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आइतबार जनु 26, 2022

विवषय- वि'श्चि)यन साइन्स

स्वण, पाठ:  यर्मिम.या 17 : 14

"हे परमप्रभु, यदि1 तपाईंले मलाई विनको पानु,भयो भने, म साँच्चि67 नै विनको हुनेछु यदि1 तपाईंले मलाई ब7ाउनु भयो
भने, म साँच्चि67 नै बाँ6ने छु। परमेश्वर, म तपाईंको गुण गाउँछु।"

उत्तर1ायी पढाइ: भजनसंग्रह 147: 1-5, 7

1 परमप्रभुको प्रशंसा गर विकनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ। परमप्रभुप्रवित स्तुवितगान गर! उहाँको गुण-गान
गनु, आनन्1मय र असल हो।

2 परमप्रभुले यरूशलेम बनाउनु भयो। परमेश्वरले इस्राएल वासीहरूलाई फेरिर फका,ई ल्याउनु भयो, 
जसलाई कै1ी बनाएर थुविनएको क्तिथयो।

3 परमेश्वरले वितनीहरूको भाँ7ेको हृ1य विनको पारिरदि1नु हुन्छ। वितनीहरूका घाउहरूमा मलमपट्टी 
बाधँिNदि1नुहुन्छ।

4 परमेश्वरले ताराहरू गन्नुहुन्छ र ती प्रत्येकको नाउँ जान्नुहुन्छ।
5 हाम्रो स्वामी महान् हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त परा'मी हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान अपार छ।
7 परमप्रभुलाई Nन्यवा1 छ। हाम्रो परमप्रभुलाई वीणा बजाएर प्रशंसा गरौं।

पाठ सेम,न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि'श्चि)यन साइन्स 77,, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक.ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको Nम,शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि'श्चि)यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Nम,शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. भजनसंग्रह 103 : 1–5

1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुण-गान ग1,छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिस. विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिरदि1नु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदि1नु हुन्छ।
4 परमेश्वरले धि7हानबाट हाम्रो जीवन ब7ाँउनु हुन्छ अविन हामीलाई उहाँले प्रेम र 1या गनु,हुन्छ।
5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दि1नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरूड जस्तो नयाँ 

तुल्याउनुहुन्छा।

2. 2 राजा 20 : 1-7

1 त्यस समयमा विहजविकयाह विबरामी भए र मरणासनमा क्तिथए। आमोसका छोरा अगमव!ा यशैयाले 
विहजविकयाहसँग भेट गरे। यशैयाहले विहजविकयाहलाई भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आवेश्यकहरू तयार गर 
विकनभने वितमी मनcछौ। वितमी बाँ6ने छैनौ।

2 विहजविकयाहले आफ्नो अनुहार श्चिभत्तावितर फका,ए। उनले परमप्रभुलाई प्राथ,न् गरे अविन भने,
3 परमप्रभु, स्मरण गनु,होस् मैले आफ्नो हृ1यकासाथ तपाँइको सेवा गरें। मैले त्यही काम गरे जो तपाईंले 

सही भन्नुभइको क्तिथयो। त्यसपधिछ विहजविकयाह जोरक्तिसत रून थाले।
4 यशैयाहले माझको आँगन नाघ्न अधिघ परमप्रभुको संन्1ेश सुने। परमप्रभुले भन्नुभयो,
5 फक,  अविन मेरा माविनसहरूका अगुवा विहजविकयाहलाई भन। उनलाई भन, परमप्रभु वितम्रा पुर्खाा, 

1ाऊ1का, परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले वितम्रो प्राथ,ना सुनेको छु अविन मैले वितम्रो आँसू 1ेरे्खाको छु। यसथ, म 
वितमीलाई विनको पानcछु। तेस्रो दि1न, वितमी परमप्रभुको मन्दिन्1रमा जानेछौ।

6 अविन म वितम्रो जीवनमा 15 वष, आयु थप्नेछु। म वितमी र यस शहरलाई अश्शूरका राजाको शक्ति!बाट रक्षा
गनcछु। म यस शहरको रक्षा गनcछु। म यो सबै मेरै लाविग गनcछु विकनभने मेरो सेवक 1ाऊ1लाई व7न 
दि1एको क्तिथए।ँ

7 तब यशैयाहले भने, नेभाराको लेप बनाऊ अविन दुरे्खाको ठाउँमा लगाउ। यस कारण वितनीहरूले 
नेभाराको लेप बनाए अविन त्यसलाई विहजविकयाको दुरे्खाको ठाउँमा लगाए। तब विहजविकयाह विनको भए।

3. यशैया 35: 3-6, 10

3 कमजोर पारु्खाराहरू फेरिर बक्तिलयो पार। कमजोर गोडाहरू 1रिरलो पार।
4 माविनसहरू भयभीत र अन्योलमा परेका छन्। ती माविनसहरूलाई भन, “बक्तिलयो हौऊ, नडाराऊ!” हेर, 

वितमीहरूका परमेश्वर आउनु हुनेछ अविन शत्रुहरूलाई 1ण्ड दि1नुहुनेछ। उहाँ आएर वितमीहरूलाई पुरस्कार 
दि1नु हुनेछ। परमप्रभुले वितमीहरूलाई ब7ाउनु हुनेछ।
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उद्धरणहरू र वि'श्चि)यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Nम,शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
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5 तब अन्Nा माविनसहरूले फेरिर पविन 1ेख्न सक्नेछन्। वितनीहरूका आर्खााँहरू र्खाोक्तिलने छन्। तब बविहराले 
पविन सुन्न सक्ने छन्। वितनीहरूका कानहरू र्खाोक्तिलने छ।

6 लङ्गडा माविनसहरू मृग जस्तो ना6ने छन्। अविन बोल्न नसक्ने लाटा माविनसहरूले पविन आफ्ना स्वरले 
रु्खाशीको गीतहरू गाउनेछन्। यो त्यवित बेला हुनेछ जब मूलको पानी मरूभूधिममा ब,क्तिसन थाल्ने छ। 
झरनाहरू सकेको ठाउँहरूमा बहनेछ।

10 परमेश्वरले आफ्ना माविनसहरूलाई स्वतन्त्र पारिरदि1नु हुनेछ। अविन ती माविनसहरू उहाँकहाँ फकc र 
आउनेछन्। माविनसहरू रु्खाशी हुने छन् जब उनीहरू क्तिसयोनश्चिभत्र आउने छन्। माविनसहरू स1ा-सव,1ाको 
लाविग रु्खाशी हुनेछन्। वितनीहरूको रु्खाशी उनीहरूको क्तिशरको मुकुट हुनेछ। वितनीहरूको रमाहट र आनन्1ले
वितनीहरूलाई भरिरपूण, पानcछ। शोक र उ1ासीनताको दि1नहरू टाढा-टाढा भाग्नेछन्।

4. यूहन्ना 4: 46 (त्यहाँ)-53

46 … त्यहाँ कफन,हुममा एकजना राजाका अधिNकारी क्तिथए। त्यो अधिNकारिरको छोरो विबमारी क्तिथयो।
47 त्यस माविनसले यहूदि1याबाट येशू गालील तफ,  आइरहनु भएको भनी सुने। तब येशूलाई भेट्न वितनी 

कानातफ,  गए। उसले येशूलाई कफन,हुममा आउने अविन उसको छोरोलाई विनको पारिरदि1न विबन्ती गरयो। 
उसको छोरो मन, आटेँको क्तिथयो।

48 येशूले उनलाई भन्नुभयो, वितमीहरूले आ)य,पूण, कुराहरू र 7मत्कारिरक धि7न्हहरू हेनु, पछ, नत्र 
वितमीहरूले विवश्वास गनc छैनौ।

49 राजाको अधिNकारीले भन्नुभयो, महो1य, मेरो छोरो मन, अधिघ मेरो घरमा एकपल्ट आई दि1नुहोस।
50 येशूले उत्तर दि1नुभयो, जाऊ, वितम्रो छोरो बाँ6नेछ। येशूले भन्नुएको कुरा त्यस माविनसले विवश्वास गयr 

अविन घर फ, विक आयो।
51 घरजा1ैँ ग1ा, बाटामा उसको नोकरसंग भेट भयो। नोकरले भन्यो, तपाईंको छोरो जाती भएको छ।
52 त्यस माविनसले सोNे, कुन समयबाट त्यो विनको हुन थाल्यो? उसको नोकरले उत्तर दि1यो, विहजो दि1उँसो 

एक बजे1ेखिर्खा तपाईंको छोरोको ज्वरो हट्यो।
53 त्यस अधिNकारीले बुझ्यो विक येशूले उसलाई त्यही समयमा भन्नुभएको क्तिथयो, वितम्रो छोरो जीविवत रहनेछ।

यसथ, उनी लगायत घरका सबै माविनसहरूले येशूमाक्तिथ विवश्वास गरे।

5. मत्ती 8: 14-17

14 येशू पत्रुसको घरमा जानुभयो। त्यहाँ येशूले उसकी सासूलाई कडा ज्वरोले थक्तिलएर पलङ्गमा लधिडरहेको
पाउनु भयो।

15 तब येशूले वितनको हात छुनुभयो वितनी विनको भइन्। अविन वितनी उदिठन् र उहाँको सुसार गरिरन्।
16 त्यसै साँझ माविनसहरूले भुत लागेका Nेरै जनालाई क्तिलएर येशूकहाँ आए। येशूले भूतहरूलाई रे्खा1नु 

भयो। जो-जो विबमारी परेका क्तिथए ती सबै ठीक भए।
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17 यशैया अगमव!ाले भनेका सबै कुरा येशूले पूरा गनु,भयो‘उहाँले हाम्रा यातनाहरू हटाइदि1नु भयो, अविन 
हाम्रा रोगहरू उहाँले बोक्नुभयो।

6. यूहन्ना 13: 31

31 यहू1ा जब गइसकेको क्तिथयो, तब येशूले भन्नु भयो, अब माविनसको पुत्रले मविहमा प्राप्त गछ,  अविन 
परमेश्वरले माविनसको पुत्रबाट मविहमा प्राप्त गनु,हुन्छ।

7. यूहन्ना 14: 12, 13, 15-17

12 म वितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा विवश्वास गछ, उसले पविन त्यस्तै काम गनcछ जो म गछु,। उसले 
वास्तवमा त्यो भन्1ा पविन महान काम गनcछ। विकनभने म विपताकहाँ गइरहेछु।

13 अविन मेरो नाममा केही पविन माग्यो भने, म त्यो वितमीहरूको लागी गरिरदि1नेछु। तब विपताको मविहमा पुत्रको
माध्यमाबाट 1ेखिर्खानेछ।

15 यदि1 वितमीहरूले मलाई प्रेम गयy भने, तब वितमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गनcछौ।
16 म मेरो विपतालाई माग्नेछु र उहाँले वितमीहरूलाई अकr सहायकदि1नुहुनेछ। उहाँ वितमीहरूसंग सNैं रहने 

सहायक दि1नुहुनेछ।
17 सहायक सत्यको आत्माहो। संसारले उहाँलाई 1ेख्1ैन र बुझ्1ैन। तर वितमीहरू उहाँलाई जान्1छौ। उहाँ 

वितमीहरूसंग बाँ6नु हुन्छ र उहाँ वितमीहरूश्चिभत्र नै हुनु हुनेछ।

8. प्रकाश 10 : 1–3 (से :), 8–11

1 तब, मैले अकr शक्ति!वान स्वग,दूतलाई स्वग,बाट ओर्सिल.रहेको 1ेरे्खा.। त्यो स्वग,दूतले बा1लको पोशाक 
लगाएको क्तिथयो। वितनको क्तिशर इन्दे्रणीले घेरिरएको क्तिथयो। त्यो स्वग,दूतको अनुहार सूय, जस्तो क्तिथयो, उसका
पाउहरु आगोको स्तम्भहरु जस्ता क्तिथए।

2 त्यो स्वग,दूतक्तिसत एउटा पसु्तिस्तका क्तिथयो। त्यो पुस्तिस्तका उसको हातमा र्खाोक्तिलएको क्तिथयो। त्यो स्वग,दूतले 
उसको 1ाविहने रु्खाट्टा समदु्रमा अविन 1ेबे्र रु्खाट्टा भूधिममा रारे्खाको क्तिथयो।

3 त्यो स्वग,दूत सिस.ह गजcको जस्तो ठूलो स्वरले करायो।
8 तब मैले फेरिर स्वग,बाट त्यही आवाज सुनें। त्यो आवाजले मलाई भन्ष््ठवयो, जाऊ अविन त्यो रु्खाल्ला 

पसु्तिस्तका लेऊ जो स्वग,दूतको हातमा छ। यो त्यही स्वग,दूत हो जो सागर अविन भूधिममा उश्चिभरहेको छ।
9 यसय, म त्यो स्वग,दूतकहाँ गए ँअविन त्यो सानो बेहे्रको पसु्तिस्तका मलाई दि1नु भनी माँगें। त्यो स्वग,दूतले 

मलाई भन्यो, यो सानो पसु्तिस्तका लेऊ अविन यसलाई र्खााऊ। वितम्रो भँूडीमा यो अधिमलो हुनेछ। तर वितम्रो 
मुर्खामा यो मह जस्तो मीठो हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि'श्चि)यन साइन्स 77,, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक.ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको Nम,शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि'श्चि)यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Nम,शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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10 यसथ, मैले स्वग,दूतको हातबाट त्यो सानो बेहे्रको पुस्तिस्तका क्तिलए ँअविन मैले त्यो र्खााँए। मेरो मुर्खामा त्यो मह
जस्तो मीठो भयो। तर मैले त्यो र्खााई सकें  पधिछ त्यसको स्वा1 भँुडीमा अधिमलो भयो।

11 तब मलाई भविनयो, वितमीले फेरिर अनेक जावित, Nेरै राष्ट्रहरु, अनेक भाषाहरु अविन राजाहरुको बारेमा 
अगमवाणी गनु, पछ,।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 11: 9-21

वि'च्चिस्7यन विवज्ञानको भौवितक विनको पानc परिरणामहरू अब, येशूको समयमा, ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको सञ्7ालनबाट 
पाइन्छ, जस अधिघ पाप र रोगले मानव 7ेतनामा आफ्नो वास्तविवकता गुमाउँछन् र प्राकृवितक रूपमा र आवश्यक 
रूपमा अन्Nकारले प्रकाश र पापलाई स्थान दि1न्छ। सुNार। अब, त्यसबेला, यी शक्ति!शाली कामहरू अलौविकक 
होइन, तर परम प्राकृवितक छन्। वितनीहरू इम्मानुएलको धि7न्ह हुन्, वा "परमेश्वर हामीसँग" - एक ईश्वरीय प्रभाव 
जुन मानव 7ेतनामा सNैं उपच्चिस्थत हुन्छ र आफैलाई 1ोहोया,उँछ, पविहले नै प्रवितज्ञा गरिरएको क्तिथयो।

कै1ीहरूलाई मुक्ति!को प्र7ार गन, [अथ,को],
र अन्Nाहरूलाई दृवि� पुन: प्राप्तिप्त,
7ोट लागेका वितनीहरूलाई स्वतन्त्रतामा सेट गन,।

2. 139 : 4–8, 15-27

सुरु1ेखिर्खा अन्त्यसम्म, Nम,शास्त्रहरू आत्मा, दि1माग, प1ाथ,माक्तिथको विवजयको विववरणहरूले भरिरएका छन्। 
मोशाले दि1मागको शक्ति! प्रमाश्चिणत गरे जसलाई माविनसहरूले 7मत्कार भने। यहोशू, एक्तिलया र एलीशाले त्यसै 
गरे।

के होली रिरट मान्नु पछ, र के गनु, हुँ1ैन भनेर 77, काउस्तिन्सलहरूको भोटबाट विनण,यहरू; पुरातन 
संस्करणहरूमा प्रकट गल्तीहरू; पुरानो विनयममा तीस हजार विवश्चिभन्न पठनहरू, र नयाँमा तीन लार्खा, - यी 
तथ्यहरूले 1ेर्खााउँ1छ विक कसरी एक नश्वर र भौवितक भावनाले ईश्वरीय अश्चिभलेर्खामा 7ोरी गयr, यसको आफ्नै 
रङ केही ह1सम्म प्रेरिरत पृष्ठहरू कालो हुँ1ै गयो। तर गल्तीहरूले न त उत्पक्तित्त1ेखिर्खा प्रकाशसम्म 1ेखिर्खाएका 
Nम,शास्त्रको ईश्वरीय विवज्ञानलाई पूण, रूपमा अस्प� पान, सकेन, न त येशूको प्र1श,नलाई विबगान, सक्छ, न त 
भविवष्यव!ाहरूले गरेको विनकोलाई रद्द गन, सक्छ, जसले "विनमा,णकता,हरूले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा" "को 
टाउको" हुनेछ भनी भविवष्यवाणी गरेका क्तिथए।"

3. 107 : 1-6
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एड्डीले बनेको छ।
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सन् १८६६ मा, मैले 'ाइस्ट साइन्स वा जीवन, सत्य र प्रेमको ईश्वरीय विनयमहरू पत्ता लगाए, र मेरो 
र्खाोजलाई वि'श्चि)यन साइन्स नाम दि1ए। वैज्ञाविनक मानक्तिसक उप7ारको पूण, ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको यो अप्तिन्तम 
प्रकटीकरणको स्वागतको लाविग Nेरै वष,1ेखिर्खा भगवानले मलाई कृपापूव,क तयार गरिररहनुभएको क्तिथयो।

4. 109 : 11–15, 16–22

मेरो र्खाोज पधिछ तीन वष,सम्म, मैले यो मानक्तिसक उप7ारको समस्याको समाNान र्खाोजे, Nम,शास्त्र र्खाोजे
र अरू थोरै पढें , समाजबाट टादिढए,ँ र सकारात्मक विनयम र्खाोज्नको लाविग समय र शक्ति! समर्पिप.त गरें।
… मलाई सबैको क्तिसद्धान्त थाहा क्तिथयो। परमेश्वर हुनको लाविग सामंजस्यपूण, मन-काय,, र त्यो उप7ार 
आदि1म ईसाई उप7ारमा पविवत्र, उत्थान विवश्वासद्वारा उत्पा1न गरिरएको क्तिथयो; तर मलाई यो उप7ारको 
विवज्ञान थाहा हुनुपछ, , र मैले ईश्वरीय प्रकाश, तक,  र प्र1श,नको माध्यमबाट पूण, विनष्कष,मा पुग्ने मेरो 
बाटो न्दिजतें।

5. 558 : 1–8

सेन्ट जोनले आफ्नो प्रकाशको पसु्तकको 1शौं अध्यायमा लेख्छन्: -

तब, मैले अकr शक्ति!वान स्वग,दूतलाई स्वग,बाट ओर्सिल.रहेको 1ेरे्खा.। त्यो स्वग,दूतले बा1लको पोशाक लगाएको 
क्तिथयो। वितनको क्तिशर इन्दे्रणीले घेरिरएको क्तिथयो। त्यो स्वग,दूतको अनुहार सूय, जस्तो क्तिथयो, उसका पाउहरु आगोको
स्तम्भहरु जस्ता क्तिथए।

6. 559 : 1–23

यस स्वग,दूतको हातमा "सानो पुस्तक" क्तिथयो, सबैले पढ्न र बुझ्नको लाविग रु्खाला। के यो एउटै पसु्तकमा ईश्वरीय 
विवज्ञानको प्रकटीकरण क्तिथयो, "1ायाँ रु्खाट्टा" वा प्रमुर्खा शक्ति! जसको समदु्रमा क्तिथयो, - प्राथधिमक, सुप्त त्रदुिटमा, 
सबै त्रदुिटका दृश्य स्वरूपहरूको स्रोत? स्वग,दूतको 1ेबे्र रु्खाट्टा पृथ्वीमा क्तिथयो; अथा,त्, दृश्य त्रदुिट र श्रव्य पापमा 
माध्यधिमक शक्ति! प्रयोग गरिरएको क्तिथयो। वैज्ञाविनक विव7ारको "अझै पविन, सानो आवाज" महा1ेश र महासागरमा 
विवश्वको सबैभन्1ा टाढाको सीमासम्म पुग्छ। सत्यको सुन्न नसविकने आवाज मानव दि1मागको लाविग हो, "जब 
सिस.ह गज,न्छ।" यो मरुभूधिम र डरको अँध्यारो ठाउँहरूमा सुविनन्छ। यसले दु�ताको "सात गज,नहरू" जगाउँछ, र 
वितनीहरूको अव्य! शक्ति!हरूलाई गोप्य स्वरहरूको पणू, डायपासन उ67ारण गन, उत्प्रेरिरत गछ,। त्यसपधिछ 
सत्यको शक्ति! प्र1श,न हुन्छ, - त्रदुिटको विवनाशमा प्रकट हुन्छ। तब सद्भावको आवाजले कराउनेछ: "जानुहोस् र 
सानो पुस्तक क्तिलनुहोस्। ... यसलाई क्तिलनुहोस्, र यसलाई र्खाानुहोस्, र यसले तपाईंको पटेलाई विततो बनाउनेछ, 
तर यो तपाईंको मुर्खामा मह जस्तै मीठो हुनेछ।" मत्य,हरू, स्वग�य सुसमा7ारको पालना गनु,होस्। दि1व्य विवज्ञान 
क्तिलनुहोस्। यो पुस्तक सुरु 1ेखिर्खा अन्त सम्म पढ्नुहोस्। यसलाई अध्ययन गनु,होस्, मनन गनु,होस्। यो वास्तवमै 
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यसको पविहलो स्वा1मा मीठो हुनेछ जब यसले तपाईंलाई विनको पाछ, ; तर सत्यको बारेमा गनगन नगर, यदि1 
तपाईलाई यसको पा7न विततो लाग्छ भने।

7. 150 : 4-17

आज सत्यको विनको पानc शक्ति!लाई अभूतपूव, प्र1श,नीको सट्टा एक अमर, अनन्त विवज्ञानको रूपमा व्यापक 
रूपमा प्र1श,न गरिरएको छ। यसको उपच्चिस्थवित "पथृ्वीमा शाप्तिन्त, माविनसहरूप्रवितको सद्भाव" को सुसमा7ारको 
नयाँ आगमन हो। यो आगमन, मास्टर द्वारा प्रवितज्ञा गरिरएको क्तिथयो, माविनसहरु माझ स्थायी व्यवस्था को रूप मा 
यसको स्थापना को लागी हो; तर वि'च्चिस्7यन विवज्ञानको धिमशन, पविहलेको प्र1श,नको समयमा जस्तै, मुख्यतया 
शारीरिरक उप7ार मध्ये एक होइन। अब, त्यसबेला जस्तै, शारीरिरक रोगको आधिNभौवितक उप7ारमा धि7न्ह र 
आ)य,हरू बनाइएका छन्; तर यी धि7न्हहरू केवल यसको ईश्वरीय उत्पक्तित्त 1ेर्खााउनका लाविग हुन्, - संसारका 
पापहरू हटाउन ख्री�-शक्ति!को उ67 धिमशनको वास्तविवकता प्रमाश्चिणत गन,।

8. 55 : 15–29

सत्यको अमर विव7ार शताब्1ीयौं1ेखिर्खा फैक्तिलएको छ, यसको परे्खाटामुविन विबरामी र पापहरू जम्मा ग1�छ। मेरो 
थविकत आशाले त्यो रु्खाशीको दि1न महसुस गनc प्रयास गछ, , जब माविनसले ख्री�को विवज्ञानलाई धि7न्न सक्छ र 
आफ्नो धिछमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गनcछ, - जब उसले परमेश्वरको सव,शक्ति!मानता र ईश्वरीय पे्रमको विनको 
पानc शक्ति! महसुस गनcछ जुन यसले मानवजावितको लाविग गरेको छ र गरिररहेको छ। । प्रवितबद्धता पूरा हुनेछन्। 
ईश्वरीय उप7ारको पुन: प्रकट हुने समय सबै समय भरिर छ; र जसले आफ्नो पार्सिथ.व सबै ईश्वरीय विवज्ञानको 
वे1ीमा राख्छ, उसले अविहले ख्री�को क7ौरा विपउछ, र वि'श्चि)यन विनको पानc आत्मा र शक्ति!ले समाप्त भएको छ।

सेन्ट जोनको शब्1मा: "उहाँले वितमीहरूलाई अकr सहायकदि1नुहुनेछ। उहाँ वितमीहरूसंग सNैं रहने सहायक 
दि1नुहुनेछ।" यो आराम1ायी म ईश्वरीय विवज्ञान हो भनेर बुझ्छु।

1ैविनक कत,व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

1ैविनक प्राथ,ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि'श्चि)यन साइन्स 77,, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक.ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको Nम,शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि'श्चि)यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Nम,शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- के माविनस लगायत ब्रह्माण्ड परमाणु शक्ति!द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

प्रत्येक दि1न प्राथ,ना गनु, यस 77,का प्रत्येक स1स्यको कत,व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व7नले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन, सक्छ!

77, म्यानुअल, अन6ुछे1 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र काय,हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्ति!गत अनुलग्नकले म1र 77,का  स1स्यहरूको मनसाय वा  काय,लाई
प्रोत्साविहत गनु,प1,छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई 7लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवNाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ,न्,  पापलाई  हप्काउँ1ा,  साँ7ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  77,का
स1स्यहरूले दि1नहुँ हेनु,प1,छ र सबै र्खाराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ,ना गनु,प1,छ,  भविवष्यवाणी गन,,  न्याय गनc,
विनन्1ा गनc, सल्लाह दि1न,े प्रभाव पानc वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

77, म्यानुअल, अन6ुछे1 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन, सतक, ता

यो  77,का  प्रत्येक स1स्यको  कत,व्य हुनेछ  विक उसले  आ'ामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि1न
प्रवितदि1न स्वयंलाई ब7ाउनु  पछ, ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो 1ावियत्वलाई विबस,नु  वा
बेवास्ता गनु, हुँ1ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा 1ोषी हुनेछ।

77, म्यानुअल, अन6ुछे1 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि'श्चि)यन साइन्स 77,, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक.ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको Nम,शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि'श्चि)यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की Nम,शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


