ त्यसलाई घिधक्कार।

6 ती माविनसहरू मरूभूघिममा उम्रने पोथ्रा झैं हुनेछन् अविन उन्नवित वितनीहरूले देख्ने छैनन्। वितनीहरूले 
असल देख्दैनन् जब यो आउँछ।

7 त्यो माविनस धन्य हो जसले परमप्रभुमालिथ भरोसा गछ�, जसले उहाँमालिथ विवश्वास राख्छ।
8 त्यो माविनस पानीको छेवमा रोविपएको रूख जस्तै हुनेछ जसले खोSसा सम्म आफ्नो जराहरू फैलाएको 

हुन्छ। यसकारर्ण त्यो वृक्ष गरम कालमा डराउदैन। यसका पातहरू खडेरी पदा� पविन हरिरयै रहन्छन् अविन 
यसमा फल फSनु छोडदैन।

13 हे परमप्रभु! तपाईं इस्राएलको आशा हुनुहुन्छ, वितनीहरू सब जसले छोडछन्, पघिछ वितनीहरू लल्तिlजत 
हुनेछन्। भूघिममा जसले तपाईंलाई छोडनेछन्। वितनीहरूको नाउँ माटोमा लेखिखनेछविकनभने वितनीहरूले 
परमप्रभुलाई जीविवत जलश्रोतलाई त्यागे।

14 हे परमप्रभु, यदिद तपाईंले मलाई विनको पानु�भयो भने, म साँल्तिoच नै विनको हुनेछु यदिद तपाईंले मलाई 
बचाउनु भयो भने, म साँल्तिoच नै बाँoने छु। परमेश्वर, म तपाईंको गुर्ण गाउँछु।

3. मत्ती 8 : 5-10, 13

5 येशू कफन�हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहरमा प्रवेश गनु�भयो, एकजना सेनाका अघिधकारी उहाँकहाँ 
आए अविन उहाँको सहयोगको विनम्तिम्त विवन्ती गरे।

6 अघिधकारीले भने, ‘हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षवातले थलिलएर मेरो Qरको पलङ्गमा लघिडरहेको छ। उसले 
आफ्नो शरीर चलाउनसम्म सकेको छैन अविन उग्र व्यथाले पीघिडत छ

7 येशूले ती अघिधकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अविन वितनलाई विनको पारिरदिदनेछु।
8 अघिधकारीले जवाफ दिदए, हे प्रभु! तपाईं मेरो Qरमा पस्नु हुने त्यवित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक 

वचन भविनदिदनुहोस् र मेरो नोकर विनको भइहालोस्।
9 म कसैको अधीनमा छु। अविन मेरो अघिधनमा अरू सैविनकरू छन्। यदिद मैले कुनै एकजना लिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्दा उ जान्छ। अविन अकt एक लिसपाहीलाई मैले आउ भन्दा ऊ आँउछ। यदिद मैले मेरो 
नोकरलाई भनें, ‘यो गर’ अविन उसले त्यो गछ�। मलाई थाहा छ तपाईंसंग पविन यस्तो शलिC छ।

10 जब येशुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आWय�चविकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा 
भएका ती सबै माविनसहरूलाई भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, इस्राएलमा पविन मैले कुनै 
माविनस यस्तो दृढ विवश्वासी पाइनँ।

13 तब येशूले त्यस अघिधकारीलाई भन्नुभयो, वितम्रो Qरमा जाऊ। वितमीले विवश्वास गरे जस्तै वितम्रो नोकर 
विनको भइसकेको हुनेछ। अविन ठीक त्यसैबला उसको नोकर विनको भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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4. यूहन्ना 12 : 37-46

37 यशूले यी धेरै चमत्कारहरू गनु�भयो। ती माविनसहरूले त्यस्तो दोखिखसके पWात् पविन उहाँमालिथ विवश्वास 
गरेनन्।

38 अगमवCा यशैयाको वचन पूरा होस् भनी यो भयोः हे प्ररमप्रभु, हामीले भनेका कुराहरूमा कसले 
विवश्वास गरयो? परमप्रभुको शलिC कसले देख्यो?

39 यसकारर्ण माविनसहरूले विवश्वास गरेनन्। विकनभने यशैयाले अझ भने,
40 परमेश्वरले माविनसलाई अन्धा बनाइदिदनु भयो। परमेश्वरले उनीहरूका हृदय कठोर पारिरदिदनु भयो। 

परमेश्वरले यसो गनु�को कारर्ण वितनीहरूले आफ्नै आँखले नदेखोस् भनेर वितनीहरूले हृदयले बुझ्न 
नसकोस भनेर नत्रता वितनीहरू मकहाँ विनको हुन फ� कनेछन्।

41 यशैयाले यसो भनेको कारर्ण उनले उहाँको मविहमा देखेका लिथए। अविन उहाँको विवषयमा भने।
42 तर धेरै माविनसहरूले येशूमा विवश्वास गरे। कवितपय यहूदी अगुवाहहरू सम्मले येशूमा विवश्वास गरे। तर 

वितनीहरू फरिरसीहरू देखिख डराउँथे। यसैले वितनीहरूले येशूमा विवश्वास गरे भनेर खुSलम खुSला भनेनन्। 
वितनीहरूलाई सभा-Qरबाट विनकाली देला विक भन्ने डर लिथयो।

43 ती माविनसहरू परमेश्वरबाट धेरै प्रशंसा गरिरनु भन्दा माविनसहरूबाटै प्रशंसा गरिरएको मन पराउँथे।
44 तब येशूले जोडले काराएर भन्नुभयो, “जसले मलाई विवश्वास गद�छ उसले मलाई मात्र विवश्वास गद:न 

जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँलाई पविन विवश्वास गछ�।
45 जसले मलाई देख्दछ उसले उहाँलाई देख्दछ जसले मलाई पठाउनु भयो।
46 म lयोवित हुँ र यस संसारमा आए ँर जसले मलाई विवश्वास गद�छ उसले अन्धकारमा बस्न पद:न।

5. मत्ती 23 : 1-3, 23, 24, 26, 27 (को लागी), 28

1 तब येशूले माविनसहरू र आफ्ना चेलाहरूसँग कुराकानी गनु�भयो। येशूले भन्नुभयो,
2 कानूनका शास्त्रीहरू र फरिरसीहरूलाई मोशाको विनयमको विवषयमा लिशक्षादिदने अघिधकार छ।
3 यसथ� वितनीहरूले लिसकाएको कुरा पालन गनु� पछ�। वितनीहरूले अह्राएका कामहरू गनु�। तर वितनीहरूको 

जीवनशैलीको अनुसरर्ण नगनु�। वितनीहरू केही गन� भविन वितमीहरूलाई अह्राउँछन् तर आफू चाँविह केही 
गदzनन्।

23 शास्त्रीहरू र फरिरसीहरूलाई घिधक्कार। वितमीहरू कपटीहरू हौ। आफूमा भएको हरेक चीजको, पुदीना,
सूप र जीरा को दशांश भागमा एक भाग मात्र परमेश्वरलाई दिदन्छौ। तर वितमीहरू असल हुने दया 
देखाउने र इमान्दार हुने जस्ता व्यवस्थाका प्रमुख कुराहरू लत्याउँछौ। वितमीहरूले ती कुराहरू पविन 
नलत्याइकन यी कामहरू गनु�पनz हो।

24 वितमीहरू अन्धा छौ तर अरूलाई अगुवाइ गनz कोलिशश गछN। वितमीहरू भुसुना चाँविह चाSदछौ तर 
ऊँटलाई चाँविह विनSदछौ। वितमीहरू त्यस्तै छौ।

26 ए अन्धा फारिरसीहरू पविहला प्यालाको भिभत्रपदिट सफा गर र त्यसलाई चोखो बनाऊ। तब प्यालाको 
बाविहरी भाग पविन चोखो हुनेछ।

27 ... वितमीहरू चुना पोतेको घिचहानहरू जस्ता छौ, जो बाविहरबाट सुन्दर देखिखन्छन। तर भिभत्रपदि| मरेको 
माविनहरूको हड्डीहरू हुन्छन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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28 वितमीहरू पविन त्यस्तै हौ। बाविहरबाट वितमीहरूलाई राम्रै देखिखन्छ। तर भिभत्र वितमीहरूमा छल र कपटले 
भरिरएको छ।

6. 2 कोरिरन्थी  5: 6-8, 16-18 (ला 2nd,)

6 यसैकारर्ण हामी सँधै भरोशामा छौं। हामी जान्दछौं विक जवित समय सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी
प्रभुबाट टाढा हुन्छौं।

7 हामी विवश्वासको माग� दश�नमा बाँचेका छौं-जे देख्छौं त्यसले होइन।
8 त्यसैले त म भन्छु हाम्रो भरोसा छ। अविन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इoछा गछ7 अविन प्रभु 

जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्न खोlछौं।
16 अब उसो संसारले माविनसहरूलाई जस्तो सम्झन्छ त्यस्तो हामी माविनसहरूलाई संझने छैनौं। साँचो हो, 

हामीले पविन पविहले ख्रीष्टलाई संसारले संझे जस्तै संझन्थ्यौं तर अब हामी त्यसरी संझदैनौं।
17 यदिद कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ माविनस बविनएको छ। पुराना कुराहरू विबतेर गए, हरेक कुरो नयाँ छ।
18 यी सब परमेश्वरबाटै हुन्। ख्रीष्टद्वारा, परमेश्वरले हामी र उहाँको माझमा शाम्तिन्त बनाउनु भयो। परमेश्वरले 

हामीलाई माविनसहरू बीच र उहाँलिसत शाम्तिन्त Sयाउने काम दिदनु भयो।

7. 2 कोरिरन्थी  6: 14-18

4 अविवश्वासीहरू जस्ता वितमीहरू होइनौ। यसैले उनीहरूसंग सहभागी नहोऊ। असल र खराबमा के 
साझेदारी हुन्छ? अँध्यारो र उlयालो एकैसाथ हुन सक्दैन।

15 ख्रीष्ट र बेलिलयालले कसरी सम्झौता गन� सक्छन्? एक विवश्वासीले अविवश्वासीबाट के पाउन सक्छ?
16 परमेश्वरको मन्दिन्दर र मूर्तितंहरूलिसत सम्झौता हुन सCैन। अविन हामी जीविवत परमेश्वरका मन्दिन्दर हौं। जस्तो 

परमेश्वर भन्नु हुन्छः म वितमीहरूलिसत बस्छु, वितनीहरूलिसतै किहंड्छु म वितमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अविन 
वितनीहरू मेरा माविनसहरू हुनेछन्।

17 यसैले ती माविनसहरूबाट विनस्केर आऊ आफूलाई वितनीहरूबाट अलग गराऊ, प्रभु भन्नु हुन्छ, केही 
नछोऊ जो असुद्ध छ अविन म वितमीरूलाई स्वीकार गनzछु।

18 म वितमीहरूका विपता बन्नेछु अविन वितमीहरू मेरा छोरा-छोरीहरू, सव�शलिCमान् प्रभु भन्नु हुन्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 472 : 24 (सबै)-26, 30-3

सबै वास्तविवकता भगवान र उहाँको सृविष्ट, सामंजस्यपूर्ण� र अनन्त मा छ। उहाँ जे बनाउनुहुन्छ त्यो राम्रो छ, र
उहाँले बनाउनुभएको सबै बनाउनुहुन्छ। … हामी विक्रभिWयन साइन्स मा जान्दछौं विक नश्वर मन वा शरीर को
सबै अनुरूपता भ्रम हो, न त वास्तविवकता र न पविहचान को बावजुद वास्तविवक र समान देखिखन्छ।

2. 243 : 32-6

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जसरी भगवान राम्रो र सबै अस्तिस्तत्व को झरना हो, उहाँ नवैितक वा शारीरिरक विवकृवित उत्पादन गद:नन्; 
तेसैले यस्तो विवकृवित वास्तविवक होइन, तर भ्रम हो, त्रुदिट को मृगौला हो। ईश्वरीय विवज्ञान यी भव्य तथ्यहरु 
लाई प्रकट गद�छ। वितनीहरूको आधारमा येशूले जीवन देखाउनुभयो, कविहSयै डराउनुहुन्न वा कुनै पविन 
रूप मा त्रदुिट पालन गनु�हुन्न।

3. 250 : 6-13

नश्वर अस्तिस्तत्व एक सपना हो; नश्वर अस्तिस्तत्वको कुनै वास्तविवक अस्तिस्तत्व छैन, तर भन्छन् "यो म हुँ।" आत्मा 
अहंकार हो जुन कविहSयै सपना देख्दैन, तर सबै कुरा बुझ्दछ; जो कविहSयै गSती गद:न, र कविहSयै सचेत हुन्छ;
जो कविहSयै विवश्वास गद:न, तर जान्दछ; जो कविहSयै जस्तिन्मदैन र कविहSयै मद:न। आध्यास्तित्मक माविनस यस 
अहंकार को समानता हो। माविनस भगवान हैन, तर सूय� को प्रकाश बाट आउँछ विकरर्ण जस्त,ै माविनस, भगवान
को नतीजा, भगवान प्रवितविबम्बिम्बत गद�छ।

4. 512 : 21-25

एक मन को अनन्त तत्वहरु बाट सबै रूप, रंग, गरु्णस्तर, र मात्रा, र यी दुबै मानलिसक, दुबै मुख्य र दोस्रो गरी 
उत्पन्न हुन्छ। उनीहरुको आध्यास्तित्मक स्वभाव आध्यास्तित्मक इन्दिन्�यहरु बाट मात्र बुन्दिझन्छ।

5. 21 : 25-10

कुरा संग सहानुभूवित मा भएकोले, सांसारिरक माविनस बेक र त्रदुिट को कल मा छ, र यतावितर आकर्तिषंत गरिरनेछ। 
उहाँ एक यात्री जस्तै हुनुहुन्छ जो एक सुखद यात्रा को लागी पभिWम वितर जाँदै हुनुहुन्छ। कम्पनी आकष�क छ र 
रमाईलो आनन्द छ। छ दिदनसम्म सूय�लाई पछ्याएपघिछ, उनी सातौं मा पूव� फकz , यदिद उनी आफैं लाई सही 
दिदशामा बग्ने कSपना गन� सक्दछन् भने सन्तुष्ट छन्। आफ्नो न्दिजग्lयाग कोस� को लागी शर्मिंमदंा, उनी केविह 
बुन्दिद्धमान तीथ�यात्री को पासपोट� उधारो, यो को सहायता संग सोoन को लागी सही बाटो खोlन र पछ्याउन।

पाप र क्षमा को आशा को बीच एक पेंडुलम जस्तै कम्पन, - स्वाथ� र कामुकता लगातार प्रवितगमन को कारर्ण, -
हाम्रो नवैितक प्रगवित दिढलो हुनेछ। ख्रीष्टको मागलाई उठाउँदै, नश्वरहरूले पीडा भोग्छन्। यसले उनीहरुलाई, 
डुबाउने पुरुषहरु को रूप मा, आफैलाई बचाउन को लागी जोरदार प्रयास गन� को लागी; र ख्रीष्टको बहुमSूय 
प्रमे को माध्यम बाट यी प्रयासहरु सफलता को मुकुट छन्।

6. 298 : 8-24

जसलाई भौवितक इन्दिन्�य भविनन्छ, केवल चीजहरुको नश्वर अस्थायी अनुभूवित रिरपोट� गन� सक्छ, जबविक 
आध्यास्तित्मक भावना मात्र सत्य को साक्षी हुन सक्छ। भौवितक भावना को लागी, अवास्तविवक वास्तविवक छ 
जब सम्म यो भावना ईसाई विवज्ञान द्वारा सही गरीन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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आध्यास्तित्मक भावना, भौवितक इन्दिन्�य को विवरोधाभास, अन्तज्ञा�न, आशा, विवश्वास, समझ, फल, 
वास्तविवकता शाघिमल छ। भौवितक भावनाले विवश्वास व्यC गद�छ विक दिदमाग पदाथ�मा छ। यो मानव विवश्वास, 
खुशी र पीडा, आशा र डर, जीवन र मृत्यु को भावना को बीच वैकल्तिSपक, कविहSयै नश्वर वा असत्य को 
सीमा भन्दा बाविहर पुग्छ। जब वास्तविवक प्राप्त हुन्छ, जुन विवज्ञान द्वारा Qोषर्णा गरीएको छ, खुशी अब एक 
काम्पनेवाला छैन, न त आशा एक धोखा हो। आध्यास्तित्मक विवचारहरु, संख्या र नोटहरु जस्तै, लिसद्धान्त बाट 
शुरू, र कुनै भौवितकवादी विवश्वास स्वीकार। आध्यास्तित्मक विवचारहरु आफ्नो ईश्वरीय मूल, भगवान, र हुन को 
आध्यास्तित्मक भावना को लागी नेतृत्व।

7. 359 : 29-21

एक ईसाई वैज्ञाविनक र एक विवपक्षी दुई कलाकारहरु जस्तै छन्। एक जना भन्छन्: "मसँग आध्यास्तित्मक 
आदश�हरु छन्, अविवनाशी र गौरवशाली। जब अरुले उनीहरुलाई मेरो जस्तै देख्छन्, उनीहरुको साँचो प्रकाश 
र मायालुता मा, - र थाहा छ विक यी आदश�हरु वास्तविवक र शाश्वत हुन् विकनभने सत्य बाट लिलइएको हो, - 
उनीहरुलाई थाहा हुनेछ विक केविह छैन। हारेको छ, र सबै जीताएको छ, वास्तविवक के हो भन्ने सही अनुमान 
द्वारा। "

अन्य कलाकार जवाफ दिदन्छन्: "वितमी मेरो अनुभव गलत छौ। मेरो मानलिसक र भौवितक दुबै बाहेक मेरो 
दिदमागको कुनै आदश� छैन। यो सत्य हो विक भौवितकताले यी आदश�हरुलाई अपूर्ण� र विवनाशकारी बनाउँछ; 
तैपविन म वितम्रो लागी मेरो, मेरो दिदने को लागी आदान प्रदान गर्दिदंन। मलाई यस्तो व्यलिCगत खुशी छ, र उनीहरु
यवित आWय�जनक रूप मा पारदश� छैनन्। उनीहरुलाई कम आत्म-त्याग को आवश्यकता छ र आत्मा लाई 
दृविष्ट बाट बाविहर राख्न को लागी। यसबाहेक, म मेरो पुरानो लिसद्धान्त वा मानव राय गुमाउने कुनै धारर्णा छैन।"

विप्रय पाठक, कुन मन-घिचत्र वा बाह्य विवचार तपाईलाई वास्तविवक हुनेछ,-सामग्री वा आध्यास्तित्मक? दुबै 
तपाईंसँग हुन सक्दैन। तपाइँ तपाइँको आफ्नै आदश� बाविहर Sयाइरहनुभएको छ। यो आदश� या त अस्थायी वा
अनन्त छ। या त आत्मा वा कुरा तपाइँको मोडेल हो। यदिद तपाइँ दुई मोडेलहरु को लागी प्रयास गनु�होस्, तब 
तपाइँ व्यावहारिरक रूपमा कुनै पनी छैन। एक Qडी मा एक पेंडुलम जस्तै, तपाइँ अगाघिड र पछाघिड 
फ्याँक्नुहुनेछ, पदाथ� को पसली हडताल र वास्तविवक र अवास्तविवक को बीच स्तिस्वंग।

8. 227 : 21-10

विक्रभिWयन विवज्ञान स्वतन्त्रताको स्तर उठाउँछ र रुन्छ: "मलाई पछ्याउनुहोस्! येशूले बाटो देखाउनुभयो। 
संसारका नागरिरकहरु, "भगवान को बoचाहरु को गौरवशाली स्वतन्त्रता," स्वीकार गनु�होस् र स्वतन्त्र 
हुनुहोस्! यो वितम्रो ईश्वरीय अघिधकार हो। भौवितक ज्ञान को भ्रम, ईश्वरीय कानून हैन, तपाइँलाई बाघँिधएको छ, 
तपाइँको स्वतन्त्र अंगहरु लाई उSगन गनु�भएको छ, तपाइँको क्षमताहरु लाई अपंग बनाएको छ, तपाइँको 
शरीर लाई कमजोर बनाएको छ, र तपाइँको अस्तिस्तत्व को ट्याब्लेट लाई विवकृत गरीएको छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यदिद परमेश्वरले माविनसलाई शासन गन� भौवितक कानूनहरु स्थाविपत गनु�भएको लिथयो, अनाज्ञाकारिरताले 
माविनसलाई विबरामी पानz लिथयो, येशूले ती कानूनहरुको उपेक्षा गनु�हुन्नथ्यो उनीहरुको प्रत्यक्ष विवरोधमा र सबै 
भौवितक परिरल्तिस्थवितहरुको अवज्ञा गरेर।

रोग को प्रसारर्ण वा नश्वर दिदमाग को केविह वैलिशष्ठ्य को असंभव हुनेछ यदिद यो महान तथ्य को लिसकेका लिथए, 
- अथा�त्, कुनै पनी असंगत अस्तिस्तत्व मा प्रवेश गन� सक्दैन, को लागी जीवन भगवान हो। आनुवंलिशकता नश्वर 
विवश्वास को लागी लिसद्धान्तहरु लाई विपन गन� को लागी एक प्रशस्त विवषय हो; तर यदिद हामी जान्दछौं विक केविह 
बाहेक वास्तविवक बाहेक केविह छैन, हामीसंग कुनै खतरनाक विवरासत हुनेछैन, र शारीरिरक रोगहरु हराउनेछन्।

9. 403 : 14-20

तपाइँ ल्तिस्थवित को कमान्ड गनु�हुन्छ यदिद तपाइँ बुझ्नुहुन्छ विक नश्वर अस्तिस्तत्व आत्म-धोका को एक राlय हो र 
हुनुको सत्य होइन। नश्वर दिदमाग लगातार नश्वर शरीर मा झूटा राय को परिरर्णामहरु उत्पादन गद:छ; र यो गन� 
को लागी जारी रहनेछ, जब सम्म नश्वर त्रुदिट सत्य द्वारा यसको काSपविनक शलिCहरु बाट वल्ति�चत छ, जो 
नश्वर भ्रम को गद्दार वेब लाई सफा गद�छ।

10.   208 : 20-24

हामीलाई वास्तविवक र शाश्वत को बारे मा जानौं, र आत्मा को शासन को लागी तैयार गरौं, स्वग� को राlय, - 
शासन र साव�भौघिमक सद्भाव को शासन, जो हराउन सविकदैन र सदाको लागी अदृश्य रहन सक्दैन।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राlय आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र  मबाट  सबै  पाप हटाउन;  र तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनoुछेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिCगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रमेको घिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनz,
विनन्दा गनz, सSलाह दिदन,े प्रभाव पानz वा गSतीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनoुछेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानलिसक सSलाहको  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, अनoुछेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफSड विक्रभिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


