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आइतबार मार्च� 6, 2022

विवषय- मान्छे

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 34 : 4

"म परमेश्वरको संगत पाउनलाई उहाँकहाँ गए।ँ अविन उहाँले मलाई उत्तर दि-नुभयो। मेरा सब डरहरूबाट उहाँले
मलाई बर्चाउनु भयो।"

उत्तर-ायी पढाइ: यशैया 41: 10-13, 17, 18, 20

10 सुता� नगर, म वितमीसिसतै छु। नडराऊ, म वितम्रै परमेश्वर हुँ। म वितमीलाई बसिलयो बनाउनेछु। म वितमीलाई 
सहायता दि-नेछु, म वितमीलाई मेरो धार्मिम;कताको -ाविहन ेहातले समाल्नेछु।

11 हेर, कवितपय माविनसहरू वितमीसँग रिरसिसएका छन्। तर वितनीहरू लज्जि@जत हुनेछन्। वितम्रा शत्रुहरू 
हराउनेछन् र विवलाई जानेछन्।

12 वितमीले ती माविनसहरूलाई खो@नेछौ जो वितम्रो विवरोधीहरू सिDए, तर वितमीले वितनीहरूलाई भेटाउन 
सक्ने छैनौ। ती माविनसहरू जो वितम्रो विवरूद्ध लडे वितनीहरू पूर्ण� रूपमा विबलाई जानेछन्।

13 म परमप्रभु वितम्रो परमेश्वर हुँ। मैले वितम्रो -ाविहन ेहात समावित रहेकोछु। अविन म वितमीलाई भन्-छु 
नडराऊ। म वितम्रो साDमा हुनेछु।

17 गरीब र -ीन-दुखी माविनसहरूले पानी खो@नेछन्, तर वितनीहरूले पाउने छैनन् र पविन वितनीहरू प्यासी 
छैनन्। वितनीहरूको जिजब्राहरू सुवखा छन्। म वितनीहरूक प्राD�नाको प्रत्युत्तर दि-नेछु। म वितनीहरूलाई 
त्यसै छोडने छैन र मन� दि-ने छैन्।

18 म सुक्खा पहाडहरूमा न-ीहरू बगाइ दि-नेछु। म झरनाको मूल फुटाएर बेंसीहरूमा बगाउने छु। म 
पानीले भरिरपूर्ण� पानRछु मरूभूमिमलाई तलाउमा परिरव�तन गनRछु। त्यहाँ सुख्खा भूमिमहरूमा झरनाका 
पानी हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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20 माविनसहरूले ती कुराहरू हनेRछन्। अविन उनीहरूले बुझ्ने छन ्विक यी सबै परमप्रभुकै शसिaले भएका 
हुन्। माविनसहरूले यी कुराहरू -ेख्नेछन् अविन वितनीहरूले बुझ्न Dाल्नेछन विक इस्राएलका पविवत्र 
परमप्रभुले यी कुराहरू गरेका हुन्।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. -ाविनयल 10: 19 (हे मान्छे) (ला 1st.)

19 विप्रय माविनस, नडराऊ! बसिलयो होऊ।

2. भजनसंग्रह 27: 1, 3-5, 13, 14

1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो @योवित र उद्धारकत्ता� हुनुहुन्छ, मैले कोहीसँग पविन डराउनु प-dन! मेरो जीवनको 
लाविग परमप्रभु नै सुरश्चिeत ठाउँ हुनुहुन्छ! यसैले म कोहीसँग डराउने छैन।

3 तर मेरा शत्रुहरू ठक्कर खानेछन् अविन पवितत हुनेछन्। तDाविप सिसपाहीहरू मेरो वरिरपरिर छन्, म डराउने 
छैन। यदि- माविनसहरूले युद्धमा आUमर्ण गरे तापविन म डराउने छैन। विकन? विकनभने म परमप्रभुमासिD 
भरोसा ग-�छु।

4 परमप्रभुबाट म एउटै मात्र कुरा जान्न र्चाहन्छुः जीवनभर म उहाँको मजिन्-रमा बस्न सकँू, परमपरभुले 
दि-ने खुशी अनुभव गनु�सकँू अविन मजिन्-रमा परिर-श�न गनु� सकँू।

5 परमप्रभुले मलाई बर्चाउनु हुन्छ। जब म संकटमा पछु�  उहाँले मलाई आफ्नो वासस्Dानमा लुकाउनुहुन्छ। 
उहाँले मलाई आफ्नो सुरeाको ठाउँमा लानुहुन्छ।

13 मलाई पूरा विवश्वास छ म मनु� भन्-ाअमिh परमप्रभुको सतगुर्ण हेन� पाउनेछु।
14 परमप्रभुको सहयोगलाई पख�! बसिलयो र साहसी होऊ! अविन परमप्रभुको सहयोग पख�!

3. 2 इवितहास 32: 1 (सनहेरीब)-3, 6-8, 18, 20, 21 (ला 2nd.)

1 विहजविकयाहले यी सबै कुराहरू विवश्वास पूव�क गरिर सकेपमिछ, अश्शूरका राजा सनहेरीब यहू-ा -ेश मासिD 
आUमर्ण गन� आए। सनहेरीब अविन वितनका सेनाले विकल्लाका बाविहर छाउनी बसाए। वितनले यसो गरे 
जसमा विक ती शहरहरूलाई परास्त गन�का विनम्तिम्त वितनले योजना बनाउन सकून्। सनहेरीब ती 
शहरहरूलाई आफ्नै विनम्तिम्त जिजत्न र्चाहन्Dे।

2 विहजविकयाहले जान्-Dे विक सनहेरीब यरूशलेममा यसलाई आUमर्ण गन� आएको हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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3 तब विहजविकयाहले आफ्ना अमिधकारीहरू अविन सैविनक अमिधकारीहरू सिसत कुरा-कानी गरे। वितनीहरू सबै
शहर बाविहरका जल स्रोतका पानी रोविक दि-न सहमत भए। ती अमिधकारीहरू अविन सैन्य अमिधकारीहरूले 
विहजविकयाहलाई सहयोग गरे।

6 विहजविकयाहले युद्धका अमिधकारीहरूलाई माविनसहरू प्रवित जिजम्मावार रहनुका विनम्तिम्त रु्चने। वितनले यी 
अमिधकारीहरूसिसत शहर द्वार नजिजकको खुल्ला स्Dानमा भेट गरे। 

7 विहजविकयाहले ती अमिधकारीहरूसिसत कुरा-कानी गरे अविन वितनीहरूलाई उत्सविहत तुल्याए। वितनले भने, 
दृढ अविन साहसी बन। अश्शूरका राजा वा वितनीसिसत भएका विवशाल सेनासिसत नडराऊ वा सूता� नगर। 
अश्शूरका राजा जो वितनीसिसत भएको शसिa भन्-ा हामीसिसत महान शसिa छ।

8 अश्शूरका राजाका माविनसहरू मात्र छन्। तर हामी सिसत परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर साD हुनुहुन्छ। हाम्रा 
परमेश्वरले हामीलाई सहायता गनु� हुने छ। हाम्रा लडाईहरू उहाँले लडी दि-नु हुनेछ।” यसरी यहू-ाका 
राजा विहजविकयाहले माविनसहरूलाई उत्साह दि-ए अविन वितनीहरूलाई शसिaशाली अनुभव गराए।

18 तब अश्शूरका राजाका अमिधकारीहरूले यरूशलेमका माविनसहरूलाई जोडले कराए जो शहरका 
पखा�लमा सिDए। ती अमिधकारीले विहबू्र भाषा प्रयोग। गरे जब वितनीहरू मासिD भएका माविनसहरू प्रवित 
कराए। अश्शूरका राजाका ती अमिधकारीहरूले यरूशलेमका माविनसहरूलाई भयभीत तुल्याउन भनी 
यसो गरे। वितनीहरूले ती कुराहरू भने जसद्वारा वितनीहरू यरूशलेम शहरलाई कब्जा गन� सकून्।

20 राजा विहजविकयाह अविन अगमवaा यशौया-आमोसका छोराले यो समस्याको विवषयमा प्राD�ना गरे। 
वितनीहरूले ठूलो आवाजमा स्वग�वितर हेरेर प्राD�ना गरे।

21 तब परमप्रभुले अश्शूरका राजाको छाउनीमा एक स्वग�दूतलाई पठाउनु भयो। त्यो स्वग�दूतले अश्शूरी 
सेनाका सबै सैविनकहरू अविन प्रमुखहरू र अमिधकारीहरूलाई मारिरदि-ए। यसD� अश्शूरका राजा आफ्नै 
-ेशतफ�  फर्किक;ए, अविन वितनका माविनसहरू वितनी प्रवित लज्जि@जत सिDए। वितनी आफ्ना -ेवताको मजिन्-र श्चिभत्र 
गए अविन वितनका आफ्नै केही छोराहरूले वितनलाई त्यही तरवार द्वारा मारिरदि-ए।

4. भजनसंग्रह 56: 1 (ला :), 3, 4

1 हेपरमेश्वर, यसैले मप्रवित तपाईंको कृपा-ान रहोस्।
3 जब म भयग्रस्त हुन्छु, तब तपाईंमासिD भरोसा राख्-छु।
4 म परमेश्वरमा भरोसा गछु� , यसैले म भयश्चिभत हुन्न यसD� माविनसहरूले जे गन� सक्छन् त्यसमा म 

डराउँदि-न। उहाँको मप्रवितको वर्चनको लाविग उहाँको स्तुवित गछु�।

5. मकू� स 1: 1, 9, 35, 40-42

1 येशूख्रीष्ट, परमेश्वरको पतु्रको सुसमार्चार, अगमवaा यशैयाहले भनेका hट्नाबाटै आरम्भ हुन्छ।
9 त्यसै बेला यूहन्ना भएको स्Dानमा गालीलको नासरत भन्ने शहरबाट येशू आउनु भयो। य-�न न-ीमा 

यूहन्नाले येशूलाई बम्तिप्तस्मा दि-ए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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35 भोसिलपल्ट विबहान, येशू र्चाँडै उठनुभयो। उहाँले hर छोडनुभयो, विवहान अंध्यारोमा नै येशू एकान्तमा 
जानूभयो अविन प्राD�ना गन� लाग्नु भयो।

40 एकजना कुष्ठरोग लागेको माविनस येशूकहाँ आयो। त्यसले hुडँा टेकेर येशूलाई विबन्ती गन� लाग्यो, तपाईंमा
त्यस्तो शसिa छ, यदि- तपाईंले र्चाहनु भयो भने म विनको हुनसक्छु।

41 येशूलाई त्यस माविनसप्रवित -या लग्यो। उहाँले त्यस माविनसलाई छुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म वितमीलाई 
विनको पान� र्चाहन्छु।

42 त्यसपमिछ त्यस माविनसको कुष्ठरोग हरायो, अविन त्यो विनको भयो।

6. मकू� स 5: 25-34

25 ती माविनसहरूसंग एउटी आईमाई पविन सिDई। त्यस आईमाईलाई बाह्र व�ष अमिh-ेखिख रगत बग्ने व्यDा 
सिDयो।

26 त्यो आईमाई खुबै पीडीत सिDई। धेरै वैद्यहरूले त्यसको उपर्चार गरे। आफ्ना भए जवित सबै सम्पसित्त 
त्यसले खर्च� गरेकी सिDई, तर उसमा सुधार पटक्कै आएन। त्यसको व्यDा अझ विबग्र-ैँ गयो।

27 त्यस आईमाईले येशूको बारेमा सुनेकी सिDई। माविनसहरूको भीडबाट भएर गई त्यस स्त्री पमिछज्जिल्तरबाट 
येशू कहाँ आई अविन उहाँको वस्त्र छोई।

28 त्यसले विबर्चार गरी, यदि- मैले उहाँको वस्त्र मात्रपविन छुन पाए ँभने म जाती हुनसक्छु।
29 अविन जब त्यसले उहाँको वस्त्र छोई तत्कालै रगत बग्न बन्- भयो। त्यस त्यस आईमाईले आफ्ना सारा 

जीउ नै व्यDा मुa भएको अनुभव गरी।
30 अविन येशूले आफूबाट शसिa सन्र्चार भइरहेको अनुभव गनु�भयो। उहाँ रोविकनु भयो अविन भीडतफ�  

फ� कनुभयो, अविन उहाँले सोध्नु भयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो?
31 रे्चलाहरूले येशूलाई भने, तपाईंको वरिरपरिर यवित विवध्न माविनसहरू छन। तपाईंलाई ठेल्-ैछन्। तर तपाईं 

सोध्नु हुन्छ मलाई कसले छोयो?
32 तर येशूले त्यो छुने माविनसलाई पत्ता लगाऊन hरिर hरिर हेन� लाग्नु भयो।
33 त्यस आईमाईले आफू विनको भएको ठानी, अविन त्यो आई अविन येशूको र्चरर्णमा hोप्टी त्यो डरले 

कावँिपरहेकी सिDई। त्यसले सारा सत्य येशूलाई सुनाई।
34 येशूले त्यस आईमाईलाई भन्नुभयो, हे स्त्री, वितमी विनको भयौ विकनभने वितमीले विवश्वास गयx। शाम्तिन्तसिसत 

जाऊ। अब वितमी वितम्रो रोगबाट मुa भयौ।
7. लूका 12: 32

32 हे साना बगाल! नडराऊ! वितमीहरूका विपताले वितमीहरूलाई रा@य दि-न र्चाहुनुहुन्छ।

8. विफसिलप्पी 4: 1, 4, 6-9

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1 मेरा विप्रय -ा@यू-भाइ दि--ी-बविहनीहरू, म वितमीहरूलाई माया गछु�  र भेट्न र्चाहन्छु। वितमीहरूले मलाई 
खुशी पारयौ अविन वितमीहरूमासिD ग�विवत तुल्यायौ । मैले सिसकाए जस्तै प्रभुलाई पछ्याउन नछोड।

4 सँधै प्रभुमा आनन्- गर, म -ोहोया�उँछु आनजिन्-त होऊ।
6 कुनै कुराको विफUी नगर। बरु र्चाविहएको हरेक कुराकोलाविग परमेश्वरलाई अन्तरविबन्ती र प्राD�ना गर। 

अविन प्राD�ना ग-ा� परमेश्वरलाई धन्यवा- -ेऊ।
7 परमेश्वरले दि-एको शाम्तिन्तले वितमीहरूको मन र हृ-यलाई येशू ख्रीष्टमा सुरeीत राख्नेछ। शाम्तिन्त जो 

परमेश्वरले दि-न्छन्, यवित महान हुन्छ विक हामी बुझ्न सक्-ैनौं।
8 -ा@यू-भाइहरू र दि--ी-बविहनीहरू हो, जुन-जुन कुराहरू अवित राम्रा र प्रशंसा गन� लायकका छन् त्यसै 

बारे सोर्च। जुन-जुन कुराहरू सत्य र माननीय पविवत्र र उमिर्चत, सुन्-र र आक� षर्णीय छन् वितनैको मात्र 
विवर्चार गर।

9 जुन कुराहरू वितमीहरूले सिसक्यौ, ग्रहर्ण गयx, सुन्यौ र ममा -ेख्यौ, ती कुराहरू गर!ख्रीविष्टय धम} 
विफसिलप्पीहरूलाई पावलबाट धन्यवा-।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 410 : 29-30

विUज्जिस्र्चयन वैज्ञाविनक अभ्यास ख्रीष्टको सामंजस्यको मुख्य कुराबाट सुरु हुन्छ, "नडराओ!"

2. 589 : 8-11

जफेत (नूहको छोरा)। एक प्रकारको आध्यात्मित्मक शाम्तिन्त, ईश्वर नै सबै अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय सिसद्धान्त हो, र त्यो 
माविनस उहाँको विवर्चार, उहाँको हेरर्चाहको सन्तान हो भन्ने बुझाइबाट बग्-छ।

3. 516 : 9-13, 19-23, 28 (भगवान)-29

परमशे् वरले सबै कुराहरू उहाँको आफ्नै प्रवितरूपअनुसार बनाउनुहुन्छ। जीवन अत्मिस्तत्वमा प्रवितविबम्बिम्बत हुन्छ, 
सत्यतामा सत्य, भलाइमा ईश्वर, जसले आफ्नै शाम्तिन्त र स्Dावियत्व प्र-ान ग-�छ। प्रेम, विनःस्वाD�ताको साD 
लालावियत, सबैलाई सुन्-रता र प्रकाशमा नुहाउँछ। … माविनस, उहाँको प्रवितरूपमा बनेको छ, सारा पृथ्वीमा 
परमेश्वरको प्रभुत्व छ र प्रवितविबम्बिम्बत ग-�छ। पुरुष र नारी परमेश्वरसँग सहअत्मिस्तत्व र अनन्त रूपमा, मविहमापूर्ण� 
गरु्णमा, असीम विपता-माता परमेश्वरलाई स-ाको लाविग प्रवितविबम्बिम्बत ग-�छ।

ईश्वरीय आत्मा प्रवितविबम्बिम्बत गन� परमेश्वरले माविनसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो।

4. 302 : 14-19

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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माविनसको हाम्रो परिरभाषालाई विनरन्तरता दि-ँ-ै, हामी या- गरौं विक सामंजस्यपूर्ण� र अमर माविनस सधैंको लाविग
अवज्जिस्Dत छ, र सधैं कुनै पविन जीवन, प-ाD�, र बौजिद्धकताको नश्वर भ्रम भन्-ा बाविहर र वस्तुमा अवज्जिस्Dत छ। 
यो कDन तथ्यमा आधारिरत छ, -ंतकDा होइन।

5. 475 : 28-31

माविनस पाप, रोग र मृत्युको लाविग असeम छ। वास्तविवक माविनस पविवत्रताबाट टाढा जान सक्-ैन, न त ईश्वर, 
जसद्वारा माविनस विवकसिसत भएको छ, पाप गन� eमता वा स्वतन्त्रता उत्पन्न गन� सक्छ।

6. 243 : 30-6

रोग, पाप र मृत्यु जीवनको फल होइन। वितनीहरू असमानताहरू हुन् जुन सत्यले नष्ट ग-�छ। पूर्ण�ताले 
अपूर्ण�तालाई सजीव बनाउँ-ैन। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र सबै प्रार्णीको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँले नैवितक वा 
शारीरिरक विवकृवित उत्पन्न गनु�हुन्न; त्यसकारर्ण यस्तो विवकृवित वास्तविवक होइन तर भ्रम हो, त्रदुिटको मृगौला हो।
ईश्वरीय विवज्ञानले यी महान् तथ्यहरू प्रकट ग-�छ। वितनीहरूको आधारमा येशूले जीवन -ेखाउनुभयो, कविहल्यै
डराउनु वा कुनै पविन रूपमा तु्रदिटको पालना नगरी।

7. 151 : 18 (डर)-5

डरले आफ्नो काय� र काय�लाई कविहल्यै रोक्-ैन। रगत, मुटु, फोक्सो, मत्मिस्तष्क आदि-को जीवनसँग कुनै सम्बन्ध 
छैन, भगवान। वास्तविवक माविनसको हरेक काय� दि-व्य मनद्वारा विनयम्बिन्त्रत हुन्छ। मानव दि-मागमा मान� वा विनको 
पानR कुनै शसिa छैन, र परमेश्वरको माविनसमासिD यसको कुनै विनयन्त्रर्ण छैन। ईश्वरीय मन जसले माविनसलाई 
बनायो उसको आफ्नै छविव र समानता कायम राख्छ। सेन्ट पावलले hोषर्णा गरेझैं मानव दि-माग परमेश्वरको 
विवरुद्धमा छ र यसलाई त्याग्नु पछ�। वास्तवमा अवज्जिस्Dत सबै ईश्वरीय मन र यसको विवर्चार हो, र यस मनमा, 
सम्परू्ण� अत्मिस्तत्व सामंजस्यपूर्ण� र शाश्वत पाइन्छ। सीधा र साँhुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेनु� र स्वीकार गनु� 
हो, यो शसिaको उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।

त्यो नश्वर दि-मागले नश्वर शरीरको प्रत्येक अंगलाई शासन गनR -ाबी ग-�छ, हामीसँग भारी प्रमार्ण छ। तर यो 
तDाकसिDत दि-माग एक मिमDक हो, र यसको आफ्नै सहमवितले सत्यलाई उपज गनु�पछ�। यसले राजाको 
राज-ण्ड र्चलाउनेछ, तर यो शसिaहीन छ। अमर दि-व्य मनले यसको सबै कसिDत साव�भौमसत्ता हटाउँछ र नश्वर 
मनलाई आफैबाट बर्चाउँछ।

8. 380 : 15-21, 28-19

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विUश्चिWयन साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिDयो। यो किक;ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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डरको भौवितक प्रभावहरूले यसको भ्रमलाई मिर्चत्रर्ण ग-�छ। वसन्तको लाविग झुकेर बाँधेको सिस;हलाई हे-ा� 
माविनसलाई डराउनु हु-ैँन। सत्यलाई नजान्ने तDाकसिDत मनले उत्पन्न गरेको रोगको विवश्वासले मात्र शरीरलाई 
असर गछ�  जसले रोगलाई बाँधेर राख्छ। सत्यको शसिa बाहेक अरू केविहले त्रुदिटको डरलाई रोक्न सक्-ैन, र 
त्रदुिटमासिD माविनसको प्रभुत्व प्रमाश्चिर्णत गन� सक्छ।

भगवान वा असलको विवपरिरत शसिa छ भन्ने विवश्वास गनु� भन्-ा विनराशाजनक अरु केविह छैन र भगवानले यो 
विवरोधी शसिaलाई आफ्नै विवरुद्ध, जीवन, स्वास्थ्य, सद्भावको विवरुद्धमा प्रयोग गनR शसिa प्र-ान गनु�हुन्छ।

प-ाD� वा शरीरको प्रत्येक विनयम, माविनसलाई शासन गनR माविनन्छ, जीवनको विनयम, ईश्वरद्वारा शून्य र शून्य 
बनाइन्छ। हाम्रा ईश्वर-प्र-त्त अमिधकारहरूको अनश्चिभज्ञ, हामी अन्यायपूर्ण� आ-ेशहरूको अधीनमा छौं, र 
सिशeाको पूवा�ग्रहले यो -ासत्व लागू ग-�छ। तपाईं विबरामी हुनुहुन्छ वा प्रर्णालीमा केही रोगहरू विवकास भइरहेको 
छ भन्ने भ्रम भोग्न इच्छुक नहुनुहोस् जुन तपाईं पापका आवश्यकताहरू छन् भन्ने आधारमा पापपूर्ण� 
प्रलोभनको सामना गनु�भन्-ा।

कुनै कसिDत कानून उल्लङ्hन ग-ा�, तपाईं खतरा छ भन्नुहुन्छ। यो डर खतरा हो र शारीरिरक प्रभाव उत्पन्न 
ग-�छ। हामी वास्तविवकतामा नैवितक वा आध्यात्मित्मक कानून बाहेक अरू कुनै कुरा तोड्न सक्-ैनौं। नश्वर 
विवश्वासको तDाकसिDत विनयमहरू आत्मा अमर छ भन्ने बुझाइबाट नष्ट हुन्छ, र नश्वर दि-मागले समय, अवमिध र 
रोगको प्रकारलाई कानून बनाउन सक्-ैन, जसको साD नश्वरहरू मछ�न्। भगवान कानून विनमा�ता हुनुहुन्छ, तर 
उहाँ बब�र कोडहरूको लेखक हुनुहुन्न। असीम जीवन र प्रेममा, त्यहाँ कुनै रोग, पाप, वा मृत्यु छैन, र 
धम�शास्त्रले hोषर्णा ग-�छ विक हामी बाँच्-छौं, र्चल्छौं, र अनन्त परमेश्वरमा हाम्रो अत्मिस्तत्व छ।

9. 425 : 23-28

रे्चतनाले राम्रो शरीर विनमा�र्ण ग-�छ जब प-ाD�मा विवश्वास जिजवितएको छ। आध्यात्मित्मक समझद्वारा भौवितक 
विवश्वासलाई सही गनु�होस्, र आत्माले तपाईलाई नयाँ बनाउँ-छ। भगवानलाई अपमान गनु� बाहेक तपाई फेरिर 
कविहल्यै डराउनुहुने छैन, र तपाईले कविहल्यै विवश्वास गनु�हुने छैन विक हृ-य वा शरीरको कुनै भागले तपाईलाई 
नष्ट गन� सक्छ।

10.   390 : 12-21, 29-4

रोगको पविहलो लeर्ण -ेखा प-ा�, भौवितक इजिन्�यहरूको गवाहीलाई दि-व्य विवज्ञानसँग विववा- गनु�होस्। 
तपाईंको उच्र्च न्यायको भावनाले नश्वर विवर्चारहरूको झूटो प्रविUयालाई नष्ट गन� दि-नुहोस् जसलाई तपाईंले 
कानूनको नाम दि-नुहुन्छ, र त्यसपमिछ तपाईं विबरामी कोठामा सीमिमत हुनुहुने छैन न त अम्तिन्तम फर्थिंD;गको 
भुaानीमा पीडाको ओछ्यानमा सुत्नु हुनेछ, गल्तीद्वारा माविगएको अम्तिन्तम -ण्ड। । "वितम्रो विवरोधीसँग मिछटै्ट 
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सहमत हुनुहोस्, जब तपाईं उसको साDमा हुनुहुन्छ।" विवर्चारमा बढ्नको लाविग पाप वा रोगको -ाबी 
नगनु�होस्।

एक विवधायकले अमानवीय कानूनको पारिरतलाई पराजिजत गन� प्रयोग गनR जसित्तकै शसिaशाली मानसिसक 
विवरोधको साD रोगको प्रारज्जिम्भक र्चरर्णहरू पूरा गनु�होस्। आत्माको सव�च्र्चताको विवरुद्धमा सजिजएको नश्वर 
दि-माग, उफ�  प-ाD�को विबन्तीलाई उखेल्न सत्यको आत्माको सरे्चत शसिaमा उठ्नुहोस्। नश्वर विवर्चारका 
छविवहरू र रोग र पापमा यसको विवश्वासहरू मेटाउनुहोस्।

11.   495 : 16-24

डर वा शंकाले तपाईंको स्पष्ट भावना र शान्त विवश्वासलाई ओझेलमा नपरोस्, विक जीवनको सामंजस्यपूर्ण� 
मान्यता - जीवन अनन्तको रूपमा - जीवन होइन भन्ने कुनै पविन पीडा-ायी भावना, वा विवश्वासलाई नष्ट गन� 
सक्छ। विUज्जिस्र्चयन विवज्ञानलाई, शारीरिरक भावनाको सट्टा, तपाईंको अत्मिस्तत्वको बुझाइलाई समD�न गन� 
दि-नुहोस्, र यो बुझाइले त्रदुिटलाई सत्यसँग प्रवितस्Dापन गनRछ, मृत्युलाई अमरतामा प्रवितस्Dापन गनRछ, र 
सद्भावको साD मौन मतभे-लाई।

12.   442 : 27 ("डर)-29

"हे साना बगाल! नडराऊ! वितमीहरूका विपताले वितमीहरूलाई रा@य दि-न र्चाहुनुहुन्छ।" यो सत्य विUश्चिWयन 
विवज्ञान हो।

-ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

-ैविनक प्राD�ना

प्रत्येक दि-न प्राD�ना गनु� यस र्चर्च�का प्रत्येक स-स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको रा@य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Dाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वर्चनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छे- 8  सेक्सन।4 ।
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प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिaगत अनुलग्नकले म-र र्चर्च�का  स-स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प-�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ-ा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  eमा  मा। यस  र्चर्च�का
स-स्यहरूले दि-नहुँ हेनु�प-�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राD�ना गनु�प-�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनR,
विनन्-ा गनR, सल्लाह दि-न,े प्रभाव पानR वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छे- 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक स-स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आUामक मानसिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि-न
प्रवितदि-न स्वयंलाई बर्चाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो -ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँ-ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा -ोषी हुनेछ।

र्चर्च� म्यानुअल, अनुच्छे- 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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