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स्वर्ण� पाठ:  याकूब 1 : 18

"सत्यको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने विनर्ण�य लिलनु भयो। उहाँले सृजना गरेको वस्तुहरू
मध्ये हामीलाई सब भन्दा महत्वपूर्ण� बनाउनु इच्छा गनु�भयो।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 1: 1-3, 6
भजनसंग्रह 92: 12-14
भजनसंग्रह 86: 11

1 धन् य हो त् यो माविनस, जो अधम6हरूको सल् लाहमा विहँड्दैन, न पापीहरूको माग�मा उभिभँदैन, न त 
घृर्णा गन>हरूको आसनमा बस् छ।

2 धार्मिम@क माविनसले परमप्रभुको लिBक्षा मन पराउँदछ। ऊ परमप्रभुको लिBक्षाहरूको विवषयमा रात-
दिदन सोचिचरहन्छ।

3 यसकारर्ण त्यो माविनस खोलाको पानीले सिस@चेको रूख जस्तै बलिलयो हुन्छ ऊ ठीक समय फल 
दिदने रूख सरह हो। ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मदMन उसले गरेको प्रत्येक काम सफल 
हुन्छ।

6 विकन? विकनभने परमप्रभुले धम6 माविनसहरूको रक्षा गनु�हुन्छ, तर दुष्ट माविनसहरूलाई नष्ट 
गनु�हुन्छ।

12 असल माविनसहरू लेबानेनमा परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोविपएको देवदारू जस्ता छन्, परमप्रभुको 
मन्दिन्दरमा रोप्न गरिरएको धम6 माविनसहरू हाम्रो परमेश्वरको मन्दिन्दरको प्राङ्गर्णमा फुलिलरहेकाछन्।

13 परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोविपएकाहरू हाम्रा परमेश्वरको चोकमा फस्टाउनेछन्।
14 वितनीहरू बृद्ध भए तापविन वितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन गरिररहने 

छन्।
11 हे परमप्रभु, तपाईंको तरिरकाहरू लिसकाउनु होस्, अविन म बाँच्नेछु र सत्य पालन गन>छु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यBैया 55 : 1, 3 (ला 3rd ,), 8-11

1 हेसबै, वितखा�एका माविनसहरू, आऊ पानी विपऊ! पैसा छैन भनेर सुता� नगर। आऊ, अघाउञ्जेल सम्म 
खाऊ र विपऊ! वितमीहरूलाई पैसा चाविहन्दैन अघाउञ्जेल खाऊ र विपऊ। खान र विपऊनुको ज्याला 
लाग्दैन।

3 मैले भनेका कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिदएर सुन्। मेरो कुरालाई ध्यान दिदएर सुन वितमीहरूका प्रार्णहरू 
बाँच्नेछन्। मकहाँ आऊ र वितमीहरूसँग एक करार गन>छु जुन सदा-सव�दा रहनेछ। यो करार त्यस्तो हुनेछ
जुन मैले दाऊदसँग गरेको लिथए।ँ मैले दाऊदलाई प्रेम गन>छु अविन सदा ऊ प्रवित उदार रहनेछु भनेर वचन 
दिदएको लिथए।ँ अविन वितमीहरूले त्यो करारमालिथ विवश्वास गन� सक्छौ।

8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “वितमीहरूका विवचारहरू मेरा विवचारहरू जस्ता छैनन्। वितमीहरूका चालहरू मेरा 
चालहरू जस्ता छैनन्।

9 आकाB पृथ्वी भन्दा अल्गो छ। त्यस्तै प्रकारले, मेरा चालहरू पविन वितमीहरूका भन्दा फराविकला छन् 
अविन मेरा विवचारहरू पविन वितमीहरूका विवचारहरू भन्दा अग्ला छन्। परमप्रभु स्वयंले यी कुराहरू 
भन्नुभयो।

10 पानी र विहँऊ आकाBबाट ब�षन्छ अविन वितनीहरू फक> र आकाB वितर जादैँन्। जब सम्म वितनीहरूले 
धत6लाई छोएर त्यसलाई भिभजाउँदैन्। तब धत6ले विबरूवामा टुसा उमाद�छ। ती टुसाहरूले 
विकसानकोलाविग अन्न उब्जाउँछन् अविन माविनसहरूले ती अन्न रोटी बनाई खान्छन्।

11 यस्तै प्रकारले मेरा वचनहरूले मेरो मुख छाड्दछ अविन ती वचनहरूले केही नगरूञ्जेल सम्म फकk 
आउँदैन्। मेरा वचनहरूले घटनाहरू घटाउने गछ� जुन म चाहन्छु। मैले पठाएका ती वचनहरू आफ्नो 
काम गन� सफल हुन्छन्।

2. मत्ती 13: 1

1 ठीक त्यही दिदन येBू बाविहर गएर झीलड्ढो छेउमा बस्नु भयो।

3. लूका 8: 4-8, 11-15

4 येBूले यात्रा गनु� भएको प्रत्येक Bहरका माविनसहरू भेला भएर उहाँलाई घेरी रहेका लिथए। उहाँले 
वितनीहरूलाई यो दृष्टान्त भनेः

5 एकजना खेती वाला बीऊ छन�लाई विनस्कयो। जब त्यसले बीऊ छन� थाल्यो कवितपय बीऊहरू बाटोवितर 
झरे। माविनसहरूले बीऊहरू टेके अविन चरा-चुरुङ्गीले ती बीऊहरू खाइदिदए।

6 केही बीऊहरू चट्टानमा छरिरए। ती बीऊहरू उम्रन थाले पविन चिचसोपनको अभावले सुकी गए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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7 कवितपय बीऊहरू काँढाघारीमा छरिरए। ती बीऊहरू उम्रन थाले, तर पचिछबाट ती काँढाहरू बढेर 
वितनीहरूलाई पविन बढन रोक्यो।

8 अविन कवितपय बीऊहरू राम्रै जमीनमा परे। ती बीउहरू उम्रन लागे अविन सय गुर्णा धेरै अन्न दिदनसक्ने 
भए।

11 यो दृष्टान्तको अथ� के हो भनेः बीऊ परमेश्वरको वचन हो।
12 बाटोमा झरेको बीऊहरू के भए होलान? वितनीहरू पविन परमश्वरको वचन सुन्नेहरूर जस्तै हुन् ती 

वचनहरू लगेर जान्छ। त्यसैले त्यस्ता माविनसहरूले वचनमा विवश्वास गदMन्न अविन जोविगनेछन्।
13 तर चट्टानमा झरेको बीऊर चाँविह के हुन्? वितनीहरू चाँविह परमेश्वरको वचनहरू सुन्नेहरू जस्तै हुन अविन 

खुBीसंग ग्रहर्ण गछ�न्। तर ती माविनसहरू गविहरो हुदैँन। वितनीहरू केही समय सम्म मात्र आफ्नो 
विवश्वासमा रहनेछ। त्यसपचिछ जब केही परीक्षा आउँछ, वितनीहरू विवश्वास गन� छोडछन् अविन 
परमेश्वरदेखिख टाढा बस्छन्।

14 काँढाघारीमा झरेको बीऊहरू चाँविह के होलान? वितनीहरू पविन ती माविनसहरू जस्तै हुन् जसले 
परमेश्वरको वचन सुन्दछन्, तर वितनीहरू जीवनका चिचन्ता, धन, सुख चैनमा परेर विनसालिसन्छन्। त्यसैले
वितनीहरूबाट फलहरू लाग्न पाऊँदैन।

15 अविन त्यो राम्रो जमीनमा परेको बीऊहरू चाँविह के होला? वितनीहरू पविन ती माविनसहरू जस्तै हुन् जसले 
परमेश्वरको वचनलाई असल र इमान्दार मनले सुन्छन्। वितनीहरू परमेश्वरको वचन पालन गद�छन् अविन 
धैय�संग राम्रो फलहरू पविन फलाउँछन्।

4. मत्ती 13 : 31-35

31 तब येBूले माविनसहरूलाई अकt उखान भन्न भयो। स्वग�को राज्य एउटा रायोको बीऊ जस्तो हो। 
एकजना माविनसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा रोप्यो।

32 त्यो बीऊ अरू बीऊहरूमध्ये सबैभन्दा सानो बीऊ हुन्छ। तर जब यो उम्रन्छ त्यो बारीको सबभन्दा ठूलो 
पोथ्रा हुन सक्छ। त्यो रूख जस्तै उम्रन सक्छ हाँगाहरू यवित ठुला उम्रन सक्छन् विक वितनमा चरा-
चुङ्गीहरूले आफ्ना विनम्तिम्त गुँड बनाउन सक्छन्।

33 येBूले अकt उखान भन्नुभयो, स्वग�को राज्य खमीर जस्तो हो। जसलाई एउटी स्त्रीले रोटी बनाउन एउटा
ठूलो भाँडामा विपठोलिसत चिमसाइन्। त्यो खमीरले पीठोको सबै डल्लालाई खमीरी बनायो।

34 येBूले माविनसहरूलाई यी सबैकुराहरू भन्नलाई उखानहरू उपयोग गनु�भयो। वास्तवमा उहाँले 
वितनीहरूलाई उखानहरूको उपयोग नगरी कविहले केही भन्नु भएन।

35 अगमवक्ताद्वारा भविनएका कुराहरूलाई पूर्ण� गन� यस्तो भएको हो, म उखान माफ� त वितमीहरूसँग बोल्छु,
उखानहरूमा संसारको सृविष्ट भएको समय देखिख गुप्त राखिखएका कुराहरू भन्नेछु।

5. लूका 9: 1, 2, 6

1 Bूले बाहजना पे्ररिरतहरूलाई एक साथमा बोलाउनु भयो। उहाँले विबमारीहरूलाई विनको पान> र 
भूतहरूलाई भगाउने Bलिक्त र अचिधकार वितनीहरूलाई दिदनुभयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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2 येBूले वितनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा घोषर्णा गनु� विबमारीहरू र रोग विनको पान� बाविहर पठाउनु
भयो।

6 त्यसकारर्ण प्रेरिरतहरू बाविहर गए। वितनीहरू सुसमाचार प्रचार गदM र प्रत्येक विबमारी माविनसलाई विनको 
पादM सबै Bहरहरूमा यात्रा गरे।

6. 2 कोरिरन्थी 9: 6 (उहाँले), 7 (ला ;), 8, 10 (ला ;), 11

6 याद गरः जसले अलिलकवित छछ� उसले अलिलकवित नै बाली कटनी गछ�।
7 हरेकले आफ्नो मनमा जवित दिदन्छु भनेर चिचताएको छ त्यवित नै देओस्, विवना इच्छा कसैले नदिदओस्। 

जबज�स्तीमा कुनै व्यलिक्तले नदिदवोस् जसले खुBी भएर दान गछ� उसलाई परमेश्वरले प्रमे गनू�हुन्छ
8 अविन परमेश्वरले वितमीलाई प्रBस्त मात्र आBीवा�द दिदनु हुनेछ। तब वितम्रोमा सघैं प्रBस्त रहेनछ अविन 

प्रत्येक Bुभकम�कोलाविग मकु्तहस्तले दान दिदन सक्नेछौ।
9 धम� Bास्त्रमा यो लेखिखएको छः उसले उदारतापूव�क गरीबहरूलाई दिद@दछ उसको दयाभाव सदा-सव�दा 

रविहरहन्छ।
10 परमेश्वर नै एक हुन्, जसले रोप्नेलाई विबउ दिदनु हुन्छ अविन उहाँले खानलाई रोटी दिदनुहुन्छ। अविन 

परमेश्वरले वितमीहरूलाई विबऊ दिदनुहुन्छ र ती विबऊ बढाऊनु हुन्छ। वितम्रो दयाभावबाट उहाँले प्रBस्त बाली
उठाउनु हुन्छ।

11 परमेश्वरले वितमीलाई हरतरहले धनी बनाउनु हुनेछ जसमा विक वितमी सधैं मकु्तभावले दान दिदनु सक्नेछौ। 
अविन हामी माफ� त धन्यवाद चढाउनेछन्।

7. 1 पत्रुस 2: 11-14 (ला 1st,), 15

11 विप्रय चिमत्रहरु, वितमीहरु यो संसारमा प्रवासी अविन परदेBीहरु हौ। यसथ� वितमीहरुलाई वितम्रा Bरीरले 
चाहेको नराम्रा कम�हरुदेखिख टाढा रहुन् भनी म विनवेदन गछु�। यी कुराहरु वितमीहरुका आत्माको 
विवरुद्ध जुझ्छन्।

12 माविनसहरु जसले विवश्वास गदMनन् वितनीहरु वितमीहरुका वरिरपरिर छन्। ती माविनसहरुले वितमीहरुले 
भूल गरी रहेकाछौ भनी विनन्दा गछ�न्। यसथ� असल जीवन विबताऊ। तब वितमीहरुले गरेका असल 
कुराहरु वितनीहरुले देख्नेछन् अविन वितमीहरुले परमेश्वरलाई मविहमा प्रदान गन>छौ। जब उहाँ आउनु 
हुन्छ।

13 प्रभुको विनम्तिम्त प्रत्येक मानब अचिधकारको आज्ञा पालन गर। राजाको आज्ञा पालन गर जो सवtच्च 
अचिधकारी हुन्।

14 अविन राज्यपालहरुको।
15 यसथ� जब वितमीहरु असल कम� गछ~, जसले वितमीहरुको विवषयमा मूख�तापूव�क कुरा गछ� उसको 

मुख थुन। परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा यही हो।

8. 1 पत्रुस 3: 8, 9

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8 यसरी, वितमीहरु सबैले एकसाथ Bाम्तिन्तलिसत रहनु पछ�। वितमीहरुले एक-अका�लाई बुझ्ने प्रयत्न गनु�पछ�।
एक-अका� प्रवित दाज्यू-भाइलाई जस्तै प्रमे गर। दयावान अविन विबनम्र बन।

9 माविनसहरुले वितमीहरुलाई नराम्रो गरे वितमीहरुले प्रवितBोधमा नराम्रो कम� नगर। यदिद कसैले 
वितमीहरुलाई अपमान गरे प्रवितBोधमा उसलाई कुबचन नभन। तर त्यस व्यलिक्तलाई आBीवा�द देऊ भनी
परमेश्वरलिसत प्राथ�ना गर, विकनभने वितमीहरुलाई आBीवा�द प्राप्त गन� आह्वान गरिरएको हो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 293 : 28-31

विYस्चिस्चयन विवज्ञानले सत्य र यसको सवtच्चता, विवश्वव्यापी सद्भाव, ईश्वरको सम्पूर्ण�ता, असल र खराबको 
Bून्यतालाई प्रकाBमा ल्याउँछ।

2. 322 : 31-5

आफैलाई तु्रदिटबाट मुक्त गन� भन्दा सत्यको चाहना गन� सन्दिजलो छ। नश्वरहरूले विYभिZयन विवज्ञानको बुझाइ 
खोज्न सक्छन्, तर वितनीहरू विYभिZयन विवज्ञानबाट वितनीहरूको लाविग प्रयास नगरी हुनुको तथ्यहरू बटुल्न 
सक्षम हुनेछैनन्। यो द्वन्द्व हरेक प्रकारको तु्रदिटलाई त्याग्न र राम्रो बाहेक अरू कुनै चेतना राख्ने प्रयासमा 
समावेB छ।

3. 4: 12-24 (ला ;)

सधैं असल हुनको लाविग बानी बसाल्ने संघष� विनरन्तर प्राथ�ना हो। वितनीहरूले ल्याउने आलिBष्हरूमा यसको 
उदे्दश्यहरू प्रकट हुन्छन्, - आBीवा�दहरू जुन, सुविनने Bब्दहरूमा स्वीकार नगरे पविन, प्रमेको सहभागी हुनको 
लाविग हाम्रो योग्यता प्रमाभिर्णत गद�छ।

हामीले परमेश् वरलाई प्रेम गन� सकौं भनी मात्र सोध्दा हामीले उहाँलाई कविहल्यै प्रमे गन> छैन। तर अझ राम्रो र 
पविवत्र बन्ने चाहना, दैविनक सजगता र ईश्वरीय चरिरत्रलाई थप आत्मसात गन> प्रयासमा व्यक्त गरिरएको, हामी 
उहाँको प्रवितरूपमा ब्यँून्दिझएसम्म हामीलाई नयाँ ढाल्ने र फेसन गन>छ। हामी ईश्वरीय प्रकृवितको प्रदB�न माफ� त 
ईसाई धम�को विवज्ञानमा पुग्छौं;

4. 323 : 13-16

थप समात्नको लाविग, हामीले पविहले नै थाहा पाएको कुरालाई व्यवहारमा उतानु�पद�छ। हामीले सम्झनुपछ�  विक
सत्य बुझ्दा देखाउन सविकन्छ, र प्रदB�न नगरेसम्म त्यो राम्रो बुझ्दैन।

5. 361 : 23-30 (ला ,)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय विवज्ञानको मानव धारर्णा, तथाविप, सीचिमत, विवज्ञान हुन र प्रदB�नको विवषय हुनको लाविग सही हुनुपछ�। 
असीम सत्यको कीटार्णु, यद्यविप स्वग�को राज्यमा पथृ्वीमा उच्च आBा छ, तर परमेश्वरले बीउको लाविग माटो 
तयार नगरेसम्म यसलाई अस्वीकार र विनन्दा गरिरनेछ। जुन कुरा छदा� अमर फल फल्छ, त्यो बुझ्दा मात्र 
माविनसजावितलाई समदृ्ध बनाउँछ,

6. 272 : 3-8

सत्यलाई बुझ्नु अचिघ सत्यको आध्यात्मित्मक ज्ञान प्राप्त गनु�पद�छ। हामी इमानदार, विनस्वाथ6, मायालु र नम्र 
भएकाले मात्र यो भावना आत्मसात हुन्छ। "इमानदार र असल हृदय" को माटोमा बीउ छनु� पछ�; नत्र 
यसले धेरै फल फलाउँदैन, विकनविक मानव प्रकृवितमा रहेको स्वाइविनस तत्वले यसलाई जरैदेखिख उखेल्छ।

7. 535 : 1-5

सत्यको बीउ र त्रुदिटको बीउ, विवश्वास र समझको बीउ, - हो, आत्माको बीउ र पदाथ�को बीउ, - गहुँ र सामा हो
जुन समय अलग हुनेछ, एउटा जलाइनेछ, अकt हुनेछ। स्वग6य स्थानहरूमा जम्मा भयो।

8. 428 : 8-12

झूटो विवश्वास र भौवितक प्रमार्णहरूको विवचारलाई हटाउनु ताविक अत्मिस्तत्वको आध्यात्मित्मक तथ्यहरू प्रकट हुन 
सकून्, यो ठूलो उपलस्चिब्ध हो जसको माध्यमबाट हामीले झूटालाई हटाएर सत्यलाई स्थान दिदनेछौं।

9. 418 : 5-11, 20-32

जीवन, पदाथ�, वा बुन्दिद्ध पदाथ�मा हुनसक्ने तु्रदिटको विवरोधाभासको सत्यमा अचिडग रहनुहोस्। सत्यको इमानदार
विवश्वास र ईश्वरीय विवज्ञानको अपरिरवत�नीय,  अपरिरवत�नीय,  र विनभिZत प्रभावको स्पष्ट धारर्णाको साथ विबन्ती
गनु�होस्। त्यसोभए, यदिद तपाईंको विनष्ठा तपाईंको विबन्तीको सत्यको आधा बराबर छ भने, तपाईंले विबरामीलाई
विनको पानु�हुनेछ।

सत्य सकारात्मक छ र सद्भाव प्रदान गद�छ। सबै मटेाविफन्दिजकल तक�  सत्यको यो सरल विनयमबाट प्रेरिरत छ,
जसले सबै वास्तविवकतालाई विनयन्त्रर्ण गद�छ। तपाईंले प्रयोग गनु�भएको सत्य तक� हरूद्वारा, र विवBेष गरी सत्य
र प्रेमको भावनाले जुन तपाईंले मनोरन्जन गनु�हुन्छ, तपाईंले विबरामीहरूलाई विनको पानु�हुनेछ।

त्रुदिट नष्ट गन> प्रयासहरूमा नैवितक र Bारीरिरक विवश्वास समावेB गनु�होस्। सबै प्रकारका दुष्टता हटाउन। "हरेक
प्रार्णीलाई सुसमाचार प्रचार गनु�होस्।" गल्ती को हरेक रूप को सत्य बोल्नुहोस्। ट्युमर, अल्सर, ट्युबरकल,
सूजन, दुखाइ, विवकृत जोन6हरू, जागृत सपना-छायाहरू, नश्वर विवचारका अँध्यारो छविवहरू हुन्, जो सत्यको
उज्यालो अगाचिड भाग्छन्।

10.   419 : 4-16

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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तपाईको साँचो माग� भनेको Bत्रुलाई नष्ट गनु� हो र क्षेत्र भगवान, जीवन, सत्य र प्रेममा छोड्नु हो, भगवान र 
उहाँका विवचारहरू मात्र वास्तविवक र सामंजस्यपूर्ण� छन् भनेर सम्झना।

यदिद तपाइँको रोगी कुनै पविन कारर्णले पुन: ग्रस्त छ भने, मानलिसक र साहसपूव�क कारर्णलाई भेट्नुहोस्, यो 
जान्नुहोस् विक सत्यमा कुनै प्रवितविYया हुन सक्दैन। न त रोग आफैमा, न पाप, न डरले रोग वा पुन: उत्पन्न 
गराउने Bलिक्त छ। रोगसँग आफूलाई सन� वा एक रूपबाट अकt रूपमा परिरवत�न गन> बुन्दिद्ध छैन। यदिद रोग सछ� 
भने, दिदमाग, कुनै कुरा होइन, यसलाई चलाउँछ; त्यसैले विनभिZत हुनुहोस् विक तपाइँ यसलाई सानु�होस्। हरेक 
प्रवितकूल परिरस्चिस्थवितलाई यसको मालिलकको रूपमा भेट्नुहोस्।

11.   183 : 17 (द)-18, 26-29

...सत्यको वैध र एकमात्र सम्भाविवत काय� सद्भावको उत्पादन हो।

सत्यले सबै खराबीहरू र भौवितकवादी विवचिधहरूलाई वास्तविवक आध्यात्मित्मक विनयमद्वारा बाविहर विनकाल्छ,—
अन्धोलाई दृविष्ट, बविहरालाई सुन्ने, गूंगालाई आवाज, लङ्गडालाई खुट्टा दिदने व्यवस्था।

12.   232 : 26-31

सत्यको पविवत्र मन्दिन्दरमा गस्चिम्भर आयातका आवाजहरू छन्, तर हामी वितनीहरूलाई ध्यान दिदँदैनौं। जब हाम्रो 
जीवनमा तथाकलिथत सुख र पीडाहरू हराएर जान्छ, तब मात्र हामीले तु्रदिटको अन्त्येविष्ट र आध्यात्मित्मक 
जीवनमा पुनरुत्थानको विनर्विव@वाद संकेतहरू पाउँछौं।

13.   496 : 9 (सोध्नु)-14

आफैलाई सोध्नुहोस्: के म परम राम्रोको नन्दिजक पुग्ने जीवन बाँचिचरहेको छु? के म सत्य र प्रेमको विनको पान> 
Bलिक्त देखाउँदै छु? यदिद त्यसो हो भने, बाटो उज्यालो हुनेछ "पूर्ण� दिदन सम्म।" तपाईंका फलहरूले परमेश्वरको
समझले माविनसलाई के ल्याउँछ भनेर प्रमाभिर्णत गन>छ।

14.   326 : 16-22

सविह न्दिजउने उदे्दश्य र अभिभप्राय अब प्राप्त गन� सविकन्छ। यो विबन्दु न्दिजत्यो, तपाईंले पविहले जस्तै सुरु गनु�भयो। 
तपाईंले विYस्चिस्चयन विवज्ञानको संख्या तालिलकामा सुरु गनु�भएको छ, र गलत मनसाय बाहेक अरू केहीले 
तपाईंको प्रगवितमा बाधा पुर्याउन सक्दैन। सच्चा मनले काम गरेर प्राथ�ना गदा� बाबाले बाटो खोलिलदिदनुहुनेछ। 
"कसले वितमीलाई बाधा गयt, विक वितमीले सत्यको पालन गनु� हुँदैन?"

दैविनक कत�व्यहरू

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

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

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यलिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
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 गन>,
विनन्दा गन>, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान> वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आYामक 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� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYभिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किक@ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�Bास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYभिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�Bास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


