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विवषय- ख्रीष्ट येशू

स्वर्ण� पाठ:  प्रकाश 22: 16

"म येशू दाऊदको जरा र सन्तान, र उज्यालो र विबहानको तारा हुँ।"

उत्तरदायी पढाइ:  प्रकाश 19: 11-16

11 तब मैले खोलिलएको स्वग� देखें। मेरो सामुन्ने एउटा सेतो घोडा लि7यो। घोड सवारलाई विवश्वासी अविन सत्य 
भविनन्छ। वितनी ठीक न्याय गछ�न् अविन साँचो लडाँई लडाउँछन्।

12 वितनका आँखा बल्दै गरेको आगो जस्तो छ। वितनका लिशरमा अनेक मुकुटहरु छन्। वितनको नाउँ 
वितनीमालि7 लेखिखएको छ। तर वितनी मात्र एक जना छन् जसले त्यो नाउँ जान्दछन्। अन्य कुनै माविनसले 
त्यो नाउँ जान्दैन।

13 वितनले रगतमा डुबाएको पोशाक पविहरेका लि7ए। वितनको नाउँ परमेश्वरको वचन हो।
14 स्वग�का सेनाहरु वितनलाई पछ्याइ रहेका लि7ए। वितनीहरु सेता घोडामा सवार लि7ए। वितनीहरु सेतो अविन 

सफा चिचल्लो मलमलका पविहरनमा लि7ए।
15 घोडसवारको मुखबाट एक धारिरलो तरवार बाविहर विनस्कन्छ। वितनले राष्ट्रहरुलाई परास्त गन�का विनम्तिKत यो 

तरवार प्रयोग गनLछन्। वितनले फलामे डन्डाले राष्ट्रहरुमालि7 शासन गनLछन्। वितनले सव�शलिMमान् 
परमप्रभुको भयानक प्रकोपको दाख-भट्टीमा अङ्गूर विनचोनL छन्।

16 वितनको पोशाक अविन वितनको विफलामा यो नाउँ लेखिखएको लि7यो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. यशैया 11: 1-6, 9

1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेछ। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने छ।
2 परमप्रभुको आत्मा त्यस बालकमा रहनेछ। त्यस आत्माले बालकलाई ज्ञान, बुद्धिद्ध, माग�दश�न र शलिM 

प्रदान गनLछ। अविन त्यस आत्माले परमप्रभुको बारेमा बुझ्नु र आदर गन� लिसकाउँछ।
3 त्यस बालकले परमप्रभुलाई आदर गरेर आनद्धिन्दत हुनेछ। त्यस बालकले अनुहार हेरेर इन्साफ गनL छैन्। 

सुनेको कुराको आधारमा उनले न्याय गनLछैन्।
4 उसले गरीब माविनसहरूलाई विनष्पक्ष र इमानदारीपूव�क न्याय गनLछ। त्यस ठाउँका माविनसहरूलाई के गनL

विनर्ण�य गद�छ त्यस बेला उ विनष्पक्ष रहनेछ। यदिद उसले गरीब माविनसहरूलाई कुटनु परे, पविहले उसले 
त्यसको विनम्तिKत आदेश दिदनेछन् र ती माविनसहरू कुदिटनेछन्। यदिद उनले माविनसहरू मनg पछ� भन्ने विनर्ण�य 
लिलँदछ, तब उसले पविहले आज्ञा दिदनेछ र ती माविनसहरू मारिरनेछन्। 

5 त्यस बालकले उपकार अविन विनष्पक्षताको बल पाउनेछ। वितनीहरू उसको लाविग एक पटुका जस्तो 
हुनेछन् जुन उसले आफ्ना कKमरमा वरिरपरिर बाँध्नेछ।

6 त्यसबेला ब्वाँसोहरू 7ुमाहरूसंग चुपचाप बस्ने छन्। अविन बाघहरू पाठाहरूसंग बस्नेछ। सिसंहहरू, 
बाछा र भैंसीहरूसंग चिमलेर बस्नेछन्। एउटा सानो बालकले वितनीहरूलाई डोया�उनेछ।

9 यी सारा कुराहरूले त्यहाँ शाम्तिन्त छाएको देख्न सविकन्छ। कुनै माविनसले पविन एक-अका�लाई आघात 
पुया�उने छैन्। माविनसहरू जो मेरो पविवत्र पव�तमालि7 छन वितनीहरूले कुनै चीजहरू पविन नष्ट गनL छैनन्। 
विकन? विकनभने माविनसहरूले साँचो मनले परमप्रभुलाई चिचने। समुद्र पानीले परिरपूर्ण� भए जस्तो वितनीहरू
पविन उहाँको बारेमा भरिरपूर्ण� हुनेछन्।

2. मकू� स 1: 1, 9-11

1 येशूख्रीष्ट, परमेश्वरको पतु्रको सुसमाचार, अगमवMा यशैयाहले भनेका घट्नाबाटै आरKभ हुन्छ।
9 त्यसै बेला यूहन्ना भएको स्7ानमा गालीलको नासरत भन्ने शहरबाट येशू आउनु भयो। यद�न नदीमा 

यूहन्नाले येशूलाई बम्तिप्तस्मा दिदए।
10 जब येशू पानीदेखिख बाविहर विनस्कनु हुँदै लि7यो, उहाँले आकाश खुल्ला देख्नुभयो। पविवत्र आत्मा ढुकुरको 

रूप लिलएर येशूकहाँ ओर्लिलंनु भयो।
11 स्वग�बाट एउटा अवाज आयो अविन भन्योः वितमी मेरा पुत्र हौ, अविन म वितमीलाई प्रेम गद�छु। म तीमीसँग 

धेरै प्रसन्न छु।

3. यूहन्ना 1 : 43-49

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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43 अकs दिदन गालील जान येशूले विनTय गनु�भयो। येशूले विफलिलपलाई भेटनुभयो र भन्नुभयो मलाई 
पछ्याउ।

44 अद्धिन्द्रयास र पत्रुस जस्तै विफलिलप पविन बे7सेदा शहरका लि7ए।
45 विफलिलपले न7ानेललाई भेट्टाए र भने, मोशाले व्यवस्7ामा के लेख्नु भएको लि7यो सKझ। मोशाले एकजना

माविनस आइरहेछ भनी लेख्नु भएको लि7यो जो आइरहेको छ। अगमवMाहरूले पविन उहाँको विवषयमा 
लेख्नु भएको लि7यो। हामीले उहाँलाई नै पायौं। उहाँको नाउँ येशू हो, योसेफका पुत्र। उहाँ नासरतका 
हुनुहुन्छ।

46 तर न7ानेलले विफलिलपलाई सोधे, के नासरतबाट केही असल कुरो आउन सक्छ? विफलिलपले उत्तर दिदए, 
आएर अविन हेर।

47 येशूले न7ानेललाई आफूतफ�  आइरहेको देख्नु भयो र भन्नुभयो, यो आइरहेको मान्छे साँच्चिxच नै एकजना
इस्राएली हुन्। उनमा त्यस्तो कुनै खराबी छैन।

48 न7ानेलले उहाँलाई सोधे, मलाई कसरी तपाईंले चिचन्नुहुन्छ? येशूले उत्तर दिदनुभयो, विफलिलपले वितमीसंग 
मेरो विवषयमा बात गन� भन्दा पविहल्यै वितमी नेभारको रूखमुविन हुदँा नै वितमीलाई देखें।

49 तब न7ानेलले येशूलाई भने, रब्बी तपाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईंनै इस्राएलका राजा हुनुहुन्छ।
4. यूहन्ना 2 : 1-11, 13-16

1 दुइदिदन पTात् गालीलको काना भन्ने शहरमा विववाह समारोह भइरहेको लि7यो। येशूकी आमा त्यहाँ 
हुनुहुन्7यो।

2 येशू अविन उहाँका चेलाहरूलाई पविन त्यहाँ विनम्तिKताइएको लि7यो।
3 विववाह समारोहमा प्रशस्त दाखरस लि7एन। दाखरस जवित सविकसके पचिछ येशूकी आमाले उहाँलाई भविनन् 

वितनीहरूसंग अरु दाखरस छैन।
4 येशूले उत्तर दिदनुभयो, विप्रय नारी, मैले के गनु� पछ�, मलाई नभन मेरो समय अझ आई सकेको छैन।
5 येशूकी आमाले नोकरहरूलाई भविनन् उहाँले जे भन्नु हुन्छ त्यही गर।
6 त्यहाँ ढंुगाका ठूल-ठूला छ वटा पानीका घ्याKपाहरू लि7ए। यहूदीहरूले आफ्ना शुद्धी धमा�नुष्ठानमा ती 

पानीका घ्याKपाहरू चलाउने गद�7े। प्रत्येक घ्याKपाहरू बीस अ7वा तीस गेलेन परिरमार्णको लि7यो।
7 येशूले नोकरहरूलाई भन्नुभयो, घ्याKपाहरू पानीले भर। तब नोकरहरूले मुखसKमै घ्याKपाहरूमा पानी 

भरिरदिदए।
8 तब येशूले नोकरहरूलाई भन्नुभयो, अब केही पानी घ्याKपाबाट विनकाल र लगेर समारोहका अध्यक्षक 

कहाँ पुया�ऊ। वितनीहरूले त्यसै गरे।
9 विववाह समारोहका मुखिखयाले चाखे, पानी दाखरस भइसकेको लि7यो। दाखरस कहाँबाट आयो वितनलाई 

7ाहा भएन। तर यो विवषय नोकरहरालाई मात्र 7ाहा लि7यो जसले पानी ल्याएका लि7ए। तब मुखिखयाले 
बेहुलालाई बोलाउन पठाए र

10 उनले बेहुलालाई भने, माविनसहरूले पविहले राम्रो दाखरस संधैं बाँडछन्। पचिछ पाहुनाहरू गएपचिछ अलिलक
सस्तो दाखरस बाडँन 7ाल्दछन्। तर वितमीले अविहलेसKम राम्रो दाखरस जोगाएर राखेका रहेछौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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11 येशूले सव�प्र7म गालीलको काना शहरमा गनु� भएको चमत्कार यही लि7यो। येशूले आफ्नो महानता 
देखाउनु भयो। अविन उहाँका चेलाहरूले उहामँालि7 विवश्वास गरे।

13 यहूदीहरूको विनस्तार चाडअवित नद्धिजक लि7यो। अतः येशू यरूशलेमतफ�  जानु भयो।
14 यरूशलेममा येशू मद्धिन्दर तफ�  जानु भयो। उहाँले मद्धिन्दरमा माविनसहरूले गाई-गोरू, भेंडा अविन परेवाहरू 

बेxदै गरेको देख्नु भयो। अन्य माविनसहरू टेबलमालि7 बलिसरहेको देख्नु भयो। वितनीहरू लेनदेन र 
माविनसको पैसाको व्यपार गरिररहेका लि7ए।

15 येशूले केही डोरीका टुRाहरूलिलएर कोरा� बनाउनुभयो। तब जKमै ती माविनसहरूलाई भेंडा र गाई सविहत 
मद्धिन्दर बाविहर क्षेत्रवाट लघानु� भयो। येशूले लेनदेन गरिरएको पैसा छरपष्ट पादg टेबल उल्टाई दिदनुभयो।

16 येशूले ती ढुकुरह्ररू बेxनेहरूलाई भन्नुभयो, यी चीजहरू यहाँबाट लगेर गइहाल। मेरा विपताको घरलाई 
विकनबेचको बजार जस्तो नबनाऊ।

5. मकू� स 1: 32-39

32 त्यस साँझमा जब सूय� अस्तायो, माविनसहरूले अनेकौं रोगीहरूलाई येशूकहाँ ल्याए। वितनीहरूले भूत 
लागेकाहरूलाई पविन ल्याए।

33 शहरका सारा माविनसहरू घरको ढोकामा भेला भएका लि7ए।
34 येशूले बेग्ला-बेग्लै रोग लागेकाहरू ससबैलाई विनको पानु�भयो। तर येशूले भूतहरूलाई बोल्न दिदनु भएन, 

विकनभने भूतहरूले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर जान्दथ्यो।
35 भोलिलपल्ट विबहान, येशू चाँडै उठनुभयो। उहाँले घर छोडनुभयो, विवहान अंध्यारोमा नै येशू एकान्तमा 

जानूभयो अविन प्रा7�ना गन� लाग्नु भयो।
36 केही समयपचिछ लिसमोन र उनका सा7ीहरू येशूलाई खोज्न गए।
37 वितनीहरूले येशूलाई भेटे अविन भन्नलागे, सबै माविनसहरू तपाईंलाई नै हेरिररहेका छन।
38 येशूले भन्नुभयो, “हामी यहाँ वरिरपरिरका अरु शहरहरूमा जानुपछ�। त्यस7� ती ठाउँहरूमा पविन म प्रचार 

गन� सक्नेछु। यविह काम गनु� म आएको हूँ।”
39 अविन येशूले गालीलको सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गनु�भयो 

अविन माविनसहरूमा लागेका भूतहरू भगाइदिदनु भयो।येशूद्वारा एकजना रोगी विनको भयो।

6. मत्ती 11: 2-6

2 बम्तिप्तस्मा दिदने यूहन्ना कैदमा लि7ए। ख्रीष्टले गरेका सबै कुराहरू उनले सुने। अविन यूहन्नाले आफ्ना 
चेलाहरूलाई येशूकहाँ पठाए।

3 यूहन्नाका चेलाहरूले येशूलाई सोधे, यूहन्नाले आउँदैछ भन्नुभएको माविनस तपाईं नै हुनुहुन्छ, विक अरू 
कुनै माविनसलाई हामीले पख�नु पनL हो?

4 येशूले भन्नुभयो, यूहन्नाकहाँ जाऊ वितमीहरूले सुनेका र देखेको कुराहरू वर्ण�न गर।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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5 अन्धाहरूले फेरिर दृविष्ट पाउँछन्; लङ्गडाहरू विहडन सक्ने हुन्छन्; कुष्ट रोगीहरू शुद्ध हुन्छ; बैह्राहरू 
सुन्नसक्ने हुन्छन् मरेकाहरू जागा उठ्छन् अविन गरीब माविनसहरूलाई सुसमाचाहरू सुनाइदैछ।

6 यदिद कुनै माविनसले मलाइ ग्रहर्ण गछ� भने त्यो धन्यको हो।

7. यूहन्ना 21 : 25

25 येशूले अरू पविन धेरै कामहरू गनु� भएकोछ। ती विवषयमा एक एक गरेर सबै लेखिखए भने म सोxदछु विक 
जो पसु्तकहरू लेखिखन्छ ती यवित अचिधक हुनेछ विक सारा पृथ्वीमा त्यो अटाउने छैन। 

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 583 : 10-11

ख्रीष्ट। ईश्वरको ईश्वरीय अश्चिभव्यलिM, जो शरीरमा अवतार तु्रदिट नष्ट गन� आउँछ।

2. 589 : 16-18

येशु। ईश्वरीय विवचारको सवsxच मानव भौवितक अवधारर्णा, त्रदुिटलाई हप्काउने र नष्ट गनL र माविनसको 
अमरतालाई प्रकाशमा ल्याउने।

3. 26 : 10-18, 28-9

ख्रीष्ट आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसलाई येशूले आफ्नै क7नहरूमा संकेत गनु�भयो: "बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ।" "म 
र मेरो बुबा एक हौं।" यो ख्रीष्ट, वा माविनस येशूको दिदव्यता, उहाँको ईश्वरीय स्वभाव लि7यो, ईश्वरीयता जसले 
उहाँलाई एविनमेटेड बनायो। ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमले येशूलाई पाप, रोग र मृत्युमालि7 अचिधकार दिदनुभयो। 
उहाँको चिमशन आकाशीय अस्तिस्तत्वको विवज्ञान प्रकट गनु� लि7यो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले माविनसको लाविग के
गनु�हुन्छ भनेर प्रमाश्चिर्णत गनु� लि7यो।

हाम्रो गुरुले कुनै लिसद्धान्त, लिसद्धान्त, वा विवश्वास लिसकाउनुभएन। यो सबै वास्तविवक अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय लिसद्धान्त
लि7यो जुन उहाँले लिसकाउनुभयो र अभ्यास गनु�भयो। उनको ईसाई धम�को प्रमार्ण धम� र उपासनाको कुनै रूप वा
प्रर्णाली लि7एन, तर विRश्चिTयन विवज्ञान, जीवन र प्रेमको सद्भाव बाविहर काम गनL। येशूले बम्तिप्तस्मा दिदने यूहन्नालाई
सन्देश पठाउनुभयो, जुन ख्रीष्ट आउनुभएको लि7यो भन्ने प्रश्नभन्दा बाविहर प्रमाश्चिर्णत गनL उदे्दश्यले लि7यो: "आफ्नो
बाटो जानुहोस्, र जोनलाई भन्नुहोस् विक तपाईंले के देख्नुभयो र सुन्नु भयो; अन्धाहरू कसरी देख्छन्, 
लङ्गडाहरू विहड्ँछन्। कुष्ठरोगीहरू शुद्ध हुन्छन्, बविहराहरूले सुन्छन्, मरेकाहरू जीविवत हुन्छन्, गरीबहरूलाई 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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सुसमाचार प्रचार गरिरन्छ।" अकs शब्दमा: जोनलाई दिदव्य शलिMको प्रदश�न के हो भनी बताउनुहोस्, र उसले 
तुरुन्तै मसीहको काममा परमेश्वर नै शलिM हुनुहुन्छ भनी बुझ्नेछ।

4. 31 : 12-17

ईसाई  कत�व्यहरूको  सूचीमा  पविहलो,  उहाँले  आफ्ना  अनुयायीहरूलाई  सत्य  र  प्रेमको  विनको  पानL  शलिM
लिसकाउनुभयो। उनले मृतक समारोहलाई कुनै महत्त्व दिदएनन्। यो जीविवत ख्रीष्ट हुनुहुन्छ,  व्यावहारिरक सत्य,
जसले उहाँलाई काममा पछ्याउने सबैका लाविग येशूलाई "पुनरुत्7ान र जीवन" बनाउँछ।

5. 473 : 7-25

ईश्वर-लिसद्धान्त सव�व्यापी र सव�शलिMमान छ। परमात्मा जताततै हुनुहुन्छ, र उहाँ बाहेक अरू केही पविन छैन वा 
शलिM छैन। ख्रीष्ट आदश� सत्य हुनुहुन्छ, जुन विRश्चिTयन विवज्ञान माफ� त रोग र पाप विनको पान� आउँदछ, र सबै 
शलिM परमेश्वरलाई दिदन्छ। येशू त्यो माविनसको नाम हुनुहुन्छ जसले अरू सबै माविनसहरू भन्दा बदिढ, ख्रीष्टलाई 
प्रस्तुत गनु�भएको छ, परमेश्वरको वास्तविवक विवचार, विबरामी र पापीहरूलाई विनको पानL र मृत्युको शलिMलाई नष्ट 
गनL। येशू मानव माविनस हुनुहुन्छ, र ख्रीष्ट ईश्वरीय विवचार हुनुहुन्छ; त्यसैले येशू ख्रीष्टको दै्वधता।

चच�य विनरंकुशताको युगमा, येशूले ईसाई धम�को लिशक्षा र अभ्यासको परिरचय दिदनुभयो, ईसाई धम�को सत्य र 
प्रमेको प्रमार्ण प्रदान गदg; तर उहाँको उदाहरर्णमा पुग्न र उहाँको विनयम अनुसार यसको विनदsष विवज्ञानको 
परीक्षर्ण गन�, रोग, पाप र मृत्युलाई विनको पानL, व्यलिMत्व वा माविनस येशूको सट्टा ईश्वरीय लिसद्धान्त, प्रमेको रूपमा
ईश्वरको राम्रो बुझाइ आवश्यक छ।

6. 53 : 4 (त्यहाँ)-7

… त्यहाँ  नाजरेन  जस्तो  भोक  र  जोशबाट  टाढा  भएको  माविनस  कविहल्यै  बाँचेको  लि7एन।  उहाँले
पापीहरूलाई हप्काउनुहुन्थ्यो। त्यसैले उसले कप विपयो।

7. 7:1-7

गल्तीको लाविग उसको एउटै लिसश्चिभल वाक्य लि7यो, "मेरो पचिछ लाग, शैतान।" येशूको हप्काइ औंल्याएको र 
वितखो लि7यो भन्ने अझै बलिलयो प्रमार्ण उहाँका आफ्नै शब्दहरूमा पाइन्छ, - जब उहाँले शैतानहरू भगाउनुभयो 
र विबरामी र पापीहरूलाई विनको पानु�भयो, त्यस्ता जबरजस्ती उxचारर्णको आवश्यकता देखाउँदै। त्रुदिटको त्यागले
यसको झूटा दावीहरूको भौवितक भावनालाई वच्चि�चत गद�छ।

8. 51 : 19-24, 28-8

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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उहाँको उत्कृष्ट उदाहरर्ण हामी सबैको मुलिMको लाविग लि7यो, तर उहाँले गनु�भएका कामहरू गरेर र अरूलाई गन�
लिसकाउनुभयो। विनको पानL उहाँको उदे्दश्य स्वास्थ्य पुनस्7ा�पना गनु� मात्र लि7एन, तर उहाँको ईश्वरीय लिसद्धान्त 
प्रदश�न गनु� लि7यो। उसले भनेको र गरेको सबै कुरामा उहाँ सत्य र प्रमेद्वारा परमेश्वरबाट प्रेरिरत हुनुभयो।

येशू विनस्वा7� हुनुहुन्थ्यो। उसको आध्यास्तित्मकताले उसलाई संवेदनाबाट अलग गर्यो, र स्वा7� भौवितकवादीले 
उसलाई घृर्णा गन� दिदयो। तर यही आध्यास्तित्मकताले येशूलाई विबरामीहरूलाई विनको पान�, खराबी हटाउन र 
मरेकाहरूलाई जीविवत पान� सक्षम बनायो।

प्रारच्चिKभक बाल्यकाल देखिख नै उहाँ आफ्नो "बुबाको व्यवसाय" को बारे मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका खोजहरू 
वितनीहरूबाट धेरै टाढा लि7ए। उहाँको मालिलक आत्मा लि7यो; वितनीहरूको मालिलक कुरा लि7यो। उहाँले परमेश्वरको
सेवा गनु�भयो; वितनीहरूले मामन सेवा गरे। उहाँको स्नेह शुद्ध लि7यो; वितनीहरू शारीरिरक लि7ए। उहाँका 
इद्धिन्द्रयहरूले स्वास्थ्य, पविवत्रता र जीवनको आध्यास्तित्मक प्रमार्णमा विपए। वितनीहरूको इद्धिन्द्रयहरूले उल्टो 
गवाही दिदए र पाप, रोग र मृत्युको भौवितक प्रमार्णहरू अवशोविषत गरे।

9. 52 : 19-28

"दुःखका माविनस" ले भौवितक जीवन र बुद्धिद्धको शून्यता र सबै समावेशी ईश्वरको शलिMशाली वास्तविवकतालाई 
राम्रोसँग बुझेका लि7ए। यी दुई मुख्य विबन्दुहरू लि7ए दिदमाग-उपचार, वा ईसाई विवज्ञान, जसले उहाँलाई प्रमेले 
सशस्त्र बनायो। ईश्वरको सवsxच पार्लि7ंव प्रवितविनचिध, ईश्वरीय शलिM प्रवितविबम्बिKबत गनL मानव क्षमताको कुरा गदg, 
भविवष्यसूचक रूपमा आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, वितनीहरूको दिदनको लाविग मात्र होइन तर सधैंको लाविग 
बोल्दै: "जसले ममालि7 विवश्वास गछ� , मैले गनL कामहरू उसले पविन गनLछ; " र "यी चिचन्हहरूले विवश्वास 
गनLहरूलाई पछ्याउनेछन्।"

10.   40 : 25-30

हाम्रो स्वग�य विपता, ईश्वरीय प्रमे, सबै माविनसहरूले हाम्रो मालिलक र उहाँका प्रेरिरतहरूको उदाहरर्ण पछ्याउन 
र उहाँको व्यलिMत्वको उपासना मात्र होइन भनेर माग गद�छ। यो दुःखको कुरा हो विक ईश्वरीय सेवा भन्ने 
वाक्यांश सामान्यतया दैविनक कम�को सट्टा साव�जविनक पूजाको अ7�मा आएको छ।

11.   41 : 6-7

हाम्रा गुरुजस्तै, हामीले भौवितक इद्धिन्द्रयबाट आस्तित्मक भावनामा जानुपछ�।

12.   28 : 15-24

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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न त उत्पलित्त, चरिरत्र, न त येशूको काम सामान्य रूपमा बुद्धिझएको लि7यो। उहाँको प्रकृवितको कुनै पविन अंशले 
भौवितक संसारलाई सही मापन गन� सकेन। उहाँको धार्मिमंकता र शुद्धताले पविन माविनसहरूलाई यसो भन् नबाट 
बाधा पुर्याएन: उहाँ एक पेटु र अशुद्धको चिमत्र हुनुहुन्छ, र बेलजेबब उहाँको संरक्षक हो।

याद गनु�होस्, ए विRच्चिस्चयन शहीद, यदिद तपाईं आफ्नो मालिलकको खुट्टाको जुत्ता खोल्न योग्य हुनुहुन्छ भने यो 
पया�प्त छ!

13.   55 : 15-26

सत्यको अमर विवचार शताब्दीयौंदेखिख फैलिलएको छ,  यसको पखेटामवुिन विबरामी र पापहरू जKमा गदgछ। मेरो
7विकत आशाले त्यो खुशीको दिदन महसुस गनL प्रयास गछ� ,  जब माविनसले ख्रीष्टको विवज्ञानलाई चिचन्न सक्छ र
आफ्नो चिछमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गनLछ, - जब उसले परमेश्वरको सव�शलिMमानता र ईश्वरीय पे्रमको विनको
पानL शलिM महसुस गनLछ जुन यसले मानवजावितको लाविग गरेको छ र गरिररहेको छ। । प्रवितबद्धता पूरा हुनेछन्।
ईश्वरीय उपचारको पुन:  प्रकट हुने समय सबै समय भरिर छ;  र जसले आफ्नो पार्लि7ंव सबै ईश्वरीय विवज्ञानको
वेदीमा राख्छ, उसले अविहले ख्रीष्टको कचौरा विपउछ, र ईसाई उपचारको आत्मा र शलिMले समाप्त भएको छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा7�ना

प्रत्येक दिदन प्रा7�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्7ाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समदृ्धिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� Kयानुअल, अनxुछेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिMगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिKबत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा7�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनL,
विनन्दा गनL, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानL वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� Kयानुअल, अनxुछेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानलिसक सल्लाहको  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� Kयानुअल, अनxुछेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लि7यो। यो किकंग जेKस बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


