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स्वर्ण� पाठ लूका 2: 10, 11

"�राउनु पर्दै$न, विकनभने म वितमीहरूलाई शुभ-समाचारहरू भन्न लागेकोछु। यसले सबै माविनसहरूलाई अत्यन्त
ह�विषत तुल्याउनेछ। विकनभने आज नै र्दैाऊर्दैको शहरमा वितमीहरूको विनम्तिम्त एउटा मुक्ति:र्दैाताको जन्म भएको छ।

उहाँ ख्रीष्ट, प्रभु हुनुन्छ।"

उत्तरर्दैायी पढाइ:  यशैया 11: 1-6

1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेछ। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने छ।
2 परमप्रभुको आत्मा त्यस बालकमा रहनेछ। त्यस आत्माले बालकलाई ज्ञान, बुद्धिF, माग�र्दैश�न र शक्ति: 

प्रर्दैान गनGछ। अविन त्यस आत्माले परमप्रभुको बारेमा बुझ्नु र आर्दैर गन� क्तिसकाउँछ।
3 त्यस बालकले परमप्रभुलाई आर्दैर गरेर आनद्धिन्र्दैत हुनेछ। त्यस बालकले अनुहार हेरेर इन्साफ गनG छैन्। 

सुनेको कुराको आधारमा उनले न्याय गनGछैन्।
4 उसले गरीब माविनसहरूलाई विनष्पक्ष र इमानर्दैारीपूव�क न्याय गनGछ। त्यस ठाउँका माविनसहरूलाई के गनG

विनर्ण�य गर्दै�छ त्यस बेला उ विनष्पक्ष रहनेछ। यदिर्दै उसले गरीब माविनसहरूलाई कुटनु परे, पविहले उसले 
त्यसको विनम्तिम्त आरे्दैश दिर्दैनेछन् र ती माविनसहरू कुदिटनेछन्। यदिर्दै उनले माविनसहरू मन$ पछ� भन्ने विनर्ण�य 
क्तिलँर्दैछ, तब उसले पविहले आज्ञा दिर्दैनेछ र ती माविनसहरू मारिरनेछन्। 

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

6 त्यसबेला ब्वाँसोहरू थुमाहरूसंग चुपचाप बस्ने छन्। अविन बाघहरू पाठाहरूसंग बस्नेछ। सिसंहहरू, 
बाछा र भैंसीहरूसंग डिमलेर बस्नेछन्। एउटा सानो बालकले वितनीहरूलाई �ोया�उनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यशैया 9: 2, 6, 7 

2 ती माविनसहरू अन्धकारमय संसारमा बाँचेका क्तिथए। तर वितनीहरूले दिर्दैव्य ज्योवित रे्दैख्नेछन्। वितनीहरू 
अँध्यारोमा बसेका क्तिथए, तर दिर्दैव्य ज्योवित वितनीहरूमाक्तिथ चम्तिम्कनेछ।

6 कुनै विवशेष बालक जन्मर्दैा त्यस्तो घट्ना हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा पुत्र दिर्दैनु हुनेछ। त्यही 
बालकले माविनसहरूमाक्तिथ शासन गनG द्धिजम्मेवारी क्तिलनेछ। उहाँका नाउँ अचम्मका सल्लहाकार, परा�मी 
परमेश्वर, सनातनका विपता, शाम्तिन्तका राजकुमार कहलाउनु हुनेछ।

7 उहाँको राज्यमा शक्ति: र शाम्तिन्त रहनेछ। र्दैाऊर्दै परिरवारको यस राजा सर्दैा अश्चिभवृद्धिF भइरहनेछ। 
यस राजाले सर्दैा-सर्दैाकोलाविग धार्मिमकंता अविन न्यायका साथ रे्दैश शासन गनु� हुनेछ। सेनाहरूका 
परमप्रभुक्तिसत आफ्ना माविनसहरूप्रवित उत्कट प्रेम छ। यस उते्तद्धिजत जोशले गर्दैा� यो सबै उहाँद्वारा 
गरिरनेछ।

2. मत्तय 1: 18-25

18 येशू ख्रीष्टकी आमा मरिरयमको मगनी यूसुफसँग भएको क्तिथयो। तर वितनीहरूको विववाह हुनु भन्र्दैा 
अडिघनै मरिरयम पविवत्र आत्माको शक्ति:द्वारा गभ�वती भएकी क्तिथइन्।

19 मरिरयमका पवित, यूसुफ एक धार्मिमकं माविनस क्तिथए। उनीले मरिरयमलाई विववाह हुनु अडिघ 
माविनसहरूका माझमा लज्जिज्जत बनाउन चाँहरै्दैन क्तिथए। यसकारर्ण उनी गोप्य प्रकारले मरिरयमलाई 
त्याग्ने पक्षमा क्तिथए।

20 तर जब यूसुफले यसो गनG विवचार क्तिलए, परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा उनीकहाँ आए। दूतले भने,
यूसुफ, र्दैाऊर्दैको पुत्र, मरिरयमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा ग्रहर्ण गन� वितमी �राउनु पर्दै$न। उनको 
गभ�मा भएको नानी पविवत्र आत्माबाट भएको हो।

21 उनले एउटा पुत्रको जन्म दिर्दैनडेिछन्। वितमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। उनलाई त्यो नाउँ दिर्दैनु, 
विकनभने, उहाँले नै आफ्ना माविनसहरूलाई वितनीहरूका पापहरूबाट उद्वार गनु�हुनेछ।

22 अगमव:ाद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा होस् भनेर यी सबै भन्न आएका हुन्
23 कन्या गभ�वती हुनेडिछन्, र एउटा पुत्र जन्माउने डिछन,् वितनीहरूले उहाँको नाउ इम्मानुएल राख्नेछन्।

इम्मानुएलको अथ� हो परमेश्वर हामीहरूक्तिसत हुनुहुन्छ।
24 जब यूसुफ विनद्राबाट ब्यूँझे; परमप्रभुका दूतले वितनलाई जे भनेका क्तिथए त्यविह गरे। यूसुफले 

मरिरयमलाई विववाह गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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25 तर मरिरयमले पुत्र नजन्माउज्जेलसम्म यूसूफले वितनीक्तिसत सहवास गरेनन् अविन यूसुफले पूत्रको नाउँ
येशू राखिखदिर्दैए।

3. मत्तय 2: 1-13, 19 (कविहले)-21, 23

1 यहूदिर्दैया भन्ने ठाउँको बेतलेहेम शहरमा येशूको जन्म भएको क्तिथयो। हेरोर्दै राजा भएकोबेलामा उहाँको 
जन्म भएको क्तिथयो। जब येशूको जन्म भयो केही ज्योवितषीहरू पूव�बाट यरूशलेममा आए।

2 ती ज्योवितषीहरूले माविनसहरूलाई यसोभनी सोधे, यहूर्दैीहरूका राजा भएर जन्मेका उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ?
हामीले उहाँको तारा पूव�मा रे्दैख्यौं जसले उहाँ जन्मेको संकेत दिर्दैएको छ। हाडिमले पुवq आकाशमा तारा 
उर्दैय हुँरै्दै गरेको रे्दैख्यौ। हामी उहाँको आराधना गन� आएका छौं।

3 जब राजा हेरोर्दैले यहुर्दैीहरूका यी नयाँ राजाको बारेमा सुने। हेरोर्दै यस घटनाबाट डिचम्तिन्तत भए।
यसकारर्ण यरूशलेमका सबै बाक्तिसन्र्दैाहरूलाई पविन यो समाचारले डिचम्तिन्तत तुल्यायो।

4 हेरोर्दैले सबै मुख्य यहूर्दैी पूजाहारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूको एउटा सभा बोलाए। उनले 
वितनीहरूलाई सोधे, ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुनेहो?

5 वितनीहरूले जवाफ दिर्दैए ‘यहुर्दैीयाको बेतलेहेम शहरमा; अगमव:द्वारा यस विवषयमा लेखिखएको छ
6 ए बेतलेहेम, यहूर्दैाको मुलुक, तँ यहुर्दैाका शासकहरूका माझ महान छस्। हो, तँबाट एकजना शासक 

आउनेछन् जो मेरो माविनस, इस्राएलको रखवाल गनGछन्।
7 त्यसपडिछ हेरेर्दैले पूव�का ती ज्योवितषीहरूलाई गुप्तमा बोलाए। हेरोर्दैले वितनीहरूबाट पविहलो पल्ट तारा 

रे्दैखा परेको समय दिठकसँग पत्ता लगाए।
8 त्यसपडिछ हेरोर्दैले ती ज्योवितषीहरूलाई बेतलेहेममा पठाए। हेरोर्दैले वितनीहरूलाई भने ‘जाऊ र बालकको

बारेमा ठीकसँग पत्ता लगाओ। जब त्यो बालकलाई भेट्टाउनेछौ, तब मलाई खबर गर, र म पविन गएर 
वितनको आराधना गनGछु।

9 राजाका सबै कुरा सुने र ज्योवितषीहरू गए। जुन-तारा वितनीहरूले पुव�मा रे्दैखेका क्तिथए, फेरिर त्यही तारा 
वितनीहरूले रे्दैखे। ज्योवितषीहरूले तारालाई पछ्याउन थाले। त्यो तारा सानो बालक भएको ठाउँमा 
नपुगुञ्जेल वितनीहरूको अडिघ-अडिघ गयो र त्यही अडि�यो।

10 तारा रे्दैखेर ज्योवितषीहरू अत्यन्तै खुशी भए।
11 वितनीहरू बालक भएको घरश्चिभत्र गए। त्यहाँ सानो बालकलाई आफ्नो आमा मरिरयमसंग रे्दैखें। 

वितनीहरूले क्तिशर झुकाएर बालकलाई र्दैण्�वत र आराधाना गरे। बालकलाई ल्याइदिर्दैएका उपहारहरू 
वितनीहरूले खोले र उनलाई सुन, धूप र मूर�का भेटी झुकाएर चढाए।

12 तर परमेश्वरले वितनीहरूलाई सपनामा चेताउनी दिर्दैनुभयो। परमेश्वरले वितनीहरूलाई हेरोर्दैकहाँ फकG र 
नजाऊ भनी चेताउनी दिर्दैनुभयो। त्यसपडिछ वितनीहरू अकै बाटो भएर आफ्ना विनजरे्दैशमा फ� विकए।

13 ज्योवितषीहरू गएपडिछ, परमप्रभुको एउटा दूत सपनामा यूसुफकहाँ रे्दैखा परे। दूतले भने, उठ, साना 
बालक र उहाँकी आमालाई साथमा क्तिलएर डिमश्ररे्दैशमा जाऊ। हेरोर्दैले साना बालकहरूलाई खोज्न 
लाविगरहेकोछ। उसले सानो बालकलाई मान� चाहन्छ। मैले नभनेसम्म वितमी त्यहीं बस्नु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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19 हेरोर्दै मरेपडिछ, परमप्रभुका एकजना दूत यूसुफकहाँ सपनामा रे्दैखा परे। यो घटना त्यसबेला भयो जब 
यूसुफ डिमश्ररे्दैशमा नै क्तिथए।

20 स्वग�दूतले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई क्तिलएर इस्राएल जाऊ। बालकलाई मान� 
चाहने ती माविनस अविहले मरिरसकेका छन्।

21 त्यसपडिछ यूसुफ उठे, बालक र उहाँकी आमालाई क्तिलएर इस्राएल तफ�  आए।
23 यूसुफ नासरत भन्ने ठाउँमा पुगे र त्यही बस्न थाले। यसरी अगमन:ाद्वारा बोक्तिलएको वचन सत्य भयो। 

परमेश्वरले भन्नुभएको क्तिथयो विक “ख्रीष्टलाई नासरीभविननेछ।

4. लूका 2: 40 

40 सानो बालक दिर्दैनप्रवित दिर्दैन बढरै्दै गए। उनी बक्तिलयो हुँरै्दै गए अविन ज्ञानले भरिरए। परमेश्वरको अनुग्रह 
वितनको साथ क्तिथयो।

5. लूका 4: 14-21

14 येशू पविवत्र आत्माको शक्ति: क्तिलएर गालीलमा फकू� नु भयो। गालीलभरिर उहाँको बारेमा समचारहरू 
फैक्तिलयो।

15 उहाँले वितनीहरूको सभा घरहरूमा क्तिसकाउन शुरू गनु�भयो। सबै माविनसहरूले उहाँको प्रशंसा गरे।
16 येशूले आफु हुकG को शहर नासरतको पविन यात्रा गनु� भयो। विवश्रामको दिर्दैनमा अडिघ झैं उहाँ सभाघरमा 

जानु भयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उश्चिभनु भयो।
17 यशैया अगमव:ाद्वारा लेखिखएको ग्रन्थ उहाँलाई दिर्दैईएको क्तिथयो। उहाँले ग्रन्थ पल्टाउनु भयो अविन एक 

ठाउँ जहाँ विनम्नक्तिलखिखत कुरा लेखिखएको भेट्टाउनु भयोः
18 परमप्रभुको आत्मा ममक्तिथ छ। परमेश्वरले मलाई अश्चिभषेक गनु�भएकोछ, केही पविन नभएका 

माविनसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषर्णा गनु� पठाउनु भएकोछ, कैर्दैीहरूलाई 
मु: पान� अविन अन्धो माविनसहरूलाई रे्दैख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा विपज्जिल्सएका माविनसहरूलाई 
मु: पान� परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोछ।

19 अविन घोषर्णा गन� विक आफ्नो माविनसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उडिचत समय आएको छ।
20 उहाँले ग्रन्थ बन्र्दै गनु�भयो। उहाँले त्यो ग्रन्थ सहयोगीलाई दिर्दैएर त्यहीं बस्नुभयो। सभा घरमा भएका 

प्रत्येक माविनसले उहाँ लाई हेरिररहेका क्तिथए।
21 येशू वितनीहरूसंग बोल्न थाल्नु भयो उहाँले भन्नु भयो, मैले वितमीहरू अडिघ जो धम�ग्रन्थको अंश पढे त्यो 

आज पढरै्दै गर्दैा� नै पूर्ण� भयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. 7: 1-12, 27-2 (से ;)

अनन्त कायम राख्नेहरूका लाविग आजको दिर्दैन आशीवा�र्दैले ठूलो छ। ब्यँूद्धिझएको गोठालोले विबहानको पविहलो
बेहोस विकरर्णहरू रे्दैख्छ, पविहले उठेको दिर्दैनको पूर्ण� चमक आउँछ। त्यसैले अगमव:ा-गोठालाहरूलाई 
विफक्का तारा चम्काइयो; तैपविन यो रात पार गय~, र आइपुग्यो जहाँ, अस्पष्टतामा, बेथलेहेम बेब, ख्रीष्टको 
मानव हेराल्�, सत्य, जसले ख्रीष्ट येशूको माध्यमबाट मुक्ति:को माग�लाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पाछ�, त्रुदिटको रात 
पार गन�सम्म। विबहानको विकरर्ण र अस्तिस्तत्वको माग�र्दैश�क तारा चम्तिम्कन्छ। विवजमेनहरूलाई ईश्वरीय विवज्ञानको 
यो तारालाई हेन� र पछ्याउन, अनन्त सद्भावको बाटो उज्यालो पान� नेतृत्व गरिरएको क्तिथयो।

रोग र पापको उपचारमा सत्यको शक्ति:को लेखकले खोज गरेरे्दैखिख, उनको प्रर्णाली पूर्ण� रूपमा परीक्षर्ण 
गरिरएको छ र अभाव फेला परेको छैन;

2. 108 : 1-4, 19-6

मलाई यो स्वगqय विवश्वास कहाँबाट आयो, - भौवितक इद्धिन्द्रयहरूको गवाहीको लाविग एक विवश्वास विवरोधी? सेन्ट
पलका अनुसार, यो "परमेश्वरको अनुग्रहको वरर्दैान क्तिथयो जुन उहाँको शक्ति:को प्रभावकारी काय�द्वारा मलाई 
दिर्दैइएको क्तिथयो।"

मृत्युको उपत्यकाको छायामा उश्चिभएर नश्वर अस्तिस्तत्वको क्तिसमाना नद्धिजक हुरँ्दैा, मैले दिर्दैव्य विवज्ञानमा यी 
सत्यहरू क्तिसकें : विक सबै वास्तविवक अस्तिस्तत्वहरू ईश्वरमा छन्, ईश्वरीय दिर्दैमाग, र त्यो जीवन, सत्य र प्रेम सबै 
हुन-् शक्ति:शाली र सधैं वत�मान; विक सत्यको विवपरिरत, - जसलाई तु्रदिट, पाप, रोग, रोग, मृत्यु, भविनन्छ - झूटो 
भौवितक भावनाको झूटो गवाही हो, वस्तुमा मनको; विक यो गलत भावना विवकक्तिसत हुन्छ, विवश्वासमा, नश्वर 
मनको एक व्यक्ति:परक अवस्था जसलाई यही तथाकक्तिथत दिर्दैमागले महत्त्व दिर्दैन्छ, जसले गर्दैा� आत्माको 
वास्तविवक अथ� बन्र्दै हुन्छ।

मेरो खोज, त्यो गल्ती, नश्वर, गलत नामको दिर्दैमागले नश्वर शरीरको सबै जीव र काय�हरू उत्पार्दैन गर्दै�छ, मेरो
विवचारहरूलाई नयाँ च्यानलहरूमा काम गन� सेट गय~, र मेरो प्रस्तावको प्रर्दैश�नको नेतृत्व गर्यो विक दिर्दैमाग 
सबै हो र पर्दैाथ� प्रमुखको रूपमा शून्य छ। दिर्दैमाग-विवज्ञानमा कारक।

वि�ज्जिस्चयन विवज्ञानले विववार्दैास्पर्दै रूपमा प्रकट गर्दै�छ विक दिर्दैमाग सबैमा छ, विक केवल वास्तविवकताहरू 
ईश्वरीय दिर्दैमाग र विवचार हुन्।

3. 109 : 22-27

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 6बाइबली पाठ आइतवार, डि�सेम्बर 25, 2022
विवषय- वि�श्चि�यन साइन्स

बुझाइमा सत्यको प्रकटीकरर्ण मलाई �मशः र स्पष्ट रूपमा दिर्दैव्य शक्ति:द्वारा आयो। जब एक नयाँ 
आध्यास्तित्मक विवचार पृथ्वीमा जस्तिन्मन्छ, यशैयाको भविवष्यसूचक धम�शास्त्र नयाँ रूपमा पूरा हुन्छ: "हाम्रो 
सामु एउटा बच्चा जस्तिन्मयो, ... र उसको नाम अद्भतु भविननेछ।"

4. 333 : 16 (आगमन)-23

नाजरथको येशूको आगमनले ईसाई युगको पविहलो शताब्र्दैीलाई डिचन्ह लगाइयो, तर ख्रीष्ट वष�को सुरुवात वा 
दिर्दैनको अन्त्य विबना नै हुनुहुन्छ। वि�ज्जिस्चयन युग भन्र्दैा पविहले र पडिछ दुवै पुस्ताहरू भरिर, ख्रीष्ट, आध्यास्तित्मक 
विवचारको रूपमा, - ईश्वरको प्रवितविबम्ब, - ख्रीष्ट, सत्यलाई प्राप्त गन� तयार भएका सबैलाई केही मात्रामा शक्ति: 
र अनुग्रहको साथ आउनुभएको छ।

5. 141: 13-22 (से ;)

विबरामी र पापीहरूलाई विनको पानG �ममा, येशूले यस तथ्यलाई विवस्तृत गनु�भयो विक विनको पानG प्रभावले 
ईश्वरीय क्तिसFान्त र ख्रीष्ट-आत्माको समझलाई पछ्यायो जसले शारीरिरक येशूलाई शासन गय~। यस 
क्तिसFान्तको लाविग त्यहाँ कुनै वंश, कुनै चच�को एकाडिधकार छैन। यसको एकमात्र मुकुट भएको क्तिशर अमर 
साव�भौमसत्ता हो। यसको एक मात्र पुजारी अध्यात्मवार्दैी माविनस हो। बाइबलले घोषर्णा गछ� विक सबै 
विवश्वासीहरू "परमेश्वरका लाविग राजा र पूजाहारीहरू" बनाइएका छन्। बाविहरकाहरूले ख्रीष्टको यो 
विनर्ण�यलाई त्यवितबेला बुझेका क्तिथएनन् र अविहले पविन बुझ्रै्दैनन्।

6. 52: 13-14

"माविनसहरूबाट घृश्चिर्णत र अस्वीकृत," शाम्तिन्तका राजकुमारको बारेमा यशैयाको ग्राविफक शब्र्दै क्तिथयो।

7. 55 : 2-5

अगाडि� बदिढरहेको शताब्र्दैी, अदृश्य ईश्वरको मृत भावनाबाट, आजको दिर्दैनमा ईसाईवार्दैी दिटप्पर्णीहरू र येशूद्वारा
आज्ञा गरिरएको ईसाई उपचारको विवचारको प्रयोगको विवषयहरू; तर यसले अजेय तथ्यलाई असर गर्दै$न।

8. 110 : 17-24

कुनै पविन मानव कलम र द्धिजब्रोले मलाई यस पुस्तकमा समावेश विवज्ञान, विवज्ञान र स्वास्थ्य क्तिसकाउन सकेन; र न
द्धिजब्रो न कलमले यसलाई उल्टाउन सक्छ। यो पुस्तक उथले आलोचना वा लापरवाह वा दुभा�वनापूर्ण� 
विवद्याथqहरूद्वारा विवकृत हुन सक्छ, र यसका विवचारहरू अस्थायी रूपमा दुरुपयोग र गलत रूपमा प्रस्तुत हुन 
सक्छ; तर त्यहाँको विवज्ञान र सत्य सर्दैाको लाविग बुझ्न र प्रर्दैश�न गन� को लागी रहनेछ।

9. 141 : 28-3

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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हाम्रा पज्जिल्पटहरूले वि�श्चि�यन विवज्ञानलाई न्याय गरून्। प्रेसको विनष्पक्ष प्रवितविनडिधत्व होस् । यसलाई हाम्रा 
शैश्चिक्षक संस्थाहरूमा अविहले शैश्चिक्षक धम�शास्त्र र विफद्धिजयोलोजीले ओगटेको ठाउँ दिर्दैनुहोस्, र यसले आत्म-
स्थापना र प्रचारको लाविग आवश्यक पुरानो प्रर्णालीहरू, वितनीहरूलाई वशमा पान�को लाविग बनाइएको भन्र्दैा 
कम समयमा रोग र पाप मेटाउनेछ।

10.    147 : 14-23

यद्यविप यस खण्�मा दिर्दैमाग-उपचारको पूर्ण� विवज्ञान समावेश छ, यो पुस्तकको एक साधारर्ण अवलोकनद्वारा 
तपाईंले विवज्ञानको सम्पूर्ण� अथ� अवशोविषत गन� सक्नुहुन्छ भनेर कविहल्यै विवश्वास नगनु�होस्। पुस्तकको अध्ययन 
गन� आवश्यक छ, र वैज्ञाविनक उपचारका विनयमहरूको प्रर्दैश�नले तपाईंलाई वि�श्चि�यन विवज्ञानको आध्यास्तित्मक 
आधारमा दृढतापूव�क रोप्नेछ। यो प्रमार्णले तपाईंलाई पविहले नै पुरानो क्तिसFान्तहरूको विवनाशकारी जीवाश्महरू 
माक्तिथ माक्तिथ उठाउँछ, र तपाईंलाई अविहलेसम्म अप्राप्य र अस्पष्ट रे्दैखिखने आध्यास्तित्मक तथ्यहरू बुझ्न सक्षम 
बनाउँछ।

11.    11 : 9-21

वि�ज्जिस्चयन विवज्ञानको भौवितक विनको पानG परिरर्णामहरू अब, येशूको समयमा, ईश्वरीय क्तिसFान्तको सञ्चालनबाट 
पाइन्छ, जस अडिघ पाप र रोगले मानव चेतनामा आफ्नो वास्तविवकता गुमाउँछन् र प्राकृवितक रूपमा र आवश्यक 
रूपमा अन्धकारले प्रकाश र पापलाई स्थान दिर्दैन्छ। सुधार। अब, त्यसबेला, यी शक्ति:शाली कामहरू अलौविकक 
होइन, तर परम प्राकृवितक छन्। वितनीहरू इम्मानुएलको डिचन्ह हुन्, वा "परमेश्वर हामीसँग" - एक ईश्वरीय प्रभाव 
जुन मानव चेतनामा सधैं उपज्जिस्थत हुन्छ र आफैलाई र्दैोहोया�उँछ, पविहले नै प्रवितज्ञा गरिरएको क्तिथयो।

कैर्दैीहरूलाई मुक्ति:को प्रचार गन� [अथ�को],
र अन्धाहरूलाई दृविष्ट पुन: प्राम्तिप्त,
चोट लागेका वितनीहरूलाई स्वतन्त्रतामा सेट गन�।

12.    565 : 13-18

आध्यास्तित्मक विवचारको प्रवितरूपर्ण हाम्रो गुरुको पार्थिथंव जीवनमा संश्चिक्षप्त इवितहास क्तिथयो; तर "उहाँको राज्यको, 
त्यहाँ कुनै अन्त हुनेछैन," विकनविक ख्रीष्ट, ईश्वरको विवचारले अन्ततः सबै राष्ट्र र माविनसहरूलाई शासन गनGछ - 
अविनवाय� रूपमा, पूर्ण� रूपमा, अन्तमा - ईश्वरीय विवज्ञानको साथ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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रै्दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

रै्दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिर्दैन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सर्दैस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृद्धिF, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्दै 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्ति:गत अनुलग्नकले मर्दैर चच�का सर्दैस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पर्दै�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँर्दैा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सर्दैस्यहरूले दिर्दैनहुँ हेनु�पर्दै�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पर्दै�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनG,
विनन्र्दैा गनG, सल्लाह दिर्दैन,े प्रभाव पानG वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्दै 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सर्दैस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसल े आ�ामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुF दिर्दैन
प्रवितदिर्दैन स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो र्दैावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँरै्दैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा र्दैोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेर्दै 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� वि�श्चि�यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उFरर्णहरू र वि�श्चि�यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


