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विवषय- भगवान

स्वर्ण� पाठ:  1 कोरिरन्थी 2: 5

"वितमीहरूको विवश्वास माविनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्ति)मा आधारिरत होस् भविन मैले त्यसो गरें।"

उत्तरदायी पढाइ: 1 इवितहास 29: 11-13 
भजनसंग्रह 62: 1, 2, 7, 8
मत्ती 6: 13 

11 महानता, शक्ति) गौरव, विवजय अविन सम्मान तपाई कै हुन। विकन? विकनभने पथृ्वी अविन स्वग�का सबै 
कुरा तपाईकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य तपाईकै हो। तपाई क्तिशर हुनुहुन्छ, हरेक बस्तु माक्तिथ शासक 
हुनुहुन्छ।

12 धन अविन सम्मान तपाई बाट नै आउँछन्। तपाई सबैमाक्तिथ शासन गनु�हुन्छ। पराक्रम अविन शक्ति) 
तपाईकै हातमा छन्। अविन कसैलाई पविन महान अविन शक्ति)शाली बनाउने शक्ति) तपाईकै हातमा 
छन्।

13 यसकारर्ण अब हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं, अविन हामी तपाईको मविहमिमत 
नाउँको प्रशंसा गछE।

1 मेरो प्रार्णले धैय�क्तिसत परमेश्वरलाई मेरो सुरक्षाको विनम्तिम्त पर्खिIJन्छ। मेरो उद्धार उहाँबाट मात्रै आउँदछ।
2 मसँग धेरैजना शत्रुहरू हुन सक्छन, तर परमेश्वर मेरो विकल्ला हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।

परमेश्वर अग्लो पव�तमा मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ। कुनै ठूलो सैविनकले पविन मलाई परास्त गन� 
स)ैन।

7 मेरो गौरव र विवजय परमेश्वरबाट आउँछ। उहाँ मेरो बक्तिलयो विकल्ला र परमेश्वर मेरो शरर्णस्थान 
हुनुहुन्छ।

8 हे माविनसहरू! परमेश्वरमाक्तिथ सधैं भरोसा राI! वितमीहरूको सम्पूर्ण� संकटहरू परमेश्वरलाई बताऊ। 
परमेश्वर हाम्रा शरर्णस्थान हुनुहुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13 हामीलाई परीक्षामा पन� नदिदनुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट बँचाउनु होस्।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. प्रकाश 1: 8

8 प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म अल्Tा अविन ओमेगाहुँ। म नै एक हुँ जो अविहले छु, जो सदैव क्तिथए अविन जो 
आउँदै छु। म सव� शक्ति)मान हुँ।

2. यशैया 46: 9 (1st  म हो), 10 (मेरो)

9 म परमेश्वर हुँ त्यहाँ अन्य कोही परमेश्वर छैन्। ती झूटा देवताहरू म जस्ता छैनन्।
10 जब म कुनै योजना गछु�  त्यो अवश्य नै हुनेछ। म ती कुराहरू आफ्नो इच्छाले गछु�।

3. मलाकी 3: 1

1 यशैयासव�शक्ति)मान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर, म मेरो समचार-वाहकलाई पठाउँदैछु। उसले मेरो विनम्तिम्त 
बाटो तयार पनgछ। माक्तिलक तपाईं जसको Iोजिजमा हुनुहुन्छत्यो अचानक उसको मजिन्दरमा आउँनेछ। 
करारको समाचार-वाहक साँच्चै आउँदैछ।

4. मत्ती 3: 13, 16, 17

13 त्यसैबेला येशू गालील भएर यद�न नदीमा आउनुभयो येशू यूहन्नाद्वारा बम्तिप्तस्मा क्तिलनका विनम्तिम्त 
यूहन्नाकहाँ आउनुभयो।

16 त्यसपमिछ येशू बम्तिप्तस्मा क्तिलएर तुरुन्तै पानीबाट माक्तिथ विनस्कनु भयो। स्वग� उहाँको विनम्तिम्त उमिkयो अविन 
परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै आTूमाक्तिथ आइरहेको देख्नु भयो।

17 तब स्वग�बाट यो वार्णी आएको सुविनयो। वाश्चिर्णले यसो भन्यो, ‘वियनी मेरो प्यारो पूत्र हुन् र म वियनीसँग 
अत्यन्त प्रसन्न छु।

5. मत्ती 12: 22-28

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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22 त्यसपमिछ केही माविनसहरूले एकजना माविनसलाई येशू कहाँ ल्याए। उ अन्धो क्तिथयो अविन बोल्न पविन 
सक्दैनथ्यो विकनविक उसलाई भूत लागेको क्तिथयो। उहाँले त्यसलाई विनको पानु�भयो अविन त्यस माविनसले 
बोल्न अविन देख्न थाल्यो।

23 सबै माविनसहरू चविकत भए। वितनीहरूले भने, विनWयनै यी माविनस नै दाऊदका पतु्र हुन् जसलाई 
परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउने प्रवितज्ञा गनु� भएको क्तिथयो?

24 जब Tरिरसीहरूले माविनसहरूको मुIबाट यस्तो कुरा सुने तब वितनीहरूले भने, येशूले माविनसरूबाट भूत 
भगाउनका विनम्तिम्त बालजिजबुल शक्ति)को प्रयोग गद�छन्। बालजिजबुल भूतहरूको शासक हो।

25 येशूले Tरिरसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनुभयो। अविन उहाँले वितनीहरूलाई भन्नुभयो, आपसमा 
झगडा गनg कुनै पविन राज्य ध्वंस हुनेछ त्यसै गरी आTैमा विवभाजन भएको नगर दिटक्ने छैन। त्यसरीनै 
विवभाजन भएको कुनै परिरवार सTल हुदैँन।

26 यदिद शैतानले शैतानलाई विनकाल्दछ भने, त्यो आफ्नै विवरुद्ध विवभाजिजत हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य 
दिटक्न वा चल्न सक्छ?

27 वितमीहरूले भन्दैछौ विक मैले शैतानको शक्ति)द्वारा भूतहरू भगाउँदैछु। यदिद यो सत्य हो भने, वितम्रा 
माविनसहरूले भुत भगाउन कुन शक्ति)को प्रयोग गदnछन्? यसकारर्ण वितमीहरूका आफ्नै माविनसहरूले 
वितमीहरूको भूल कोट्याउनेछन्।

28 तर म परमेश्वरका आत्माको शक्ति)द्वारा भुतहरू भगाउँछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ विक परमेश्वरको राज्य 
अमिp नै वितमीहरूमा आइसकेको छ।

6. मकू� स 4: 1, 30-32, 35-41

1 अकq समय, येशू समुद्रको विकनारमा हुनुहुन्थ्यो अविन माविनसहरूलाई उपदेश दिदन लाग्नु भयो। धेरै धेरै 
माविनसहरू येशूको वरिरपरिर भेलाभए। यसथ� येशू समदु्रमा एउटा डुङ्गामा चढनु भयो, अविन त्यहाँ 
बस्नुभयो। सबै माविनसहरू समुद्रको विकनारमा नै रहे।

30 त्यसपमिछ येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तै हो भनेर हामी के-को दृष्टान्त उपयोग गन� सकछौ? 
यसको वर्ण�न गन� कुन दृष्टान्त उपयोग गन� सक्छौ?

31 परमेश्वरको राज्य रायोको दाना जस्तै हो, रायोको दाना एकदमै सानो बीऊ हो जसलाई भूइमँा छरिरन्छ।
32 तर जब वितमीहरूले यसको बीऊ छद�छौ, यो उम्रदै बढछ, अविन यो वितमीहरूको बगैंचामा सबैभन्दा अग्लो

बोट भएर देIा पद�छ। यसको ठूला-ठूला हाँगाहरू हुन्छन्, जंङ्गली चराचुरूङ्गीहरू आउँदछन् अविन 
गुँड बनाएर आTूलाई कडा pामबाट जोगऊँदछ।

35 त्यसदिदन साँझमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, हामी समदू्र पारिर जाउँ।
36 येशू र चेलाहरूले माविनसहरूलाई त्यहीं छोडे। उनीहरू सबै येशू पविहले चदिढरहनू भएको डुङ्गाद्वारा गए।

उनीहरूसँग अरू डुङ्गाहरू पविन क्तिथए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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37 समदु्रमा त्यस बेला डरलागदो आँधी चल्यो। समदू्रका छालहरूले डुङ्गाको छेऊमा हान्यो, अविन 
डुङ्गामा पानी पस्न लाग्यो, डुङ्गा प्राय पानीले भरिरन लाग्यो।

38 येशू डुङ्गाको पमिछल्लो पदिv हुनुहुन्थ्यो क्तिसरानीमा टाउको राIेर उहाँ विनदाइरहनु भएको क्तिथयो। चेलाहरू 
गएर उहाँलाई विबउँझाए। वितनीहरूले भने, हे गुरूज्यू, हामीहरू डुब्दैछौं। के वास्ता गनु�हुन्न?

39 तब येशू जुरूक्क उठ्नुभयो अविन त्यो आँधीलाई हकानु�भयो। येशूले समूद्रलाई भन्नू भयो, चूपचाप बस 
शान्त हो। अविन तत्कालै आँधी थामिमयो अविन ताल शान्त बन्यो।

40 येशूले चेलाहरूलाई भन्नूभयो, वितमीहरू विकन यस्तो कायर? वितमीहरूमा अझ्पविन विवश्वास छैन?
41 चेलाहरू Iुबै डराए अविन एक-अका�क्तिसत बहस गन� लागे, उहाँ कस्तो प्रकारको माविनस हुनुहुन्छ? 

यवितसम्म विक आँधी र छालहरूले पविन उहाँको आज्ञा मान्दछ।

7. मत्ती 17: 14-21

14 येशू अविन उहाँका चेलाहरू Tेरिर माविनसहरू भएको ठाउँमा गए। एउटा माविनस येशूको अमिp विनहुरिरयो।
15 त्यो माविनसले भन्यो, परमप्रभु, मेरो छोरोप्रवित दया गनु�होस्। उसलाई छारेरोग लागेकोछ र यसै द्वारा 

पीमिडत छ। मेरो छोरो बारम्बार आगो र पानीमा लडछ।
16 मैले मेरो छोरोलाई तपाईंको चेलाहरूकहाँ ल्याएँ, तर वितनीहरूले उसलाई विनको पान� सकेनन्।
17 येशूले जवाT दिदनूभयो, वितमीहरूमा विवश्वास छैन। वितमीहरूको जीवननै भ्रष्ट छ। वितमीहरूसंग म 

कहीलेसम्म बस्न सकँुला? वितमीहरूसंग कविहलेसम्म म धैय� गरिरबस्नु? त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।
18 येशूले केटाश्चिभत्र भएको भूतलाई आज्ञागनु� भयो। त्यो केटाबाट भूत बाविहर विनस्क्यो, अविन त्यसबेला 

देखिI केटो विनको भयो।
19 तब चेलाहरू येशूकहाँ एकान्तमा आए। वितनीहरूले भने, हामीले केटाबाट भूत भगाउन पूरा प्रयास 

गरेका क्तिथयौं। तर हामीले त्यसलाई भगाउन सकेनौं। विकन हामीहरूले भूत भगाउन सकेनौ?
20 येशूले जवाT दिदनुभयो, वितमीहरूले भूत भगाउन सकेनौ, विकनभने वितमीहरूमा विवश्वास एकदमै कम्ती 

छ म वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यदिद वितमीहरूको विवश्वास तोरीको दाना जत्रो हुँदो हो, त पव�तलाई 
यहाँबाट हदिटजा भनेर वितमीहरूले त्यस डाडालाई आज्ञा दिदन सक्ने क्तिथयौ। अविन त्यो सनg क्तिथयो। सबै 
कुरा वितमीहरूको विनम्तिम्त सम्भव क्तिथयो।

21 यद्यविप यो प्रकार प्राथ�ना र उपवास द्वारा बाविहर जान्छ।

8. यूहन्ना 14 : 1, 10 (शब्दहरू), 12, 13

1 आफ्ना हृदयलाई दुःIी हुन नदेऊ। परमेश्वरमा भरोसा गर। अविन ममा भरोसा गर।
10 … जुन कुराहरू मैले भने त्यो मबाट आएको होइन। विपता मश्चिभत्र बाँच्नु हुन्छ अविन उहाँले आफ्नो काम 

आTै गनु�हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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12 म वितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा विवश्वास गछ� उसले पविन त्यस्तै काम गनgछ जो म गछु�। उसले 
वास्तवमा त्यो भन्दा पविन महान काम गनgछ। विकनभने म विपताकहाँ गइरहेछु।

13 अविन मेरो नाममा केही पविन माग्यो भने, म त्यो वितमीहरूको लागी गरिरदिदनेछु। तब विपताको मविहमा पुत्रको
माध्यमाबाट देखिIनेछ।

9. विTक्तिलप्पी 4 : 19 (मेरो), 20

19 … येशूको मविहमाले मेरा परमेश्वर Iुबै धनी हुनुहुन्छ र ती धन ख्रीष्टमा हुने वितमीहरूका हरेक Iाँचो पूरा 
गन� Iच� गनु�हुनेछ।

20 हाम्रा विपता र परमेश्वरको मविहमा सदा सव�दा भइरहोस्। आमिमन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 275 : 6-19

ईश्वरीय विवज्ञानको प्रारम्भिम्भक विबन्दु यो हो विक ईश्वर, आत्मा, सव�व्यापी हुनुहुन्छ, र त्यहाँ कुनै अन्य शक्ति) वा मन 
छैन, - विक ईश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, र त्यसैले उहाँ ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हुनुहुन्छ।

यसको विवज्ञानमा हुनुको वास्तविवकता र क्रम बुझ्नको लाविग, तपाईंले वास्तवमा सबै कुराको ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको
रूपमा परमेश्वरलाई गर्णना गरेर सुरु गनु�पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा जोमिडन्छन्, र 
परमेश्वरका लाविग धम�शास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदाथ�, बुजिद्ध, बुजिद्ध, अस्तिस्तत्व, अमरता, कारर्ण, र प्रभाव 
ईश्वरको हो। यी उहाँका गुर्णहरू हुन,् अनन्त ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रमेको अनन्त अश्चिभव्यक्ति)हरू। कुनै पविन बुजिद्ध 
बुजिद्धमानी छैन तर उहाँको बुजिद्ध; कुनै सत्य सत्य छैन, कुनै प्रमे प्यारो छैन, जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय हो; 
राम्रो छैन, तर असल परमेश्वरले दिदनुहुन्छ।

2. 339 : 7 (देखिI)-10

परमेश्वर सबै हुनुहुन्छ, उहाँको असमानताको लाविग कुनै ठाउँ छैन। परमेश्वर, आत्मा, एक्लैले सबै सृविष्ट गनु�भयो, 
र यसलाई राम्रो भन्नुभयो। त्यसकारर्ण Iराब, असलको विवपरीत हुनु, अवास्तविवक हो, र परमेश्वरको उत्पादन 
हुन सक्दैन।

3. 286 : 16-20, 31-4

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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स्याक्सन र अन्य बीस भाषाहरूमा परमेश्वरको लाविग राम्रो शब्द हो। धम�शास्त्रले आTूले जस्तै, क्तिसद्धान्त र 
विवचारमा असल बनाउन उहाँले बनाउनु भएको सबै कुराको pोषर्णा गद�छ। त्यसैले आध्यास्तित्मक ब्रह्माण्ड राम्रो 
छ, र उहाँ जस्तै परमेश्वरलाई प्रवितविबम्बिम्बत गद�छ।

पाप, रोग र मृत्यु मानव भौवितक विवश्वासमा समावेश छन्, र ईश्वरीय दिदमागसँग सम्बस्तिन्धत छैनन्। वितनीहरू 
वास्तविवक उत्पक्तित्त वा अस्तिस्तत्व विबना छन्। वितनीहरूसँग न त क्तिसद्धान्त छ न स्थावियत्व, तर वितनीहरू सबै 
भौवितक र लौविकक छन,् त्रदुिटको शून्यतासँग सम्बस्तिन्धत छन्, जसले सत्यको सृविष्टलाई अनुकरर्ण गद�छ।

4. 202 : 24-8

परमात्माको बारेमा हाम्रो विवश्वासहरू वितनीहरूबाट बढ्दै गएको अभ्यासको विवरोधाभास हो। त्रदुिट प्रशस्त 
हुन्छ जहाँ सत्य "धेरै प्रशस्त" हुनुपछ�। हामी स्वीकार गछE विक परमेश्वरसँग सव�शक्ति)मान शक्ति) छ, 
"समस्यामा एक धेरै उपम्भिस्थत सहयोगी हो।" र तैपविन हामी रोग विनको पान� औषमिध वा सम्मोहनमा भर पछE,
मानौं विक विववेकहीन वस्तु वा गल्ती नश्वर दिदमागमा सव�शक्ति)मान आत्मा भन्दा बढी शक्ति) छ।

सामान्य मतले मान्दछ विक माविनसले असल काममा मिचसो लाग्न सक्छ, र यो मिचसोले pातक Tुफ्Tुसीय रोग
विनम्त्याउन सक्छ; जस्तो विक दुष्टले प्रेमको विनयमलाई पन्छाउन सक्छ, र राम्रो कामको लाविग इनाम जाँच्न 
सक्छ। ईसाई धम�को विवज्ञानमा, दिदमाग - सव�शक्ति)मान -सँग सव�शक्ति) छ, धार्मिमJकतामा विनश्चिWत 
पुरस्कारहरू प्रदान गद�छ, र देIाउँदछ विक पदाथ�ले न विनको पान� सक्छ, न विबरामी बनाउन सक्छ, न 
क्तिसज�ना गन� वा नष्ट गन� सक्छ।

यदिद भगवानलाई मात्र विवश्वास गनु�को सvा बुझ्ने हो भने, यो समझले स्वास्थ्य स्थाविपत गनgछ।

5. 26 : 14-18

ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमले येशूलाई पाप, रोग र मृत्युमाक्तिथ अमिधकार दिदनुभयो। उहाँको मिमशन आकाशीय 
अस्तिस्तत्वको विवज्ञान प्रकट गनु� क्तिथयो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले माविनसको लाविग के गनु�हुन्छ भनेर प्रमाश्चिर्णत 
गनु� क्तिथयो।

6. 228: 25-29 (वितर 2nd.)

भगवान बाहेक कुनै शक्ति) छैन। सव�शक्ति)मानमा सव�शक्ति) छ,  र अरू कुनै शक्ति)लाई स्वीकार गनु�  भनेको
ईश्वरको अपमान गनु� हो। नम्र नाजरेनले पाप,  रोग र मृत्युमा शक्ति) छ भन्ने धारर्णालाई उल्टाइदिदए। उहाँले
वितनीहरूलाई शक्ति)हीन साविबत गनु�भयो।

7. 395 : 6-14

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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महान् उदाहरर्णको रूपमा, विनको पानg व्यक्ति)ले रोगसँग बोल्नु पछ� जसमा यसमा अमिधकार छ, आत्मालाई 
शारीरिरक इजिन्द्रयहरूको झूटा प्रमार्णहरू मास्टर गन� र मृत्यु र रोगमाक्तिथ आफ्नो दावीहरू दाबी गन� 
छोड्नुपछ�। एउटै क्तिसद्धान्तले पाप र रोग दुवैलाई विनको पाछ�। जब ईश्वरीय विवज्ञानले शारीरिरक दिदमागमा 
विवश्वासलाई जिजत्छ, र ईश्वरमा विवश्वासले पाप र उपचारको भौवितक विवमिधहरूमा सबै विवश्वासलाई नष्ट गद�छ, 
तब पाप, रोग र मृत्यु हराउनेछ।

8. 373 : 1-5

यदिद हामी सबै नैवितक प्रश्नहरूमा विक्रश्चिWयन हौं, तर विक्रम्भिस्चयन धम�ले समावेश गरेको भौवितक छुटको रूपमा 
अन्धकारमा छौँ भने, हामीले यस विवषयमा परमेश्वरमा बढी विवश्वास गनु�पछ� र उहाँका प्रवितज्ञाहरूमा अझ 
जीविवत हुनुपद�छ।

9. 134 : 14-20

मानव विनर्मिमJत क्तिसद्धान्तहरू लोप हुँदैछन्। समस्याको समयमा वितनीहरू बक्तिलयो भएका छैनन्। ख्रीष्ट-शक्ति)बाट 
रविहत, वितनीहरूले कसरी ख्रीष्टका क्तिसद्धान्तहरू वा अनुग्रहका चमत्कारहरू मिचत्रर्ण गन� सक्छन्? विक्रश्चिWयन 
विनको पानg सम्भावनाको इन्कारले ईसाई धम�लाई त्यो तत्वबाट लुट्छ, जसले यसलाई ईश्वरीय शक्ति) र पविहलो 
शताब्दीमा यसको आWय�जनक र अतुलनीय सTलता दिदयो।

10.   130 : 26-5

यदिद ईश्वर, वा सत्यको सवqच्चताको लाविग विवज्ञानको बक्तिलयो दावीमा विवचार छक्क परेको छ, र असलको 
सवqच्चतामा शंका छ भने, यसको विवपरीत, हामीले दुष्टको कडा दावीहरूमा छक्क पनु� हुँदैन र वितनीहरूलाई 
शंका गनु� हुदैँन, र अब यो सोच्नु हुँदैन। पापलाई माया गनु� स्वाभाविवक र त्यसलाई त्याग्नु अप्राकृवितक, - अब 
नराम्रो सधैं उपम्भिस्थत र राम्रो अनुपम्भिस्थत हुने कल्पना नगनु�होस्? सत्य त्रदुिट जस्तो अचम्मको र अप्राकृवितक 
देखिIनु हुँदैन, र तु्रदिट सत्य जस्तो वास्तविवक देखिIनु हुँदैन। रोग स्वास्थ्य जक्तित्तकै वास्तविवक देखिIनु हुँदैन। 
विवज्ञानमा कुनै त्रदुिट छैन, र हाम्रा जीवनहरू सबै प्रार्णीहरूको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, ईश्वरसँग मेलमिमलापमा हुनको 
लाविग वास्तविवकताद्वारा शाक्तिसत हुनुपछ�।

11.   183 : 21-25

ईश्वरीय मनले माविनसको सम्पूर्ण� आज्ञाकारिरता, स्नेह र शक्ति)को माग गद�छ। कुनै पविन कम वTादारीको लाविग 
कुनै आरक्षर्ण गरिरएको छैन। सत्यको आज्ञाकारिरताले माविनसलाई शक्ति) र शक्ति) दिदन्छ। त्रुदिटमा सबमिमशनले 
शक्ति)को हाविनलाई बढाउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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12.   494 : 10-14, 30-3

ईश्वरीय प्रमे सधैं भेदिटएको छ र सधैं हरेक मानव आवश्यकता पूरा गनgछ। यो कल्पना गनु� राम्रो छैन विक येशूले 
चुनेको संख्याको लाविग वा सीमिमत समयको लाविग मात्र विनको पानg ईश्वरीय शक्ति) प्रदश�न गनु�भयो, विकनविक सबै 
मानवजावितलाई र हरेक pण्टामा, ईश्वरीय प्रमेले सबै राम्रो आपूर्तितJ गद�छ।

हाम्रो गुरुले शैतान (दुष्टहरू) भगाउनुभयो र विबरामीहरूलाई विनको पानु�भयो। यो उहाँका अनुयायीहरूको बारेमा 
पविन भन्नु पछ�, विक वितनीहरूले आTू र अरूबाट डर र सबै Iराबीहरू बाविहर विनकाल्छन् र विबरामीहरूलाई 
विनको पाछ�न्। परमेश्वरले माविनसद्वारा विबरामीहरूलाई विनको पानु�हुनेछ, जब माविनस परमेश्वरद्वारा शाक्तिसत हुन्छ। 
सत्यले उन्नाइस शताब्दी पविहले जस्तै अविहले पविन त्रदुिटलाई पक्कै बाविहर विनकाल्छ।

13.   368 : 14-19

जब हामी त्रदुिटमा भन्दा अस्तिस्तत्वको सत्यमा बढी विवश्वास गछE, पदाथ�मा भन्दा आत्मामा बढी विवश्वास हुन्छ, 
मनु�मा भन्दा बाँच्नमा बढी विवश्वास हुन्छ, माविनसमा भन्दा परमेश्वरमा बढी विवश्वास हुन्छ, तब कुनै पविन भौवितक 
धारर्णाले हामीलाई रोक्न सक्दैन। विबरामीलाई विनको पानg र त्रदुिटलाई नष्ट गनg।

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� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

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

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै Iराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनg,
विनन्दा गनg, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानg वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानक्तिसक 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 प्लेनविTल्ड विक्रश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


