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विवषय- धन्यवाद

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 50: 14

"यसैले अरूहरूसँग बाँडचँुड गरे पछि+को धन्यवादको अप�र्णहरू लिलएर मलिसत हुनलाई आऊ। वितमीहरूले
उच्चतम परमेश्वरलाई वचनहरू दिदएका +ौ, यसैले ती वचनहरू पूरा गर।"

उत्तरदायी पढाइ:  2 कोरिरन्थी 9: 8-11, 15

8 अविन परमेश्वरले वितमीलाई प्रशस्त मात्र आशीवा�द दिदनु हुन+े। तब वितम्रोमा सघैं प्रशस्त रहेन+ अविन 
प्रत्येक शुभकम�कोलाविग मुक्तहस्तले दान दिदन सक्ने+ौ।

9 धम� शास्त्रमा यो लेखिHएको +ःउसले उदारतापूव�क गरीबहरूलाई दिदंद+ उसको दयाभाव सदा-सव�दा 
रविहरहन्+।

10 परमेश्वर नै एक हुन्, जसले रोप्नेलाई विबउ दिदनु हुन्+ अविन उहाँले Hानलाई रोटी दिदनुहुन्+। अविन 
परमेश्वरले वितमीहरूलाई विबऊ दिदनुहुन्+ र ती विबऊ बढाऊनु हुन्+। वितम्रो दयाभावबाट उहाँले प्रशस्त बाली
उठाउनु हुन्+।

11 परमेश्वरले वितमीलाई हरतरहले धनी बनाउनु हुने+ जसमा विक वितमी सधैं मुक्तभावले दान दिदनु सक्ने+ौ। 
अविन हामी मार्फ� त धन्यवाद चढाउने+न्।

15 उनको वयान गन� नसक्ने दानको लाविग परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। 

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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1. भजनसंग्रह 100: 1-4

1 हेसारा पृथ्वीको माविनसहरू हो, परमप्रभुको जयजयकार गर।
2 परमप्रभुको सेवामा Hुशी हौ! Hुशीका गीतहरू लिलएर परमप्रभुको सम्मुH आऊ!
3 परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्+ भन्ने जान। उहाँले हामीलाई रच्नु भयो अविन हामी उहाँका माविनसहरू

हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।
4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत लिलएर आऊ। उहाँको मन्दिन्दरमा प्रशंसाको गीतहरू लिलएर आऊ। 

उहाँको प्रशंसा गर र उहाँको नाउँलाई धन्यवाद चढाओ।

2. यशैया 25: 1, 4

1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्+। म तपाईंलाई आदर गद�+ु र तपाईंको नाउँको प्रशंसा गद�+ु। 
तपाईंले उदेककोकामहरू गनु�भयो। धेरै पविहले तपाईंले भन्नु भएका वचनहरू पूर्ण�त सत्य +न्। त्यस्तै 
भयो जस्तो तपाईंले हुन्+ भन्नु भएको लिथयो।

4 परमप्रभु, तपाईं गरीब माविनसहरूका विनम्तिम्त सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्+। यी माविनसहरूलाई परान्दिजत गन� धेरै
समस्याहरू सृविe भए तर तपाईंले वितनीहरूको रक्षा गनु�भयो। परमप्रभु, बाढी र गमfबाट जोगाउनुका 
विनम्तिम्त तपाईं मानलिसहरूको घर जस्तै हुनुहुन्+। कeहरू भयंकर हुरी र बHा� जस्तै हुन्। पानी पHा�लको 
विवरोधमा प्रचण्ड बढ+। तर घरश्चिभत्र माविनसहरूलाई क्षवित हुने+ैन्।

3. 2 राजा 4: 1-7

1 अगमवक्ताहरूका समूह मध्ये एउटाकी पत्नीले एलीशालाई यसो भनेर विबन्ती गरिरन्, तपाईंको दास मेरो 
पवित अविहले मरे। तपाईलाई थाहै + विक उनले परमप्रभुको सम्मान गद�थे। तर उनले एक जना माविनसको 
ऋर्ण लिलएका लिथए। र अविहले त्यो माविनसले मेरो दुइजना +ोराहरूलाई लिलन र वितनीहरूलाई आफ्नो दास 
बनाउन आइरहेको +।

2 एलीशाले जवार्फ दिदए, म कसरी वितम्रो मद्दत गन� सक्+ु? मलाई भन, वितमीसँग घरमा के +? आइमाईले 
भनी, मलिसत घरमा केही +ैन। मलिसत एउटा भाँडोमा भद्रक्षको तेल मात्र +।

3 तब एलीशाले भने, जाऊ र आफ्ना सबै छि+मेकहरूबाट कचौराहरू मागेर ल् याऊ। सबै कचौराहरू Hाली
हुनुप+�। धेरै कचौराहरू ल्याऊ।

4 त्यसपछि+ आफ्नो घर जाऊ अविन ढोकाहरू बन्द गर। वितमी र वितम्रा +ोराहरू मात्र श्चिभत्र हुने+ौ। तब सबै 
ती भाँडाहरूमा तेल Hन्याऊ। भाँडाहरू भर अविन वितनीहरूलाई बेग्लै ठाउँमा राH।

5 यसकारर्ण आइमाई एलीशाबाट विवदा लिलएर आफ्नो घर गई अविन ढोका थुनी। घरश्चिभत्र ऊ र उसका 
+ोराहरू मात्र लिथए। उसका +ोराहरूले उसको नन्दिजक भाँडाहरू ल्याए अविन उसले तेल भरी।

6 उसले धेरै भाँडाहरू भरी। अन्तमा उसले आफ्नो +ोरालाई भनी, मलाई अकo भाँडा देऊ। तर सबै 
भाँडाहरू भरिरएका लिथए। +ोराहरूमध्ये एक जनाले आमालाई भन्यो, अरू भाँडा +ैन। त्यस बेला 
आँङ्Hोरामा तेल सविकएको लिथयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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7 तब आइमाईले परमेश्वरका जनलाई के भयो भनी। एलीशाले उसलाई भने, जाऊ, तेल बेच अविन बेचेपछि+
अफ्नो ऋर्ण वितनq काम गर। वितमी र वितम्रा +ोराहरू रहेको रूविपयाँमा गुजारा गन� सक्+ौ।

4. यशैया 55: 1-3 (से;)

1 हेसबै, वितHा�एका माविनसहरू, आऊ पानी विपऊ! पैसा +ैन भनेर सुता� नगर। आऊ, अघाउञ्जेल 
सम्म Hाऊ र विपऊ! वितमीहरूलाई पैसा चाविहन्दैन अघाउञ्जेल Hाऊ र विपऊ। Hान र विपऊनुको 
ज्याला लाग्दैन।

2 विकन? वितमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पैसा बबा�द ग+t जुन Hास भोजन नै होइन? विकन वितमीहरू 
त्यस्ता व्यथ�का कामहरू ग+v जसले वितमीहरूलाई सन्तुeी दिदँदैन? एकदमै ध्यान दिदएर मेरा कुरा 
सुन अविन वितमीहरूले राम्रा भोजन Hान पाउने+ौ। वितमीहरूले त्यस्तो राम्रा Hाना Hाने+ौ जसले 
वितम्रो आत्मा तृप्त पानq+।

3 मैले भनेका कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिदएर सुन्। मेरो कुरालाई ध्यान दिदएर सुन वितमीहरूका प्रार्णहरू 
बाँच्ने+न्।

5. मत्ती 4: 7 (से  भन्नुभयो)

7 येशूले भन्नुभयो...

6. मत्ती 6: 25 (लिलनुहोस्) 32-34 (से 1st.)

25 यसैले म वितमीहरूलाई भन्द+ु, बाँच्नलाई के Hानु पनq भन्ने विवषयमा वितमीहरू छिचम्तिन्तत हुनु हुँदैन। 
वितमीलाई शरीको विनम्तिम्त चाविहने वस्त्रका विवषयमा विर्फSी नगर। Hानेकुरा भन्दा जीवन धेरै मूल्यवान +। 
अविन लुगार्फाटा भन्दा शरीर धेरै मूल्यवान +।

32 परमेश्वरमा विवश्वास नगनqहरूले मात्रै यी कुराहरू पाउने इच्+ा गद�+न्। यसकारर्ण विर्फSी नगर, विकनभने 
स्वग�मा बस्नुहुने विपताले वितमीहरूलाई यी सबै थोकको आवश्यक + भनी जान्नुहुन्+

33 वितमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिमकंताको विवषयमा इच्+ा गर। तब उहाँले 
वितमीहरूलाई वितमीहरूले चाहेका यी जम्मै कुराहरू दिदनुहुन+े।

34 जसद्वारा भोलिलको विनम्तिम्त वितमीहरूले त्यलित्त विर्फSी गनु� पनq +ैन, प्रत्येक दिदनमा आ-आफ्नै समस्या हुन्+।
भोलिलको दिदनको पविन आफ्नै समस्याहरू +।

7. लूका 12: 32

32 हे साना बगाल! नडराऊ! वितमीहरूका विपताले वितमीहरूलाई राज्य दिदन चाहुनुहुन्+।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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8. कलस्सी 3: 1, 2, 15, 17

1 जब वितमीहरू मृत्युबाट ख्रीeलिसतै उठायौ स्वग�का ती वस्तुहरू पाउने कोलिशशगर जहाँ परमेश्वरको दाविहने 
तर्फ�  ख्रीeलाई बसाइएको+।

2 स्वग�कै कुराहरू मात्र सोच, पार्थिथंव होइन।
15 ख्रीeको शाम्तिन्तले वितमीहरूको हृदयलाई विनयन्त्रर्ण गरोस। वितमीहरूले शाम्तिन्त पाऊ भनी एउटै 

शरीरमाबोलाईएका +ौ। सदा सव�दा धन्य होऊ।
17 वितमीहरू जे पविन बोल्+ौ, जे ग+t वितम्रो प्रभु येशूको लाविग गर येशूद्वारा विपता परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 494 : 10-24

ईश्वरीय प्रेम सधैं भेदिटएको + र सधैं हरेक मानव आवश्यकता पूरा गनq+। यो कल्पना गनु� राम्रो +ैन विक येशूले 
चुनेको संख्याको लाविग वा सीछिमत समयको लाविग मात्र विनको पानq ईश्वरीय शलिक्त प्रदश�न गनु�भयो, विकनविक सबै
मानवजावितलाई र हरेक घण्टामा, ईश्वरीय प्रेमले सबै राम्रो आपूर्तितं गद�+।

अनुग्रहको चमत्कार प्रेमको लाविग कुनै चमत्कार होइन। येशूले भौवितकताको असक्षमता, साथसाथै आत्माको 
असीम क्षमतालाई प्रदश�न गनु�भयो, जसले गदा� गल्ती गनq मानव भावनालाई आफ्नै विवश्वासबाट भाग्न र 
ईश्वरीय विवज्ञानमा सुरक्षा Hोज्न मद्दत गद�+। कारर्ण, सही रूपमा विनदqलिशत, शारीरिरक भावनाको त्रुदिटहरू 
सच्याउन काम गद�+; तर पाप, रोग र मृत्यु वास्तविवक देखिHन्+न् (विनद्राको सपनाका अनुभवहरू पविन 
वास्तविवक देखिHन्+न)् जबसम्म माविनसको शाश्वत सामंजस्यको विवज्ञानले वैज्ञाविनक अस्तिस्तत्वको अटूट 
वास्तविवकतासँग उनीहरूको भ्रम तोड्दैन।

2. 530 : 5-12

ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविनसलाई ईश्वर, अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय लिसद्धान्तद्वारा दिटकाइन्+। पृथ्वीले, परमेश्वरको 
आज्ञामा, माविनसको प्रयोगको लाविग Hाना ल्याउँ+। यो थाहा पाएर, येशूले एक पटक भन्नुभयो, "आफ्नो 
जीवनको लाविग कुनै विवचार नगनु�होस्, के Hाने, वा के विपउने" - आफ्नो सृविeकता�को विवशेषाछिधकारमा होइन, 
तर परमेश्वर, सबैका विपता र आमालाई सक्षम रूपमा छिचन्दै। उहाँले लिललीहरू जस्तै माविनसलाई Hुवाउन र लुगा
लगाउन।

3. 3 : 22-16

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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के हामी पविहले नै प्राप्त भएको राम्रोको लाविग साँच्चै आभारी +ौं? त्यसोभए हामीले आरू्फसँग भएका 
आलिशष्हरूको र्फाइदा उठाउने+ौं, र यसरी थप प्राप्त गन� योग्य हुने+ौं। कृतज्ञता धन्यवादको मौखिHक 
अश्चिभव्यलिक्त भन्दा धेरै हो। काय�ले भाषर्ण भन्दा बढी कृतज्ञता व्यक्त गद�+।

यदिद हामी जीवन, सत्य र प्रेमको लाविग कृतघ्न +ौं, र अझै पविन सबै आलिशष्हरूको लाविग परमेश्वरलाई धन्यवाद
दिदन्+ौं भने, हामी विनष्ठाहीन +ौं र हाम्रो मालिलकले कपटीहरूमालिथ कडा विनन्दा ग+�। यस्तो अवस्थामा, ओठमा
औंला राHेर हाम्रो आशीवा�दलाई सम्झनु एउटै स्वीकाय� प्राथ�ना हो। जब हृदय ईश्वरीय सत्य र प्रेमबाट टाढा 
+, हामी बाँझो जीवनको कृतज्ञता लुकाउन सक्दैनौं।

हामीलाई सबैभन्दा बढी चाविहने कुरा भनेको अनुग्रहमा वृन्दिद्धको लाविग उत्कट इच्+ाको प्राथ�ना हो, धैय�ता, 
नम्रता, प्रेम र असल कामहरूमा व्यक्त गरिरएको। हाम्रा गुरुको आज्ञा पालन गनु� र उहाँको उदाहरर्ण पछ्याउनु,
उहाँप्रवित हाम्रो उछिचत ऋर्ण हो र उहाँले गनु�भएका सबैको लाविग हाम्रो कृतज्ञताको एकमात्र योग्य प्रमार्ण हो। 
बाविहरी आराधना आरै्फमा वर्फादार र हार्दिदकं कृतज्ञता व्यक्त गन� पया�प्त +ैन, विकनविक उहाँले भन्नुभएको +: 
"यदिद वितमीहरूले मलाई प्रेम ग+t भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गनु�होस्।"

सधैं असल हुनको लाविग बानी बसाल्नु भनेको विनरन्तर प्राथ�ना हो। वितनीहरूले ल्याएका आशीवा�दहरूमा 
यसको उदे्दश्यहरू प्रकट हुन्+न,् - आशीवा�दहरू जुन, सुविनने शब्दहरूमा स्वीकार नगरे पविन, प्रेमको सहभागी 
हुनको लाविग हाम्रो योग्यता प्रमाश्चिर्णत गद�+।

4. 13 : 10-12, 15 (भगवान)-17 (से 2nd ,)

यदिद हाम्रा विबन्तीहरू विनष्कपट +न् भने,  हामीले जे माग्+ौं त्यसको लाविग हामी परिरश्रम ग+�। र गुप्तमा
देख्नुहुन े हाम्रा  विपताल े हामीलाई  Hुल्लमHुल्ला  इनाम  दिदनुहुन+े।  …  हामील े उहाँलाई  वा  हाम्रा  सँगी
प्रार्णीहरूलाई  यसको  बारेमा  बताउन अछिघ न ै परमेश्वरलाई  हाम्रो  आवश्यकता  थाहा  हुन्+।  यदिद  हामीले
इमानदारीपूव�क र चुपचाप र नम्रतापूव�क इच्+ाको कदर ग+� भने, परमेश्वरले यसलाई आलिशष् दिदनुहुन+े।

5. 12 : 31-4

ईश्वरीय विवज्ञानमा, जहाँ प्राथ�नाहरू मानलिसक +न,् सबैले आरै्फलाई "समस्यामा एक धेरै उपस्थिस्थत सहयोग" को
रूपमा परमेश्वरबाट लाभ उठाउन सक्+न्। प्रेम यसको अनुकूलन र उपहारहरूमा विनष्पक्ष र विवश्वव्यापी +। यो 
Hुल्ला झरना हो जसले कराउँ+, "हो, वितHा�एका सबै, पानीमा आऊ।"

6. 571 : 15-21

सबै समयमा र सबै परिरस्थिस्थवितहरूमा, Hराबलाई राम्रोसँग न्दिजत्नुहोस्। आरै्फलाई छिचन्नुहोस्, र भगवानले 
दुeमालिथ विवजयको लाविग बुन्दिद्ध र अवसर प्रदान गनु�हुन+े। प्रेमको ढाँचामा लुकेको, मानव घृर्णाले तपाईसम्म 
पुग्न सक्दैन। उच्च मानवताको लिसमेन्टले सबै विहतहरूलाई एउटै देवत्वमा एकताबद्ध गनq+।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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7. 206 : 15-18

माविनससँगको ईश्वरको वैज्ञाविनक सम्बन्धमा, हामीले देख्+ौं विक जसले आशीवा�द दिदन्+ सबैलाई आशीवा�द 
दिदन्+, जस्तै येशूले रोटी र मा+ाहरू देHाउनुभयो, - आत्मा, कुनै र्फरक पदvन, आपूर्तितकंो स्रोत हो।

8. 518 : 15-23

आत्मामा धनीहरूले गरिरबहरूलाई एउटै भ्रातृत्वमा मद्दत ग+�न्, सबैको एउटै लिसद्धान्त, वा बुबा; अविन धन्य त्यो 
माविनस जसले आफ्नो दाजुभाइको आवश्यकता देख्+ र त्यसलाई पूरा ग+� , अका�को भलाइमा आफ्नै Hोजी 
गद�+। पे्रमले कमसेकम आध्यास्तित्मक विवचारलाई शलिक्त, अमरता र भलाइ दिदन्+, जुन कोविपलाबाट रू्फल झैं 
सबैमा चम्तिम्कन्+। ईश्वरका सबै विवविवध अश्चिभव्यलिक्तहरूले स्वास्थ्य, पविवत्रता, अमरता - अनन्त जीवन, सत्य र 
प्रेमलाई प्रवितविबम्बिम्बत गद�+।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुने+: "तपाईंको राज्य आउँ+;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्+!

चच� म्यानुअल, अनुच्+ेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�+। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँ+; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  ग+�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�+ र सबै Hराबीबाट +ुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�+,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनq,
विनन्दा गनq, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानq वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।
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चच� म्यानुअल, अनुच्+ेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुने+  विक उसल े आSामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन ु प+� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरन+े, र न्याय गरिरन+े वा दोषी हुने+।

चच� म्यानुअल, अनुच्+ेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विSश्चिUयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विSश्चिUयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको +।


