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स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 6: 27

"जुन खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको विनम्ति(त काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हुँदैन अविन अनन्त जीवन दिदन्छ त्यसको विनम्ति(त
काम गर।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 वितमोथी 6: 17-19, 7-11

17 यो आदेश वितनीहरूलाई देऊ जो यो पथृ्वीका चीजहरूद्वारा धनी भएकाछन्। वितनीहरूलाई घमण्डी नहुनु
भन। वितनीहरूलाई आफ्नो आशालाई स(पत्तित्तमात्तिथ नराख्नु भन, विकनभने स(पत्तित्त अविनश्चिGत बस्दछ। 
त्यसको साटो वितनीहरूले आफ्नो आशा परमेश्वरमात्तिथ राख्नु पछ� जसले हामीलाई हरेक कुरो पया�प्त 
प्रदान गनु� हुन्छ।

18 धनीहरूलाई राम्रो काम गनु� अविन राम्रो काम गरेर धनी हुनु भन्नु। अविन दिदनमुा र बाडँनुमा खुशी हुनु 
भन्नु।

19 त्यसो गरेर वितनीहरूले आफ्नो लाविग स्वग�मा स(पत्तित्त सञ्चय गनMछन्। त्यो स(पत्तित्त नै एउटा गवितलो घडेरी
बन्नेछ-जसमात्तिथ वितनीहरूले आफ्नो भविवष्यको जीवन विनमा�र्ण गन� सक्नेछन्। तब वितनीहरूले सत्य 
जीवन पाउनेछन्।

7 जब हामी संसारमा आयौ, हामीले हामीत्तिसत केही पविन ल्याएनौं, उसरी नै, जब हामी मछS यस 
संसारबाट हामी केही पविन लान सकै्तनौं। जब हामी संसारमा आयौं हामी रिरत्तो हात आयौं। अविन जब 
हामी मछS हामी रिरत्तो हात जान्छौं।

8 यसकारर्ण यदिद हामीत्तिसत भोजन अविन बस्त्र भए हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहनेछौं।
9 तर माविनसहरू जो धनी हुन चाहन्छन् ती लोभमा फँस्छन् अविन जालमा पछ�न्। वितनीहरू मूखा�तापूर्ण� 

अविन हाविनकारक चाहनाको विवकाश गनM कुरा गछ�न्। जुन कुराहरूले वितनीहरूलाई ध्वंश अविन नष्ट 
बनाउँदछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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10 पैसा प्रवितको पे्रमले हर प्रकारको खराबीलाई सृविष्ट गछ�। कसैले त सत्य विवश्वासलाई नै त्याविगसकेकाछन् 
विकनभने वितमीहरूमा धेरैभन्दा धेरै धन संग्रह गनM प्रबल इच्छा त्तिथयो। तर त्यसो गरेर वितनीहरूले 
आफैलाई घोर दुःख अविन अफसोसमा पारेकाछन्।

11 तर वितमी परमेश्वरका माविनस हौ। अविन त्यसैले यस्ता सबै कुराहरूबाट वितमी अलग बस्नु पछ�। असल 
धार्मिमंकता, भत्तिक्त, विवश्वास, प्रमे, धैय� र नम्रता अपनाउने भरसक कोशीश गर।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. प्रस्थान 20: 1-3, 15, 17

1 तब परमप्रभुले भन्नुभयो,
2 म परमप्रभु वितमीहरूको परमेश्वर हुँ। मैले वितमीहरूलाई मिमश्र देशबाट बाविहर ल्याए ँजहाँ वितमीहरू 

कमारा-कमारीहरू त्तिथयौ।
3 वितमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पूज्नु हुँदैन।
15 वितमीले कुनै चीज चोरी गनु� हुदैँन।
17 वितमीहरूले मिछमेकीहरूका घर, पत्नी, पुरूष अविन स्त्री, कमारा, कमारीहरू अथवा वितनीहरूको केही 

चीजहरूको चाहना गनु� हुदैँन माविनसहरू परमेश्वरत्तिसत डराउँछन्।

2. विहतोपदेश 28: 25 (उसले राख्छ)

25 ...  जुन माविनसको परमप्रभुमात्तिथ भरोसा छ उसले त उन्नवित गछ�।

3. भजनसंग्रह 49: 6, 7

6 कवितपय माविनसहरू सोच्छन् विक वितनीहरूको बल र धनले वितनीहरूलाई रक्षा गनMछ। तर ती माविनसहरू 
मूख�हरू हुन्।

7 कुनै वितम्रो मानव मिमत्रले वितमीलाई बचाउन सकै्तन, अविन वितमीले परमेश्वरलाई घूसदिदन सकै्तनौ।

4. यर्मिमंया 17: 5-8

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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5 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो “जुन माविनसले अरू माविनसमात्तिथ भरोसा गछ� अविन शारीरिरक 
शत्तिक्तमात्तिथ विवश्वास गछ� र परमप्रभुबाट आफ्नो हृदय टाढो लैजान्छ त्यसलाई मिधक्कार।

6 ती माविनसहरू मरूभूमिममा उम्रने पोथ्रा झैं हुनेछन् अविन उन्नवित वितनीहरूले देख्ने छैनन्। वितनीहरूले 
असल देख्दैनन् जब यो आउँछ।

7 त्यो माविनस धन्य हो जसले परमप्रभुमात्तिथ भरोसा गछ� , जसले उहाँमात्तिथ विवश्वास राख्छ।
8 त्यो माविनस पानीको छेवमा रोविपएको रूख जस्तै हुनेछ जसले खोल्सा स(म आफ्नो जराहरू फैलाएको 

हुन्छ। यसकारर्ण त्यो वृक्ष गरम कालमा डराउदैन। यसका पातहरू खडेरी पदा� पविन हरिरयै रहन्छन् अविन 
यसमा फल फल्नु छोडदैन।

5. मत्ती 4: 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा त्तिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकत्तिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

6. मत्ती 5: 1, 2

1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू डाडँामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका त्तिथए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई त्तिसकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

7. मत्ती 6: 19-24

19 आफ्नो विनम्ति(त पथृ्वीमा स(पत्तित्त नथुपार। जहाँ खीया र विकराहरूले स(पत्तित्त ध्वंस पारिरदिदनेछ। अविन 
चोरहरूले पविन वितम्रो घर फोरेर त्यहाँको स(पत्तित्त चोछ�न्।

20 तर आफ्नो विनम्ति(त स्वग�मा धन-स(पत्तित्त थुपार। स्वग�मा भएको धन-स(पत्तित्त खीया र विकराहरूले नष्ट पान� 
सक्दैन। चोरले पविन त्यहाँ पसेर चोन� सक्दैन।

21 कारर्ण जहाँ वितम्रो धन हुन्छ, त्यहीं वितम्रो मन पविन हुनेछ।
22 वितम्रो शरीरको ज्योवित आँखा हो। यदिद वितम्रा आँखाहरू विनम�ल छन् भने, वितम्रा सारा शरीर उज्यालो 

रहनेछ।
23 तर यदिद वितम्रा आँखा खराब छन् भने, वितम्रो स(पूर्ण� शरीर अँध्यारो हुनेछ। यदिद वितम्रो उज्यालो चाकिहं 

अँध्यारो भयो भने, त्यो घनघोर अँध्यारो हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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24 कसैले पविन दुई मात्तिलकको सेवा एकै समयमा गन� सक्दैन। उसले एउटालाई घृर्णा र अकrलाई प्रेम गनMछ।
अथवा त्यो एउटात्तिसत झुक्नेछ, र अकrलाई तुच्छ गन्नेछ। यसैले एउटै समयमा एकै साथमा वितमीहरूले 
परमेश्वर र धनको चाकरी गन� सक्दैनौ।

8. लूका 15: 3, 11 (एक विनश्चिGत)-24 (वितर 1st.)

3 त्यसपमिछ येशूले वितनीहरूलाई यो दृष्टान्त सुनाउनु भयोः
11 त्यसपमिछ येशूले भन्नुभयो, एकजना माविनसको दुइ पुत्रहरू त्तिथए।
12 कान्छो छोरोले आफ्नो बाबुलाई भन्यो, विपता हाम्रो स(पत्तित्तमा मेरो भागमा जे जवित अंश पछ� मलाई 

दिदनुहोस्।
13 केही दिदन पमिछ कान्छो छोरोले आफ्नो सबै स(पत्तित्त बटुल्यो अविन त्यो टाडो देशमा गयो। त्यहाँ त्यसले 

मूख�ले झैं आफ्नो रूविपयाँ-पैसा सब खच� गयr।
14 आफुत्तिसत जे जवित त्तिथयो सबै त्यसले स्वाहा पायr। तब, त्यो ठाउँमा खडेरी पयr, अविन पानी पटक्कै 

परेन। देशभरी माविनसहरूले खानेकुरा पाउन छाडे। त्यो खुबै भोकायो अविन उसलाई पैसाको पविन 
आवश्यकता पयr।

15 अविन त्यस ठाँउको कुनै एकजना माविनसकहाँ गयो अविन आफ्नो जीविवकाको लाविग त्यसले त्यहाँ काम 
त्तिलयो। अविन उसले त्यसलाई खेतमा सँूगुरहरू हेन� पठायो।

16 त्यो माविनस त्यत्तित्त भोकाएको त्तिथयो विक उसले जुन चारो सँूगुरहरूले खादैँथ्यो खान खोज्यो। तर कसैले 
त्यसलाई केही दिदएन।

17 तब उसले आफूलाई मूख� भएको अनुभव गरयो। उसले भन्यो, मेरा बाबुको जवित नोकरहरू छन् 
वितनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा वेशी खाना छ । तर म यहाँ भोकले मन� लागेको छु।

18 म उठ्छु अविन यहाँबाट बाबुकहाँ जान्छु अविन म उनलाई भन्नेछु हे विपता! मैले परमेश्वर अविन तपाईंको 
अमिघ पविन पाप गरें

19 म तपाईंको छोरो भविननु अब उसो योग्यको छैन। मलाई तपाईंकै अकजना नोकर झैं राख्नु होस्।
20 यसरी त्यो केटो उठयो अविन आफनो बाबु भेट्न गयो।“जब विनकै पर देखिख उ आँउदै त्तिथयो, त्यसको 

बाबुले देखे अविन आफ्नो छोरोप्रवित बाबूको मनमा खुबै दया जाग्यो। अविन बाबु छोरो भएकहाँ दगुदx गएर 
अँगालो हाले औ (वाईँ खाए।

21 छोरोले वितनलाई भन्यो, हे विपता, मैले परमेश्वर र तपाईंको अमिघ पाप काम गरेको छु। म तपाईंको छोरो 
भविननु अब उसो योग्यको छैन।

22 तर उसको बाबुले उसको नोकरहरूलाई अह्राए, चाडँो राम्रा-राम्रा लुगाफाटा ल्याऊ अविन यसलाई लगाई 
देऊ। हातमा औंठी पविन लगाईदेऊ अविन खुट्टामा जुत्ता पविन लगाईदेऊ।

23 त्यो मोटो बाछा ल्याऊ, त्यसलाई मार अविन हामी खाएर भोज मनाउँछौं।
24 विकनभने यो मेरो छोरो मरेको त्तिथयो, तर अविहले ऊ जीविवत फक~ आएको छ। ऊ हराएको त्तिथयो, तर 

उसलाई अविहले पाइएको छ।’ त्यपमिछ वितनीहरूले भोजको व्यवस्था गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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9. लूका 8: 40, 43-48

40 येशू गालील फ� कनुभयो, माविनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबैले उहाँका विनम्ति(त प्रतीक्षा गरिररहेका 
त्तिथए।

43 एकजना बाह्र ब�ष देखिख रक्तस्रावले विपमिडत एउटी आइमाई पविन त्यहाँ त्तिथई। आफ्नो सारा जेथा 
वैद्यको ओखती-मूलोमा खच� गदा� पविन वितनलाई विनको पानM कोही विनस्केनन्।

44 त्यो आइमाई पमिछ पदिट्ट आएर येशूको कोटको छेउ छोई। त्यसै समयदेखिख त्यसको रक्तस्त्राव बन्द 
भयो।

45 अविन येशूले भन्नु भयो, मलाई कसले छोयो? सबैले भने विक वितनीहरू कसैले उनलाई छोएका 
छैनन्। पत्रुसले भने, गुरुज्यु, माविनसहरू वरिरपरिर छन् अविन वितनीहरूले तपाईंलाई ठेत्तिलरहेका छन्।

46 तर येशूले भन्नुभुयो, कसैले मलाई छोयो। मैले मबाट शत्तिक्त विनस्केर गएको चाल पाए।ँ
47 जब त्यो आईमाईले यी कुराहरू सुनी, ऊ लुक्न सविकन, ऊ का(दै आई अविन येशूको अमिघ विनहुरिरएर 

दण्डवत गरी। ती ज(मै माविनसहरूको अमिघ त्यस आइमाईले येशूलाई स्पश� विकन गरी अविन कसरी 
झटै्ट आफ्नो रोगबाट मुक्त भएकी त्तिथई बताई।

48 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नु भयो, मेरी छोरी, वितम्रो विवश्वासले वितमी विनको भयौ। शाम्तिन्तसंग जाऊ।
10. यशैया 26: 3, 4

3 परमप्रभु तपाईंले माविनसहरूलाई साँचो शाम्तिन्त दिदनुभयो जो तपाईंमात्तिथ आश्चिस्रत छन् जसले तपाईंलाई 
विवश्वास गद�छन्।

4 यसकारर्ण, सधx परमप्रभुमा भरोसा राख। विकन? परमप्रभु परमेश्वरमा नै, सदा-सव�दा वितमीहरूको सुरक्षा
छ!

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 360 : 2 (केही छैन)-3

"...कुनै पविन हराएको छैन, र सबै जिजवितन्छ, वास्तविवक के हो भन्ने सही अनुमान द्वारा।"

2. 472 : 24 (सबै)-26

सबै वास्तविवकता ईश्वर र उहाँको सृविष्टमा छ, सामंजस्यपूर्ण� र अनन्त। उहाँले जे सृविष्ट गनु�हुन्छ त्यो असल छ, 
र उहाँले बनाइएका सबै बनाउनुहुन्छ।

3. 444 : 10-12

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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उहामँा भरोसा गनMहरूले चरर्ण-दर-चरर्ण "परमेश्वर हाम्रो शरर्णस्थान र शत्तिक्त हुनुहुन्छ, समस्यामा एक धेरै 
उपस्थिस्थत सहयोगी हुनुहुन्छ" भनेर भेट्टाउनेछन्।

4. 273 : 1-15

पदाथ� र यसको पाप, रोग र मृत्युको दावीहरू परमेश्वरको विवपरीत छन्, र उहाँबाट उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यहाँ 
कुनै भौवितक सत्य छैन। भौवितक इजिन्�यहरूले ईश्वर र आध्यात्मित्मक सत्यको कुनै ज्ञान त्तिलन सक्दैनन्। मानव 
विवश्वासले धेरै आविवष्कारहरू खोजेको छ, तर ती मध्ये कुनै पविन ईश्वरीय विवज्ञानको ईश्वरीय त्तिसद्धान्त विबनाको 
समस्या समाधान गन� सक्दैन। भौवितक परिरकल्पनाहरूबाट कटौतीहरू वैज्ञाविनक छैनन्। वितनीहरू वास्तविवक 
विवज्ञानबाट श्चिभन्न छन् विकनभने वितनीहरू ईश्वरीय कानूनमा आधारिरत छैनन्।

ईश्वरीय विवज्ञानले भौवितक इजिन्�यहरूको झूटो गवाहीलाई उल्टाउँछ, र यसरी त्रदुिटको जगलाई च्यात्छ। तसथ� 
विवज्ञान र इजिन्�यहरू बीचको शत्रुता, र इजिन्�यका तु्रदिटहरू नमेदिटएस(म परू्ण� समझ प्राप्त गन� अस(भव छ।

5. 593 : 6 मात्र

पस�। पदाथ�मा खजाना राख्दै; त्रदुिट।

6. 146 : 5-20

पविहलो मरू्तितंपूजा कुरामा विवश्वास त्तिथयो। विवद्यालयहरूले देवताप्रवितको आस्थाभन्दा पविन लागूपदाथ�प्रवितको 
आस्थालाई फेसन बनाएका छन् । कुरालाई विवश्वास गरेर आफ्नै कलह नष्ट गन� स्वास्थ्य र सद्भावको बत्तिलदान 
दिदइयो। त्यस्ता प्रर्णालीहरू आध्यात्मित्मक शत्तिक्तको जीवन्तताबाट बाँझो हुन्छन्, जसद्वारा भौवितक भावनालाई 
विवज्ञानको सेवक बनाइन्छ र धम�लाई ख्रीष्टसमान बनाइन्छ।

भौवितक औषमिधले शरीरलाई विनको पान�को लाविग परमेश्वरको शत्तिक्त - मनको शत्तिक्तको लाविग औषमिधहरू 
प्रवितस्थापन गद�छ। विवद्वानवाद माविनस येशूको ईश्वरीय त्तिसद्धान्तको सट्टा व्यत्तिक्तलाई मतु्तिक्तको लाविग टाँत्तिसएको 
छ; र उहाँको विवज्ञान, ईश्वरको उपचारात्मक एजेन्ट, मौन छ। विकन? विकनभने सत्यले वितनीहरूको काल्पविनक 
शत्तिक्तको भौवितक औषमिधहरू र आत्मालाई सवrच्चताको लुगा लगाउँछ।

7. 443 : 1-8

जब विYश्चिGयन विवज्ञानको आविवष्कारकलाई उनका अनुयायीहरूले व्यवस्थिस्थत मिचविकत्सा अध्ययनको औमिचत्य, 
फाइदा र एकरूपताका लाविग सल्लाह त्तिलन्छ, उनले उनीहरूलाई देखाउने प्रयास गर्मिछंन् विक सामान्य 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 2, 2022
विवषय- अवास्तविवकता

परिरस्थिस्थवितमा भौवितक साधनहरूमा विवश्वासको सहाराले त्यस्ता व्यत्तिक्तहरूलाई रोक्न खोज्छ। स(झौता, 
सव�शत्तिक्तमान दिदमागमा पूर्ण� विवश्वासबाट साँच्चै सबै शत्तिक्त भएको रूपमा।

8. 234 : 3 मात्र

यदिद हामीले पदाथ�लाई विवश्वास गछS भने, हामी आत्मालाई अविवश्वास गछS।

9. 273 : 21-7

परमेश्वरले आध्यात्मित्मक व्यवस्थालाई खारेज गन�को लाविग भौवितक व्यवस्था कविहल्यै बनाउनुभएन। यदिद त्यहाँ 
यस्तो भौवितक व्यवस्था त्तिथयो भने, यसले आत्मा, ईश्वरको सवrच्चताको विवरोध गनMछ, र सृविष्टकता�को बुजिद्धलाई 
अपमान गनMछ। येशू छालहरूमा विहँड्नुभयो, भीडलाई खुवाउनुभयो, विबरामीहरूलाई विनको पानु�भयो र भौवितक 
विनयमहरूको सीधा विवरोधमा मरेकाहरूलाई जीविवत पानु�भयो। भौवितक भावना वा कानूनको झूटा दावीहरूलाई 
जिजतेर उहाँका काय�हरू विवज्ञानको प्रदश�न त्तिथए।

विवज्ञानले देखाउँछ विक भौवितक, विवरोधाभासी नश्वर विवचारहरू र विवश्वासहरूले जविहले पविन त्रदुिटको प्रभावहरू 
उत्सज�न गद�छ, तर नश्वर दिदमागको यो वातावरर्ण नैवितकता र स्वास्थ्यको लाविग विवनाशकारी हुन सक्दैन जब 
यसलाई विYश्चिGयन विवज्ञानले तुरुन्तै र विनरन्तर रूपमा विवरोध गद�छ। सत्य र प्रमेले यस मानत्तिसक विवकृवितको 
प्रवितरोध गद�छ, र यसरी अत्मिस्तत्वलाई बत्तिलयो बनाउँछ र कायम राख्छ। पाँच इजिन्�यहरूबाट प्राप्त अनावश्यक 
ज्ञान केवल लौविकक हो, - नश्वर मनको अवधारर्णा, इजिन्�यको सन्तान, आत्मा, परमात्माको होइन - र सबै 
खराब र नाश नहुने कुराको प्रतीक हो।

10.    166 : 15-22

गल्ती गनM माविनसको दिदमाग आफैमा असंगत छ। त्यसबाट अव्यवस्थिस्थत शरीर उत्पन्न हुन्छ। रोगमा थोरै 
कामको रूपमा भगवानलाई बेवास्ता गनु� गल्ती हो। शारीरिरक समस्याको समयमा उहाँलाई एकै ठाउँमा 
फ्याँक्नुको सट्टा, र उहाँलाई स्वीकार गनM शत्तिक्तको घडीको लाविग पख�नुको सट्टा, उहाँले स्वास्थ्यमा जस्तै 
विबरामीमा पविन हाम्रो लाविग सबै कुरा गन� सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्तिसक्नुपछ�।

11.    239 : 5-10

धन, प्रत्तिसजिद्ध, र सामाजिजक संस्थाहरू हटाउनुहोस्, जसले ईश्वरको सन्तुलनमा एक जोट पविन तौल्दैन, र 
हामीले त्तिसद्धान्तको स्पष्ट विवचारहरू पाउँछौं। गुटहरू तोड्नुहोस्, इमान्दारीका साथ स(पत्तित्त स्तर गनु�होस्, 
बुजिद्ध अनुसार मूल्याङ्कन गन� दिदनुहोस्, र हामीले मानवताको राम्रो दृविष्टकोर्ण पाउँछौं।

12.    277 : 2-12

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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अनन्त र अनन्त मन भन्दा श्चिभन्न सबैलाई, यो मनले भन्छ, "वितमी पक्कै मनM छौ;" र अन्यत्र धम�शास्त्रले भन्छ 
विक धूलो धुलोमा फक� न्छ। गैर-बुजिद्धमानहरू आफ्नै अवास्तविवकतामा फर्तिकंन्छन्। पदाथ�ले कविहल्यै मन उत्पन्न 
गदxन। अमरले नश्वरलाई कविहल्यै उत्पादन गदxन। राम्रोको परिरर्णाम खराब हुन सक्दैन। भगवान स्वयं असल 
हुनुहुन्छ र आत्मा हुनुहुन्छ, भलाइ र आध्यात्मित्मकता अमर हुनुपछ�। वितनीहरूका विवपरीतहरू, दुष्ट र वस्तुहरू, 
नश्वर त्रदुिट हुन्, र तु्रदिटको कुनै सृविष्टकता� छैन। यदिद भलाइ र आध्यात्मित्मकता वास्तविवक हो भने, खराब र 
भौवितकता अवास्तविवक हो र असीम ईश्वरको परिरर्णाम हुन सक्दैन, राम्रो।

13.    169 : 16-17, 29-2

यदिद हामीले शरीरमा मनको विनयन्त्रर्ण बुझ्यौं भने, हामीले भौवितक साधनहरूमा विवश्वास गनु� हुदैँन।

जुनसुकै कुराले माविनसलाई अन्य विनयमहरू हुन र ईश्वरीय दिदमाग बाहेक अन्य शत्तिक्तहरू स्वीकार गन� 
त्तिसकाउँछ, त्यो विYश्चिGयन विवरोधी हो। विवषालु औषमिधले गरेको राम्रो काम नराम्रो हो, विकनविक यसले 
माविनसलाई ईश्वर, सव�शत्तिक्तमान दिदमागमात्तिथको भरोसा गमुाउँछ र विवश्वास अनुसार मानव प्रर्णालीलाई विवष 
बनाउँछ।

14.    403 : 14-20

यदिद तपाईंले नश्वर अत्मिस्तत्व आत्म-छलको अवस्था हो र अत्मिस्तत्वको सत्य होइन भनेर बुझ्नुहुन्छ भने तपाईंले
परिरस्थिस्थवितलाई आदेश दिदनुहुन्छ। नश्वर मनले नश्वर शरीरमा लगातार झूटा विवचारहरूको परिरर्णामहरू उत्पादन
गरिररहेको छ; र यसले त्यसो गरिररहनेछ, जबस(म नश्वर त्रदुिट सत्यद्वारा यसको काल्पविनक शत्तिक्तहरूबाट 
वस्थिञ्चत हुँदैन, जसले नश्वर भ्रमको गोसामर जाललाई हटाउँछ।

15.    368 : 2-5, 14-19

सत्य वास्तविवक हो र त्रदुिट अवास्तविवक हो भन्ने तथ्यमा विवज्ञानले प्ररेिरत गरेको विवश्वास छ। गल्ती सत्यको अगामिड
कायर हो

जब हामी त्रदुिटमा भन्दा अत्मिस्तत्वको सत्यमा बढी विवश्वास गछS, 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 पानM र त्रदुिटलाई नष्ट गनM।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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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� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यत्तिक्तगत 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
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बि(बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनM,
विनन्दा गनM, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानM वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आYामक मानत्तिसक 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� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चिGयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


