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विवषय- सत्य

स्वर्ण� पाठ:  योहान 4: 23

"समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना विपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गन%छन्। अविन त्यो
समय आइसकेको छ। यस विकसिसमका आराधकहरूलाई नै विपताले चाहनुहुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  2 कोरिरन्थी 13: 5, 8
2 कोरिरन्थी 4: 1, 2, 6

5 वितमी आफैलाई विनयालेर हेर। वितमीहरू विवश्वासमा बाँचेकाछौ विक छैनौ, जाँच गर। येशू ख्रीष्ट वितमीहरूमा 
छन् भन्ने कुरो जान्दछौ।

8 सत्यको विवरूद्ध हामी केही गन� सक्दैनौं। हामी सत्यका विनम्तिAत जे छ त्यो गन� मात्र सक्छौं।
1 परमेश्वरले, आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गन� दिदनु भएकोछ, यसकारर्ण हामी यो काम छोडदैनौं।
2 तर हामीले गुप्त र लज्जाजनक तरिरका त्यागेका छौं। हामी छल कपट प्रयोग गदJनौं र परमेश्वरको सिशक्षा 

परिरवत्त�न गदJनौं। अहँ! ठयाAमै गदJनौं। हामी सत्य र सजिजलोसिसत बुझाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो 
माविनसहरूलाई हामी यसरी नै देखाउँछौं। अविन हामी अविन परमेश्वर समक्ष हामी कस्तो माविनस हौं त्यो 
पविन उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन्।

6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको सिथयो, “अन्धकारबाट ज्योवित चAकने छ!” अविन उहाँ वितनै परमेश्वर 
हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयमा आफ्नो ज्योवित प्रकासिशत हुन दिदनुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको 
मविहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दिदनु भयो।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 25: 5

5 बाटो देखाउनु होस् र मलाई तपाईंको सत्यताहरू सिसकाउनुहोस्। तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुसिaदाता
हुनुहुन्छ। म दिदनहुँ तपाईंमा भरोसा गद�छु।

2. जकरिरया 1 : 1-6

1 बेरेक्याहका छोरा जकरिरयाले परमप्रभुबाट यो वचन प्राप्त गरे जुन फारसका राजा दाराको दोस्रो ब�षको 
आठौं मविहनामा आको सिथयो। जकरिरया बेरेक्याहका छोरा सिथए। बेरेक्याह इद्दो अगमवaाका छोरा सिथए।
वचन यस प्रकार छः

2 परमप्रभु वितमीहरुका विपता-पुखा�हरूप्रवित Rोधिधत हुनुभयो।
3 यसथ� वितमीहरुले माविनसहरुलाई यो सबै कुरा बताउनु पछ�। सव�शसिaमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म कहाँ 

आऊ अविन म फेरिर वितमीहरुकहाँ फक% र आउँनेछु।
4 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, वितमीहरुका विपता-पुखा�हरु जस्तो नबन विबतेका समयमा अगमवaाहरु वितनीहरुसिसत

कुरा गथ%। वितनीहरुले भने, वितमीहरुले आफ्नो नराम्रो कु-कम�हरु छोधिडदेऊ। तर वितमीहरुका पुखा�हरुले 
मेरो एक शब्द पविन सुनेनन्। परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।

5 परमप्रभुले भन्नुभयो, वितमीहरुका विपता-पुखा�हरु मरिरसके अविन अगमवaाहरु सधैं बाँधिचरहँदैनन्।
6 अगमवaाहरु मेरा सेवकहरु सिथए। मैले उनीहरुलाई वितमीहरुका विपता-पुखा�हरुलाई मेरो ब्याबस्था अविन 

सिशक्षाहरुको विबषयमा भन्न प्रयोग गरें। अविन वितमीहरुका विपता-पुखा�हरुले सिशक्षाहरु ग्रहर्ण गरे। 
वितनीहरुले भने, ‘सव�शसिaमान परमप्रभुले जे-जे गछु�  भन्नुभएको सिथयो ती सब गनु� भयो उहाँले हामीलाई
सबै हाम्रो नराम्रो रहन्-सहन् अविन हाम्रो नराम्रो कम�का विनम्तिAत दण्ड दिदनुभयो। यसरी वितनीहरुले पTताप 
गरे अविन परमेश्वरकहाँ फक% र गए।

3. जकरिरया 2 : 10, 11

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आनन्दपूर्ण� भई कराऊ अविन खुशी होऊ, सिसयोन। विकन? विकनविक म आउँदैछु अविन 
वितमीहरुको विबचमा रहनेछु।

11 त्यससमय धेरै जावितका माविनसहरु परमप्रभु कहाँ आउँनेछन्, अविन वितनीहरु मेरा माविनस हुनेछन्। म 
वितमीहरुको बीचमा बस्नेछु। अविन वितमीहरुले जान्नेछौ विक सव�शसिaमान परमप्रभुले मलाई वितनीहरुकहाँ 
पठाउनु भएको हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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4. जकरिरया 4 : 6 (होइन)

6 वितम्रो सहाएता अविन वितम्रो बल अविन शसिaबाट आउँदैन तर सहायता मेरो आत्माबाट आउँनेछ।

5. जकरिरया 7 : 8-12 (से 2nd ,), 13 (यसकारर्ण) मात्र, 14 (म)

8 जकरिरयालाई परमप्रभुले यो वचन दिदनु भयोः
9 सव�शसिaमान परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो, वितमीहरूलाई जे सत्य र उधिचत साग्छ त्यही गनु� पछ�। 

वितमीहरू एक अका�प्रवित दयालु र करूर्णामय हुनु पछ�।
10 विबधुवाहरू, टुहुरा-टुहुरी विबदेशी अथवा गरीव माविनसहरुलाई चोट पुया�उनु हुदैँन। एक-अका�लाई नराम्रो 

गन% विबचार पविन मनमा ल्याउनु हुँदैन।
11 तर ती माविनसहरूले सुन्न अस्वीकार गरे जे उहाँले गन� चाहनु हुन्थ्यो। वितनीहरुले आफ्ना कान बन्द गरे 

जसले गदा� परमेश्रले भनेका कुरा सुनेनन्।
12 वितनीहरू हठी सिथए।
13 यसकारर्ण।
14 म अब वितनीहरुलाई एउटा आँधी-बेहरीले झैं वितनीहरूले नधिचनेको अन्य देशहरूमा छरपष्ट गरिरदिदनेछु। 

जब वितनीहरू यो देश भएर जान्छन् वितनीहरुले छोडे को भूधिम उजाड हुनेछ। त्यो सुन्दर भूधिम ध्वंश 
हुनेछ।

6. जकरिरया 8 : 3, 7, 8, 16, 17, 19 (यसकारर्ण)-21, 23 (हामी)

3 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म सिसयोनमा फेरिर फक% र आए।ँ म यरूशलेममा बसिसरहेको छु। यरूशलेम सत्यको 
विबश्वासी शहर भविननेछ। सव�शसिaमान परमप्रभुको पव�तलाई चाकिहं पविवत्र पव�त भविननेछ।

7 सव�शसिaमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर म पूव� र पश्चिTमका देशहरूबाट माविनसहरू बचाई रहेछु अविन मेरो 
माविनसहरूलाई डोह्याउनेछु।

8 म त्यहाँ फक% र फेरिर आउँछु अविन यरूशलेममा बस्नेछु। वितनीहरू मेरो माविनसहरू हुनेछन् म राम्रो 
विबश्वासनीय परमेश्वर हुनेछु।

16 यसकारर्ण नडराऊ तर वितमीहरूले यो गनु� पछ� विक आफ्नो धिछमेकीहरूसिसत सत्य बोल, जब वितमी 
आफ्नो शहरमा विनर्ण�य सिलन्छौ त्यस बेला साँचो, दिठक र शाम्तिन्त ल्याउने विनर्ण�य होस्।

17 वितम्रो धिछमेकीलाई चोट पुया�उने गुप्त योजनाहरू नबनाऊ। झुटो कसम नखाऊ। विकन? विकनविक म त्यो 
कुराहरूलाई घृर्णा गछु�। परमप्रभुले यसो भन्नु भयो।

19 ... र वितमीहरूले सत्य शाम्तिन्तलाई पे्रम गनु� पछ�।
20 सव�शसिaमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, भविवष्यमा विबश्चिभन्न शहरहरूबाट माविनसहरू यरूशलेममा आउँनेछन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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21 एउटा शहरका माविनसहरूले अकs शहरका माविनसहरूलाई भन्नेछन्, हामीहरू परमप्रभुको सामुन्ने 
उपासना गन� सव�शसिaमान परमप्रभुलाई खोज्न जाँदैछौं, हामीसिसत आऊ।

23 के हामी उहाँको उपासना गन� वितमी सिसत आउँन सक्छौं?

7. लूका 4: 14 (से:), 33-39

14 येशू पविवत्र आत्माको शसिa सिलएर गालीलमा फकू� नु भयो। गालीलभरिर उहाँको बारेमा समचारहरू 
फैसिलयो।

33 सभाघरमा एकजाना दुष्टआत्मा लागेको माविनस सिथयो। त्यो माविनस ठूलो स्वरमा धिचच्यायो।
34 हे नासरतको येशू! हामीबाट तपाईं के चाहनुहुन्छ? के हामीलाई नाश गनु� तपाईं यहाँ आउनष््ठवु भएको 

हो? म तपाईंलाई जान्दछु परमेश्वरका एक पविवत्र जन्।
35 तर येशूले त्यो दुष्टात्मालाई हकानु� भयो, चूप लाग्। यो माविनसदेखिख विनस्किस्क हाल्। त्यो दुष्टआत्माले 

माविनसहरूकै अधिघपदिx त्यो माविनसलाई भँूइमा पछारिरदिदयो। त्यसपधिछ दुष्ट आत्माले त्यो माविनसलाई केही
नोक्सान नगरी छाडी दिदयो।

36 सबै माविनसहरू छक्क परे अविन आपसमा कुरा गरे, यसको अथ� के हो? येशूले त अधिधकार अविन 
शसिaसिसत दुष्ट आत्माहरूलाई विनस्कन आज्ञा गनु� हुन्छ औ वितनीहरू पविन विनस्की हाल्छन्।

37 त्यसपधिछ त्यस इलाकाको प्रत्येक ठाऊँमा येशूको कीर्तितं फैसिलयो।
38 येशूले सभा घर छाडनु भयो। उहाँ सिशमोनको घरमा जानु भयो। सिशमोनको सासू कडा ज्वरोले सिसविकस्त 

विबमारी सिथईन्। वितनीहरूले उहाँलाई वितनका विनम्तिAत केही गरिरदिदनुहोस् भनी विवन्ती गरे।
39 येशू वितनको नजिजक जानु भयो अविन जरोलाई हट्ने आज्ञा दिदनु भयो। जरो झxै हरायो। तब वितनी उदिठन 

अविन वितनीहरूको सेवामा लाविगन्।

8. एविफसी 1 : 1 (से 2nd ,)

1 पावल, परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टको प्रेरिरत,

9. एविफसी 4: 1, 13-15, 23-25

1 मकैदमा छु विकन विक म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले वितमीहरूलाई उनका माविनस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब 
म वितमीहरूलाई परमेश्वरका माविनस भएर कसरी जीउनु पछ� त्यो बताउछु।

13 हामी सबै एउटै विवश्वासमा नबाधँिधउञ्जेल, परमेश्वरको पतु्रलाई पूर्ण�रूपले नधिचनुञ्जेल, हामी परिरपक्क 
माविनस नबविनउञ्जेल, हामी ख्रीष्ट जस्तै उन्नत नहुञ्जेल र उहाँको पूर्ण�ता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम गरिर
नै रहनुपछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका माविनसहरू जस्ता 
हुने छैनौं। हामी प्रत्येक नयाँ सिशक्षाद्वारा प्रभाविवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका दिदने प्रयास गछ�। ती 
माविनसहरूले चलाकी गछ�न् र माविनसहरूलाई भूल बाटामा तान्न हर प्रकारको चेष्टा गछ�न्।

15 तर, हामी प्रमेपूव�क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ख्रीष्ट जस्तै नहुञ्जे बधिडरहनेछौं। ख्रीष्ट सिशर 
हुनुहुन्छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।
24 वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धम| र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 

वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा सिसज�नु भएको छ।
25 यसैले वितमीहरूले झूटो बोल्नु छोडनुपछ�। आपसमा सँधै साँचो बोल। विकनभने हामी आपस्तमा एउटै 

शरीरका अंगहरू हौं।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 2 : 16-17

भलाईले सत्यको प्रदश�न प्राप्त गछ�।

2. 3 : 32-5

जब हृदय ईश्वरीय सत्य र प्रमेबाट टाढा छ, हामी बाँझो जीवनको कृतज्ञता लुकाउन सक्दैनौं।

हामीलाई सबैभन्दा बढी चाविहने कुरा भनेको अनुग्रहमा वृजिद्धको लाविग उत्कट इच्छाको प्राथ�ना हो, धैय�, 
नम्रता, प्रमे र असल कामहरूमा व्यa गरिरएको।

3. 232 : 26-31

सत्यको पविवत्र मजिन्दरमा गम्भिAभर आयातको आवाजहरू छन्, तर हामी वितनीहरूलाई सुन्दैनौं। यो तब मात्र हो 
जब हाम्रो जीवनमा तथाकसिथत सुख र पीडाहरू हराएर जान्छ, विक हामीले त्रुदिटको दफन र आध्यात्मित्मक 
जीवनमा पुनरुत्थानको विनर्तिवंवाद धिचन्हहरू भेxाउँछौं।

4. 593 : 4-5

अगमवaा। एक आध्यात्मित्मक द्रष्टा; आध्यात्मित्मक सत्यको सचेत तथ्यहरू अगाधिड भौवितक भावनाको 
लोप।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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. 308 : 14-15

आत्मा-प्रेरिरत कुलविपताहरूले सत्यको आवाज सुने, र माविनसले माविनससँग कुरा गरेझैं सचेत भएर ईश्वरसँग 
कुरा गरे।

6. 213 : 30-4

मानव ज्ञानले चीजहरूको गलत अथ�मा यसको गविहराइमा डुब्नु अधिघ, - भौवितक उत्पसित्तहरूमा विवश्वासमा 
जसले एक दिदमाग र अत्मिस्तत्वको साँचो स्रोतलाई त्याग्छ, - यो सAभव छ विक सत्यबाट छापहरू ध्वविन जस्तै 
श्चिभन्न सिथए, र वितनीहरू आए। आदिदम अगमवaाहरूलाई आवाजको रूपमा। यदिद श्रवर्णको माध्यम पूर्ण�तया 
आध्यात्मित्मक छ भने, यो सामान्य र अविवनाशी छ।

7. 388 : 1-4

ईसाई शहीदहरू ईसाई विवज्ञानका अगमवaा सिथए। ईश्वरीय सत्यको उत्थान र पविवत्र शसिaको माध्यमबाट, 
वितनीहरूले शारीरिरक इजिन्द्रयहरूमासिथ विवजय प्राप्त गरे, एक विवजय जुन विवज्ञानले मात्र व्याख्या गन� सक्छ।

8. 225 : 5-13

तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ जब पविहलो सत्यले यसको अनुयायीहरूको थोरै र विवश्वासयोग्यताद्वारा नेतृत्व गद�छ। 
यसरी समयको यात्राले स्वतन्त्रताको झण्डा बोकेर अधिघ बढ्छ। यस संसारका शसिaहरू लड्नेछन्, र 
वितनीहरूका प्रहरीहरूलाई आदेश दिदनेछन् विक सत्यले वितनीहरूको प्रर्णालीमा सदस्यता नसिलदासAम गाड�लाई 
पास गन� नदिदनुहोस्। तर विवज्ञान, पोइन्ट संगीनलाई ध्यान नदिदई अधिघ बढ्छ। त्यहाँ सधैं केही कोलाहल छ, तर 
सत्यको स्तरमा जुलुस छ।

9. 238 : 12-13, 15-21

सतावटको समयमा सत्यबाट टाढा जानु, हामीले सत्यलाई कविहल्यै बुझेनौं भनेर देखाउँछ। …

आफूले नबनेको अनुभवको फाइदा उठाउन खोज्दा, हामीले नछरेको फसल काट्ने प्रयास गदा� र अरूको 
श्रममा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गन� खोज्दा सुधार नभएका अवसरहरूले हामीलाई हप्काउनेछन्। सत्य अक्सर 
खोजी रहन्छ, जबसAम हामी मानव दुखको लाविग यो उपाय खोज्दैनौं विकनभने हामी तु्रदिटबाट गAभीर रूपमा 
पीधिडत हुन्छौं।

10.   28 : 24-31

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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धार्मिमंकताको लाविग सतावट विवगतको हो, र आज ईसाई धम� संसारमा शाम्तिन्तमा छ विकनभने यसलाई सAप्रदाय र
समाजले सAमान गरेको छ, यो धम�को प्रकृवितलाई गलत गनु� हो। तु्रदिट आफै दोहोरिरन्छ। अगमवaा, चेला र 
प्रेरिरतले सामना गरेका परीक्षाहरू, "जसको संसार योग्य सिथएन," कुनै न कुनै रूपमा, सत्यको प्रत्येक 
अग्रगामीको पखा�इमा छ।

11.   540 : 11-16

नवैितक रसायनीकरर्णमा, जब दुष्टता, भ्रमको लक्षर्णहरू बढ्दै जान्छ, हामी हाम्रो अज्ञानतामा सोच्न सक्छौं विक 
प्रभुले खराबी गनु�भएको छ; तर हामीले जान्नुपद�छ विक परमेश्वरको व्यवस्थाले तथाकसिथत पाप र त्यसका 
प्रभावहरूलाई उजागर गद�छ, केवल सत्यले सबै दुष्ट भावना र पापको सAपूर्ण� शसिaलाई नष्ट गन� सक्छ।

12.   30 : 19-25

सत्यको व्यसिaगत आदश�को रूपमा, ख्रीष्ट येशू रविबविनकल त्रदुिट र सबै पाप, रोग र मृत्युलाई हप्काउन 
आउनुभयो, - सत्य र जीवनको बाटो देखाउन। यो आदश� येशूको सAपूर्ण� पार्थिथंव करिरयरमा प्रदश�न गरिरएको 
सिथयो, आत्मा र भौवितक भावना, सत्य र त्रदुिट बीचको श्चिभन्नता देखाउँदै।

13.   229 : 23-8

यदिद परमेश्वरले माविनसलाई विबरामी बनाउनुहुन्छ भने, रोग राम्रो हुनुपछ� , र यसको विवपरीत, स्वास्थ्य, खराब 
हुनुपछ�, विकनविक उहाँले बनाउनु भएको सबै राम्रो छ र सधैंभरिर खडा हुनेछ। यदिद परमेश्वरको व्यवस्थाको 
उल्लङ्घनले रोग उत्पन्न गछ�  भने, यो विबरामी हुनु ठीक हो; र यदिद हामीले चाहे भने हामी सक्दैनौं, र यदिद 
हामीले सक्छौं भने, बुजिद्धको आदेशहरू रद्द गन� सक्दैनौं। यो नश्वर मनको विवश्वासको उल्लङ्घन हो, पदाथ�को 
विनयम वा ईश्वरीय दिदमागको होइन, जसले रोगको विवश्वास विनAत्याउँछ। उपचार सत्य हो, कुरा होइन, - रोग 
अवास्तविवक हो भन्ने सत्य।

यदिद रोग वास्तविवक हो भने, यो अमरता हो; यदिद सत्य हो भने, यो सत्यको अंश हो। के तपाइँ ड्रग्सको साथ 
प्रयास गनु�हुन्छ, वा विबना, सत्यको गुर्णस्तर वा अवस्थालाई नष्ट गन�? तर यदिद रोग र पाप भ्रम हो भने, यो नश्वर 
सपना, वा भ्रमबाट जागृवितले हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता र अमरतामा ल्याउनेछ। यो जागरर्ण ख्रीष्टको सदाको 
लाविग आउँदैछ, सत्यको उन्नत उपम्भिस्थवित, जसले त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई विनको पाछ�।

14.   120 : 15-24

स्वास्थ्य वस्तुको अवस्था होइन, तर मनको अवस्था हो; न त भौवितक इजिन्द्रयहरूले स्वास्थ्यको विवषयमा भरपदs 
गवाही दिदन सक्छन्। दिदमाग-उपचारको विवज्ञानले यो कुनै पविन कुराको लाविग असAभव छ तर दिदमागले साँच्चै 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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गवाही दिदन वा माविनसको वास्तविवक म्भिस्थवित प्रदश�न गन� देखाउँछ। तसथ� विवज्ञानको ईश्वरीय सिसद्धान्त, भौवितक 
इजिन्द्रयहरूको गवाहीलाई उल्टाउँदै, माविनसलाई सत्यमा सामंजस्यपूर्ण� रूपमा अत्मिस्तत्वको रूपमा प्रकट गद�छ, 
जुन स्वास्थ्यको एकमात्र आधार हो; र यसरी विवज्ञानले सबै रोगहरूलाई अस्वीकार गद�छ, विबरामीहरूलाई विनको 
पाछ� , झूटा प्रमार्णहरू उल्टाउँछ, र भौवितकवादी तक� लाई खण्डन गद�छ।

15.   242 : 9-21

स्वग�मा जाने एउटा मात्र बाटो छ, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउनुहुन्छ। राम्रो, 
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबAब भन्दा जीवनको अकs कुनै चेतना नहुनु, र तथाकसिथत पीडा र इजिन्द्रयहरूको आनन्द 
भन्दा उच्च हुनु हो।

आत्म-प्रमे ठोस शरीर भन्दा बढी अपारदश| छ। धीरजी परमेश्वरको आज्ञाकारिरतामा, हामी तु्रदिटको अधिडग 
प्रमेको विवश्वव्यापी विवलायकसँग विवघटन गन� परिरश्रम गरौं - आत्म-इच्छा, आत्म-औधिचत्य, र आत्म-प्रमे, - जुन 
आध्यात्मित्मकता विवरुद्ध लड्छ र पापको विनयम हो।

जीवनको पोष्ट सत्य हो।

16.   255 : 1-6

अनन्त सत्यले ब्रह्माण्डलाई परिरवत�न गदJछ। जसरी नश्वरहरूले आफ्नो मानसिसक लुगाहरू फ्याँक्छन्, विवचार 
अश्चिभव्यसिaमा विवस्तार हुन्छ। "त्यहाँ प्रकाश होस्," सत्य र प्रेमको सदाको माग हो, अराजकतालाई Rम र 
के्षत्रहरूको संगीतमा कलहमा परिरवत�न गदJ।

दैविनक कत�व्यहरू

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  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� Aयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेAस बाइबलबाट सिलइएको 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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विवषय- सत्य

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिaगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किAबत  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� Aयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानसिसक 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� Aयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

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


