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विवषय- माया

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 31: 23

"हे परमेश्वरका भक्तजनहरू, वितमीहरूले परमप्रभुलाई प्रेम गनु� पर्छ�! परमप्रभुले वितनीहरूलाई रक्षा गनु�हुन्र्छ जो
उहाँप्रवित विवश्वासी र्छन्। तर परमप्रभुले वितनीहरूलाई दण्ड दिदनुहुन्र्छ जसले आफ्नो बलको अहंकार गर्छ�न्। उहाँले

वितनीहरूलाई दण्ड दिदनुहुन्र्छ जो त्यसको लायक र्छन्।"

उत्तरदायी पढाइ:  एवि9सी 3: 14, 17-21

14 यसर्थ� विपता अघि< प्रार्थ�नामा म झुक्दरु्छ।
17 वितमाहरुको विवश्वासको कारर्णले ख्राष्ट वितमीहरुको हृदयमा बसून् भनी म प्रार्थ�ना गद�रु्छ। म प्रार्थ�ना गद�रु्छ, 

ख्रिख्रष्टको प्रेमको महानता बुझ्ने शक्तिक्त परमेश्वरका सबै माविनसहरुले पउन्।
18 अविन प्रार्थ�ना गद�रु्छ विक परमेश्वरका जम्मै वितमीहरुलाई र परमेश्वरको पविवत्रजनले ख्रिख्रष्टको प्रेमको महानता

बुझ्ने शक्तिक्त पाउन्। म यो पविन प्रर्थ�ना गद�रु्छ विक उहाँको प्रमेको चौंडाई, लम्मबाई, उँचाई र गविहराई 
वितमाहरुले बुझ्न सक।

19 ख्रिख्रष्टको प्रेम मानव समझ भन्दा बाविहर र्छ। तर वितमीहरुले त्यो प्रमे बुझ्न सक भन्ने मेरो पार्थ�नार्छ। 
20 परमेश्वरको शक्तिक्त जो हामीभिभत्र काम गरिररहेकोर्छ, त्यसले हामीले सोचेको वा कल्पना गरेको भन्दा धेरै 

गन� सक्र्छ।
21 मण्डलीमा अविन ख्रीष्ट येशूमा सदा सव�दा र युग-युगसम्म उहाँको मविहमा भइरहोस्।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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1. 1 यूहन्ना 4: 7-18 (वितर :)

7 विप्रय घिमत्रहरु, हामीले एक अका�लाई प्रमे गनु�पर्छ�, विकनभने प्रमे परमेश्वरबाट आउँर्छ। जसले पे्रम गर्छ� 
परमेश्वरको बालक भएको हुन्र्छ अविन परमेश्वरलाई घिचन्र्छ।

8 माविनस जसले पे्रम गद_न उसले परमेश्वरलाई घिचन्दैन, विकनभने परमेश्वर प्रमे हुनुहुन्र्छ।
9 यसरी परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रेम दशा�उनु भएको र्छ परमेश्वरले उहाँको एउटै पतु्र यस संसारमा 

पठाउनु भयो यसर्थ� उहाँ मा9� त हामी जीवन पाउन सक्र्छौं।
10 सत्य प्रेम हाम्रो विनम्तिम्त परमेश्वरको प्रेम हो, परमेश्वरको विनम्तिम्त हाम्रो प्रेम होइन। परमेश्वरले हामीलाई पे्रम 

गनु� भयो अविन जुन माध्यमले हाम्रो पापहरु मोचन गन� सविकन्र्छ त्यसका विनम्तिम्त आफ्नो पुत्र पठाउनु 
भयो।

11 विप्रय घिमत्रहरु, जब परमेश्वरले हामीलाई प्रमे गनु� हुन्र्छ। हामीले एक अका�लाई प्रेम गनु� पर्छ�।
12 कसैले पविन परमेश्वरलाई कविहल्यै देखेका रै्छनन्। तर यदिद हामीले एक-अका�लाई प्रेम गरयौं भने तब 

परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्र्छ अविन उहाँको प्रेम हामीमा पक्का बविननरे्छ।
13 हामीलाई र्थाहा र्छ विक हामी परमेश्वरमा रहन्र्छौ अविन परमेश्वर हामीमा रहनु हुन्र्छ। हामी यो जान्दर्छौं 

विकनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आत्मा प्रदान गनु� भएको र्छ।
14 हामीले देख्यौ विक विपताले आफ्ना पुत्रलाई संसारको उद्धारकत्ता�को रुपमा पठाउनु भयो अविन त्यही कुरा 

हामी माविनसहरुमा गवाही दिदन्र्छौ।
15 यदिद कुनै व्यक्तिक्तले भन्र्छ, म विवश्वास गरु्छ�  विक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्र्छ तब परमेश्वर त्यस व्यक्तिक्तमा 

रहनु हुन्र्छ। अविन त्यो माविनस परमेश्वरमा रहन्र्छ।
16 अविन यसरी परमेश्वरको प्रमे हामीप्रवित रहेको जान्दर्छौं। अविन हामी त्यो प्रेममा विवश्वास गर्छg। परमेश्वर प्रेम

हुनुहुन्र्छ। माविनस जो प्रेममा रहन्र्छ उ परमेश्वरमा रहेको हुन्र्छ। अविन परमेश्वर त्यस व्यक्तिक्तमा रहनुहुन्र्छ।
17 यदिद हामीमा परमेश्वरको परिरपक्क प्रमे भए तब त्यो दिदन जब उनी जाँचकोलाविग आउनु हुन्र्छ हामीमा डर

रहने रै्छन कारर्ण यो संसारमा उहाँ हामी जस्तै हुनुहुन्र्छ।
18 जहाँ परमेश्वरको प्रमे हुन्र्छ त्यहाँ भय हुँदैन। विकनभने परमेश्वरको सम्पूर्ण� प्रेमले भय हटाइदिदन्र्छ।

2. मत्ती 4: 23 (येशू)

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभा<रहरूमा क्तिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकक्तिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

3. मत्ती 5: 1, 2, 43-48

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू डाडँामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका क्तिर्थए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई क्तिसकाउन र्थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
43 वितमीहरूले यसो भविनएको सुनेकार्छौ, ‘वितम्रो घिर्छमेकीलाई प्रेम गर र वितम्रो शत्रुलाई <ृर्णा गर।
44 तर म वितमीहरूलाई भन्दरु्छ, आफ्ना शत्रुहरूलाई पे्रम गर, वितमीहरूलाई खेदो गनkहरूको विनम्तिम्त प्रार्थ�ना 

गर।
45 यदिद वितमीले यसो गयl भने वितमी स्वग�को विपताका साँचो पुत्र हुनेर्छौ। विकनभने उहाँले दुष्ट र सज्जन 

दुवैका विनम्तिम्त <ाम लगाइदिदनुहुन्र्छ। अविन धमn र अधमnहरूको विनम्तिम्त वृविष्ट पठाइदिदनुहुन्र्छ।
46 यदिद वितमीहरूसँग प्रमे गनkहरूलाई मात्र प्रमे गद�र्छौ भने वितमीहरूले कनै इनाम पाउने रै्छनौ। महसूल 

उठाउनेहरूले पविन त्यसै गर्छ�न्।
47 अविन यदिद वितमीहरू आफ्ना सार्थी-भाइहरूलाई मात्र अभिभवादन गर्छl भने अरू माविनसहरूसँग असल 

ठहनkरै्छनौ। अरू परमेश्वरलाई नजान्ने माविनसहरू पविन आफ्ना सार्थीभाइहरूसँग असल नै हुन्र्छन्।
48 यसैकारर्णले वितमीहरू क्तिसद्ध होऊ, जसरी वितमीहरूका स्वग�का विपता क्तिसद्ध हुनुहुन्र्छ।

4. लूका 7: 36 (एउटा)-50

36 ... 9रिरसीहरूमध्ये एकले येशू संगै बसेर खानु विनम्त्याए। उनी 9रिरसीको <रष््ठवमा गए अविन खानु 
बसे।

37 त्यो शहरमा एउटी पापी स्त्री क्तिर्थई। त्यसले येशूलाई 9रिरसीको <रमा खाना खाएको र्थाहा पाई। 
त्यसले एउटा सिसंगमरमरको भाडामा केही सुगन्धिन्धतबस्तु क्तिलएर आई।

38 त्यो येशूको पघिर्छ चरर्ण रे्छउमा रँुदैं उभिभइ। त्यसले आफ्नो आँसुले येशूको चरर्ण भिभजाउनु र्थाली। 
त्यसले चरर्णमा म्वाँई खाई अविन सुगन्धिन्धत खनाइदिदई।

39 त्यो 9रिरसी जसले पविन यी सब देखे। उसले मनमनै सोचे, यदिद यो माविनस अगमवक्ता हुदँो हो, 
उसले जान्ने क्तिर्थयो विक त्यो स्त्री जसले उसको पाऊ रु्छइरहेकी रे्छ ऊ को हो अविन कुन स्तरकी हो? 
विकनभने त्यो पापीनी हो।

40 येशूले 9रिरसीलाई भन्नुभयो, क्तिशमोन, वितमीलाई मैले केही भन्नु र्छ। क्तिशमोनले भने, तपाईंले मलाई 
के भन्नु चाहनुहुन्र्छ? गुरूज्यू!

41 यशूले भन्नुभयो, त्यहाँ दुईजना माविनस क्तिर्थए। दुवैले एउटै साहुकार ऋर्ण क्तिलएका क्तिर्थए। वितनीहरू 
मध्ये एकजनाले 500 चादँीको क्तिसक्का क्तिलएका क्तिर्थए। अका�ले 50 चादँीको क्तिसक्का क्तिलएका क्तिर्थए।

42 वितनीहरूकोमा त्यक्तित्त पैसा क्तिर्थएन, यसले गदा� वितनीहरू ती दुवैले ऋर्ण चुक्ता गन� सकेनन्। तर 
साहूकारले ती दुवैको ऋर्ण मोचन गरिरदिदयो। ती दुइजनाहरूमध्ये कसले त्यो साहुकारलाई धेरै माया 
गथ्यv होला?

43 क्तिशमोनले भन्यो, मेरो विवचारमा जसले धेरै ऋर्ण लगेको क्तिर्थयो त्यसलै उहाँलाई धेरै माया गथ्यv होला।
येशूले क्तिशमोनलाई भन्नुभयो, वितम्रो कुरा ठीक हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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44 त्यसपघिर्छ उहाँले त्यस स्त्रीलाई हेरेर क्तिशमोनलाई भन्नु भयो, वितघिमले यो स्त्रीलाई देख्यष््ठवौ? जब म 
वितम्रो <रमा आए,ँ वितमीले मेरो खुट्टा धुन पानी दिदएनौ। तर त्यसले मेरो खुट्टाहरू त्यसको आँसुले 
धोइ दिदई अविन केश राक्तिशले पुघिर्छदिदई।

45 वितमीले मलाई म्वाँई खाएनौ, तर उसले पुघिर्छदिदई।
46 वितमीले मेरो टाउकोमा तेल <क्तिसदिदएनौ, तर उसले मेरो चरर्णमा सुगन्ध दक्तिलदिदई।
47 यसकारर्ण म वितमीलाई भन्दरु्छ विक उसको धेरै पापाहरू क्षमा भयो। यवित स्पष्ट र्छ विक उसले धेरै 

माया देखाई। जसलाई कम्तिम्त पाप क्षमा गरिरन्र्छ उसले कम्ती माया पोखाँउर्छ।
48 त्यसपघिर्छ येशूले स्त्रीलाई भन्नु भयो, वितम्रो पापहरू क्षमा भएको र्छ।
49 खान बसेकाहरूले आपसमा भन्न लागे, यस माविनसले आ9ैलाई को हो भनी ठान्र्छन? पापबाट 

पविन क्षमा गनk माविनस, यो को हो?
50 येशूले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, वितम्रो विवश्वासले वितमीलाई रक्षा गरयो। अब वितमी शाम्तिन्तसार्थ जाऊ।

5. रोमी 8: 35-39

35 ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गन� सक्ने कुनै र्थोक र्छ? रै्छन। के दुःखले हामीलाई ख्रीष्टको प्रमेबाट 
अलग गन�सक्र्छ? सक्दैन! के कदिठनाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन�सक्र्छ? सक्दैन।
के अविनकाल वा नागोंपनले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन�सक्र्छ? अहँ। के कुनै आपद वा मतृ्युले 
हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन� सक्र्छ? अहँ सक्दैन।

36 धम�शास्त्रले भन्र्छः वितमीहरूका विनघिमत्त हामीहरू दिदनभरिर नै मृत्युको मुखमा र्छौं, माविनसहरू सोंच्दर्छन् 
हामी मारिरने भेंडा जस्ता र्छौं।

37 तर परमेश्वरको प्रमेको कारर्णले हामी ती सबै कुराहरूमा पूर्ण� विवजयी बन्र्छौं।
38 हो, म विनभिTन्त रु्छ विक कुनै चीजले पविन हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पान� सकै्तन न मृत्यु वा 

जीवनले न स्वग�दूतहरू वा शासन गनk आत्माहरूले न त कुनै वत�मानका वा भविवष्यका कुराले 
39 न त कुनै माक्तिर्थका वा तलका शक्तिक्तले न त सारा संसारको कुनै अरू क्तिसर्जिजंत कुराले हाम्रो परमेश्वरको 

प्रमेबाट हामीलाई अलग गन� सक्नेर्छ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा र्छ।

6. 1 यूहन्ना 3: 1-3

1 हामीलाई विपताले यवित विवघ्न प्रमे गनु� भएको र्छ विक हामी परमेश्वरको बालकहरु भविननु योग्यका र्छौं। 
अविन वास्तवमा हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। तर संसारका माविनसहरु यो बुइदैनन् विक हामीहरु 
परमेश्वरका बालकहरु हौं, विकनभने वितनीहरुले उहाँलाई घिचनेका रै्छनन्।

2 विप्रय घिमत्रहरु, अब हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको रै्छन विक भविवष्यमा 
हामी के हुनेर्छौं। हामी जान्दर्छौ विक जवित बेला ख्रीष्ट आउँनु हुन्र्छ हामी उहाँ जस्तै हुनेर्छौं विकनभने हामी 
उहाँको वास्तविवक रुप देख्नेर्छौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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3 ख्रीष्ट पविवत्र हुनुहुन्र्छ। अविन हरेक व्यक्तिक्त, जसको ख्रीष्टमा आशा र्छ, स्वयंलाई ख्रीष्ट जस्तै पविवत्र 
राख्नेर्छन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 243 : 4-13

दैवी प्रेम, जसले विवषालु सप�लाई हाविनरविहत बनायो, जसले माविनसहरूलाई उम्लिम्लरहेको तेलबाट, आगोको 
भट्टीबाट, सिसंहको बङ्गाराबाट रु्छटकारा दिदयो, हरेक युगमा विबरामीहरूलाई विनको पान� सक्र्छ र पाप र 
मृत्युमाक्तिर्थ विवजय प्राप्त गन� सक्र्छ। यसले अतुलनीय शक्तिक्त र प्रेमको सार्थ येशूको प्रदश�नलाई मुकुट लगाएको 
र्छ। तर उही "मन ... जुन ख्रीष्ट येशूमा पविन क्तिर्थयो" सधैं अगमवक्ताहरू र पे्ररिरतहरूको पुरातन प्रदश�नहरू पवुिष्ट 
गन� र दोहोया�उन विवज्ञानको पत्रको सार्थ हुनुपर्छ�।

2. 112 : 32-6

ईश्वर ईश्वरीय मेटावि9जिजक्स को क्तिसद्धान्त हो। जसरी त्यहाँ एक मात्र ईश्वर र्छ, त्यहाँ सबै विवज्ञानको एक मात्र 
ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हुन सक्र्छ; र यस ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको प्रदश�नको लाविग विनभिTत विनयमहरू हुनुपर्छ�। विवज्ञानको 
पत्र आज मानवतामा प्रशस्त मात्रामा पुग्र्छ, तर यसको आत्मा सानो मात्रामा मात्र आउँर्छ। महत्त्वपूर्ण� भाग, 
विSभिTयन विवज्ञानको हृदय र आत्मा, प्रमे हो।

3. 285 : 23-31

ईश्वरलाई भौवितक मुक्तिक्तदाताको रूपमा व्याख्या गरेर तर बचाउने क्तिसद्धान्त, वा ईश्वरीय पे्रमको रूपमा होइन, 
हामीले क्षमाको माध्यमबाट मुक्तिक्त खोज्न जारी राख्नेर्छौं र सुधारको माध्यमबाट होइन, र विबरामीहरूको 
उपचारको लाविग आत्माको सट्टा वस्तुको सहारा क्तिलनरे्छौं। जब मनुष्यहरू पुग्र्छन्, विSभिTयन विवज्ञानको ज्ञानको
माध्यमबाट, उच्च ज्ञान, वितनीहरूले क्तिसक्न खोज्नेर्छन्, पदार्थ�बाट होइन, तर ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, ईश्वरबाट, 
कसरी ख्रीष्ट, सत्यलाई विनको पानk र बचाउने शक्तिक्तको रूपमा प्रदश�न गनk।

4. 454 : 17-23

भगवान र माविनसको लाविग प्रेम उपचार र क्तिशक्षा दुवै मा साँचो प्रोत्साहन हो। प्रमेले प्रेरर्णा दिदन्र्छ, उज्यालो 
दिदन्र्छ, नाघिमत गर्छ�, र बाटो डोया�उँर्छ। सही मनसायले विवचारलाई विपनन्स दिदन्र्छ, र वाक् र काय�मा शक्तिक्त र 
स्वतन्त्रता दिदन्र्छ। पे्रम सत्यको वेदीमा पुजारी हो। ईश्वरीय प्रेमलाई नश्वर मनको पानीमा सन�को लाविग 
धैय�पूव�क पख�नुहोस्, र क्तिसद्ध अवधारर्णा बनाउनुहोस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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5. 230 : 1-10

यदिद रोग वास्तविवक हो भने, यो अमरता हो; यदिद सत्य हो भने, यो सत्यको अंश हो। के तपाइँ ड्रग्सको सार्थ 
प्रयास गनु�हुन्र्छ, वा विबना, सत्यको गुर्णस्तर वा अवस्र्थालाई नष्ट गन�? तर यदिद रोग र पाप भ्रम हो भने, यो नश्वर 
सपना, वा भ्रमबाट जागृवितले हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता र अमरतामा ल्याउनेर्छ। यो जागरर्ण ख्रीष्टको सदाको 
लाविग आउँदैर्छ, सत्यको उन्नत उपम्लिस्र्थवित, जसले त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्र्छ र विबरामीहरूलाई विनको पार्छ�। यो 
मुक्तिक्त हो जुन परमेश्वरद्वारा आउँर्छ, ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रमे, जसरी येशूले देखाउनुभएको र्छ।

6. 366 : 12-19

आफ्नो सँगी प्रार्णीको लाविग सहानुभूवितको अभाव भएको घिचविकत्सकमा मानवीय स्नेहको कमी र्छ, र हामीसँग 
सोध्नको लाविग प्ररेिरत वारेन्ट र्छ: "जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गद_न जसलाई उसले देखेको रै्छन, उसले कसरी 
परमेश्वरलाई प्रेम गन� सक्र्छ जसलाई उसले देखेको रै्छन?" यो आध्यान्धित्मक स्नेह नहुँदा, घिचविकत्सकको ईश्वरीय 
मनमा विवश्वासको कमी र्छ र असीम प्रेमको मान्यता रै्छन जसले एक्लै विनको पानk शक्तिक्त प्रदान गद�र्छ।

7. 248 : 26-29

हामीले सोचाइमा क्तिसद्ध मोडेलहरू बनाउनु पर्छ� र वितनीहरूलाई विनरन्तर रूपमा हेनु�पर्छ� , नत्र हामीले 
वितनीहरूलाई भव्य र महान जीवनमा कविहल्यै नक्कल गनkर्छौं।

8. 326 : 3-11

यदिद हामी ख्रीष्ट, सत्यलाई पछ्याउन चाहन्र्छौं भने, यो परमेश्वरको विनयुक्तिक्तको माग�मा हुनुपर्छ�। येशूले भन्नुभयो, 
"जसले मलाई विवश्वास गर्छ� , मैले गनk कामहरू उसले पविन गनkर्छ।" श्रोतमा पुगेर हरेक रोगको दैवी उपचार 
खोज्नेले अकv बाटो भएर विवज्ञानको पहाड चढ्ने प्रयास गनु�हुँदैन । सबै प्रकृवितले माविनसलाई ईश्वरको प्रमे 
क्तिसकाउँर्छ, तर माविनसले ईश्वरलाई सवvच्च रूपमा प्रेम गन� सक्दैन र आफ्नो सम्पूर्ण� स्नेह आध्यान्धित्मक 
चीजहरूमा सेट गन� सक्दैन, जबविक भौवितकलाई माया गर्छ� वा आध्यान्धित्मक भन्दा बढी विवश्वास गद�र्छ।

9. 304 : 3-15

यो अज्ञानता र गलत विवश्वास हो, चीजहरूको भौवितक भावनामा आधारिरत, जसले आध्यान्धित्मक सुन्दरता र 
भलाइ लुकाउँर्छ। यो बुझेर पावलले भने: "न मृत्यु, न जीवन, ... न वत�मान चीजहरू, न आउने कुराहरू, न 
उचाइ, न गविहराइ, न अन्य कुनै प्रार्णीले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गन� सक्षम हुनेर्छन्।" यो विSभिTयन 

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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विवज्ञानको क्तिसद्धान्त हो: ईश्वरीय प्रमेलाई यसको प्रकटीकरर्ण वा वस्तुबाट वम्लि�चत गन� सविकँदैन; त्यो आनन्दलाई 
दुःखमा परिरर्णत गन� सविकँदैन, विकनविक दुःख आनन्दको माक्तिलक होइन। विक असलले कविहल्यै खराबी उत्पन्न गन�
सक्दैन; त्यो कुराले कविहल्यै मन उत्पन्न गन� सक्दैन र जीवनले मृत्युको परिरर्णाम दिदन्र्छ। क्तिसद्ध माविनस - 
परमेश्वरद्वारा शाक्तिसत, उहाँको क्तिसद्ध क्तिसद्धान्त - पापरविहत र अनन्त र्छ।

10.   410 : 14-21

परमेश्वरमा हाम्रो विवश्वासको हरेक परीक्षर्णले हामीलाई बक्तिलयो बनाउँर्छ। आत्माद्वारा जिजत्नको लाविग भौवितक 
अवस्र्था जवित गाह्रो देख्रिखन्र्छ, हाम्रो विवश्वास बक्तिलयो र शुद्ध हाम्रो प्रेम हुनुपर्छ�। प्रेरिरत यूहन्ना भन्र्छन:् "प्रमेमा कुनै 
डर रै्छन, तर क्तिसद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँर्छ। ... जो डराउँर्छ त्यो प्रेममा क्तिसद्ध हुँदैन।" यहाँ विSभिTयन विवज्ञानको 
विनभिTत र प्रेरिरत <ोषर्णा हो।

11.   286 : 9-15

गुरुले भन्नुभयो, "कोही पविन विपताकहाँ आउँदैन [अन्धिस्तत्वको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त] बाहेक मद्वारा," ख्रीष्ट, जीवन, 
सत्य, प्रमे; विकनविक ख्रीष्टले भन्नुहुन्र्छ, "म बाटो हुँ।" यस मौक्तिलक माविनस येशूद्वारा शारीरिरक कारर्णलाई 
पविहलोदेख्रिख अम्तिन्तमसम्म अलग राख्रिखएको क्तिर्थयो। उसलाई र्थाहा क्तिर्थयो विक ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रमे, सृविष्ट गद�र्छ र 
सबै वास्तविवक र्छ।

12.   265 : 3-15

माविनसले आध्यान्धित्मक अन्धिस्तत्वलाई अनुपातमा बुझ्दर्छ विकनविक उसको सत्य र प्रेमको खजाना विवस्तार हुन्र्छ। 
नश्वरहरूले ईश्वरीय गुरुत्वाकष�र्ण गनु�पर्छ� , वितनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यान्धित्मक बढ्दै जानुपद�र्छ, - 
वितनीहरूले अन्धिस्तत्वको 9राविकलो व्याख्याहरूको नजिजक हुनुपर्छ� , र असीमको केही उघिचत अर्थ� प्राप्त गनु�पद�र्छ, 
- ताविक पाप र मृत्युलाई रोक्न सविकन्र्छ।

आत्माको लाविग विवषयलाई त्याग्ने यो वैज्ञाविनक भावनाले कुनै पविन हालतमा माविनसलाई देवतामा समाविहत हुने 
र उसको पविहचान गुमाउने संकेत गद_न तर माविनसलाई विवस्तारिरत व्यक्तिक्तत्व, विवचार र काय�को 9राविकलो के्षत्र, 
र्थप विवस्तारिरत प्रमे, उच्च र स्र्थायी रूपमा प्रदान गद�र्छ। शाम्तिन्त।

13.   248 : 29-32

विनस्वार्थ�ता, भलाइ, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पविवत्रता, प्रमे - स्वग�को राज्य - हामी भिभत्र राज्य गरौं, र पाप, रोग, र 
मृत्यु अन्ततः हराउँदैनन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।
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14.   225 : 21-22

प्रमे मकु्तिक्तदाता हो।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेर्छ: "तपाईंको राज्य आउँर्छ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्र्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्तिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�र्छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको घिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गर्छ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�र्छ र सबै खराबीबाट रु्छटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�र्छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनk,
विनन्दा गनk, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानk वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेर्छ  विक उसले  आSामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पर्छ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छ, र न्याय गरिरनरे्छ वा दोषी हुनेर्छ।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनवि9ल्ड विSभिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSभिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको र्छ।


