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विवषय- वास्तविवकता

स्वर्ण� पाठ:  2 कोरिरन्थी 4: 6

"परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको थिथयो, अन्धकारबाट ज्योवित चम्कने छ! अविन उहाँ वितनै परमेश्वर हुनुहुन्छ
जसले हाम्रो हृदयमा आफ्नो ज्योवित प्रकाथि7त हुन दिदनुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको मविहमा झल्काएर

उहाँले हामीलाई प्रका7 दिदनु भयो।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 कोरिरन्थी 2: 9-15

9 तर, जस्तो 7ास्त्रमा लेखिBएको छः कुनै आँBाले पविन नदेBेको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले चिचन्ता 
सम्म नगरेको कुरा आफूलाई प्रेम गनHहरूका विनम्तिम्त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देBाउनु भएकोछ।आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको
गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।

11 जसरी कसैले पविन अकO माविनसको विवचारहरू बुझ्न सक्दैन, Bाली त्यो आत्मा जुन माविनसभिभत्र रहन्छ, 
त्यसले मात्र विवचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विवषयमा पविन त्यस्तै हो। परमेश्वरका विवचारहरू कसैले 
जान्दैन। वितनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ।

12 अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले 
यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिदनु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनेर पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछS, हामी माविनसको ज्ञानले थिसकाएको 7ब्दहरूमा भन्दैनौं। हामी आत्माले 
थिसकाएका 7ब्दहरू नै प्रयोग गछS। आत्मित्मक चीजहरू बातउनुलाई आत्मित्मक 7ब्दहरू नै बोल्छौं।

14 जो माविनस आत्मित्मक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहर्ण गदXन। उसले यी सब 
कुराहरू मूBा�तापूर्ण� सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्दैन, विकन विक ती कुराहरूलाई आत्मित्मक 
रीवितले मात्र जाँच्न सविकन्छ।

15 तर आत्मित्मक माविनस सबै कुराहरू Bुट्टट्याउन समथ� हुन्छ र अरू माविनसहरूले उसलाई जाँच्न 
सक्दैनन्। 7ास्त्रले भन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. याकूब 1: 17

17 सबै असल कुरा परमेश्वरबाट आउँछ। अविन हरेक पक्का उपहार परमेश्वरबाट आएको हो। यी सब असल
उपहारहरू उहाँ विपताबाट आउँछन् जसले स्वग�का सम्पूर्ण� ज्योवितहरू विनमा�र्ण गनु� भयो। तर छाँया ती 
ज्योवितहरूबाट बदथ्िलए जस्तो परमेश्वर कविहल्यै परिरवत्त�न हुनुहुँदैन। उहाँ सदैव समान रहनुहुन्छ।

2. मत्ती 4: 17 (ये7ू), 23

17 यसै बेलादेखिB ये7ूले प्रचार गन� थाल्नुभयो। उहाँले भन्नलाग्नुभयो, वितमीहरू प^त्ताप गर अविन आफ्नो 
रहन-सहन परिरवत्त�न गर, विकनभने, स्वग�को राज्य नजिजक आइपुगेको छ।

23 ये7ूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा थिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकथिसमका 
रोग र 7ारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

3. मत्ती 5: 1-3, 8, 20, 43-45

1 ये7ूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। ये7ू डाडँामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका थिथए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई थिसकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
3 ती माविनसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आत्मित्मक रूपले दरिरद्र छौं भनी बुझेका छन्, विकनभने स्वग�को 

राज्य वितनीहरूकै हो।
8 धन्य हृदयमा 7ुद्ध हुनेहरू, विकनभने वितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।
20 म भन्दछु धम�7ास्त्री र फरिरसीहरूको भन्दा वितमीहरूले राम्रो काम गनु� पछ�। यदिद वितमीहरूले 

वितमीहरूलाई उचिछन्न सकेनौ भने वितमीहरूले स्वग�को राज्यमा प्रवे7 गन� सक्नेछैनौ।
43 वितमीहरूले यसो भविनएको सुनेकाछौ, ‘वितम्रो चिछमेकीलाई प्रेम गर र वितम्रो 7त्रुलाई घृर्णा गर।
44 तर म वितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना 7त्रुहरूलाई पे्रम गर, वितमीहरूलाई Bेदो गनHहरूको विनम्तिम्त प्राथ�ना 

गर।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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45 यदिद वितमीले यसो गयm भने वितमी स्वग�को विपताका साँचो पुत्र हुनेछौ। विकनभने उहाँले दुष्ट र सज्जन 
दुवैका विनम्तिम्त घाम लगाइदिदनुहुन्छ। अविन धमo र अधमoहरूको विनम्तिम्त वृविष्ट पठाइदिदनुहुन्छ।

4. मत्ती 6: 19-21, 25 (थिलनुहोस्), 32, 33

19 आफ्नो विनम्तिम्त पथृ्वीमा सम्पथित्त नथुपार। जहाँ Bीया र विकराहरूले सम्पथित्त ध्वंस पारिरदिदनेछ। अविन 
चोरहरूले पविन वितम्रो घर फोरेर त्यहाँको सम्पथित्त चोछ�न्।

20 तर आफ्नो विनम्तिम्त स्वग�मा धन-सम्पथित्त थुपार। स्वग�मा भएको धन-सम्पथित्त Bीया र विकराहरूले नष्ट पान� 
सक्दैन। चोरले पविन त्यहाँ पसेर चोन� सक्दैन।

21 कारर्ण जहाँ वितम्रो धन हुन्छ, त्यहीं वितम्रो मन पविन हुनेछ।
25 यसैले म वितमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के Bानु पनH भन्ने विवषयमा वितमीहरू चिचम्तिन्तत हुनु हुँदैन। 

वितमीलाई 7रीको विनम्तिम्त चाविहने वस्त्रका विवषयमा विफ]ी नगर। Bानेकुरा भन्दा जीवन धेरै मूल्यवान छ। 
अविन लुगाफाटा भन्दा 7रीर धेरै मूल्यवान छ।

32 परमेश्वरमा विवश्वास नगनHहरूले मात्रै यी कुराहरू पाउने इच्छा गद�छन्। यसकारर्ण विफ]ी नगर, विकनभने 
स्वग�मा बस्नुहुने विपताले वितमीहरूलाई यी सबै थोकको आवश्यक छ भनी जान्नुहुन्छ

33 वितमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिमंकताको विवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले 
वितमीहरूलाई वितमीहरूले चाहेका यी जम्मै कुराहरू दिदनुहुनेछ।

5. मत्ती 8: 5-10, 13

5 ये7ू कफन�हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले 7हरमा प्रवे7 गनु�भयो, एकजना सेनाका अचिधकारी उहाँकहाँ 
आए अविन उहाँको सहयोगको विनम्तिम्त विवन्ती गरे।

6 अचिधकारीले भने, हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षवातले थथिलएर मेरो घरको पलङ्गमा लचिडरहेको छ। उसले 
आफ्नो 7रीर चलाउनसम्म सकेको छैन अविन उग्र व्यथाले पीचिडत छ।

7 ये7ूले ती अचिधकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अविन वितनलाई विनको पारिरदिदनेछु।
8 अचिधकारीले जवाफ दिदए, हे प्रभु! तपाईं मेरो घरमा पस्नु हुने त्यवित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक 

वचन भविनदिदनुहोस् र मेरो नोकर विनको भइहालोस्।
9 म कसैको अधीनमा छु। अविन मेरो अचिधनमा अरू सैविनकरू छन्। यदिद मैले कुनै एकजना थिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्दा उ जान्छ। अविन अकO एक थिसपाहीलाई मैले आउ भन्दा ऊ आँउछ। यदिद मैले मेरो 
नोकरलाई भनें, यो गर’ अविन उसले त्यो गछ�। मलाई थाहा छ तपाईंसंग पविन यस्तो 7थिz छ।

10 जब ये7ुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आ^य�चविकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा 
भएका ती सबै माविनसहरूलाई भन्नुभयो, ‘म वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, इस्राएलमा पविन मैले कुनै 
माविनस यस्तो दृढ विवश्वासी पाइनँ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13 तब ये7ूले त्यस अचिधकारीलाई भन्नुभयो, वितम्रो घरमा जाऊ। वितमीले विवश्वास गरे जस्तै वितम्रो नोकर 
विनको भइसकेको हुनेछ। अविन ठीक त्यसैबला उसको नोकर विनको भयो।

6. मत्ती 18: 1-5

1 त्यसैबेला चेलाहरू ये7ूकहाँ आए र सोधे, स्वग�को राज्यमा सबभन्दा महान को होलान्?
2 ये7ूले एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनुभयो। अविन चेलाहरूको अचिघ त्यो बालकलाई 

उभ्याउनु भयो।
3 अविन भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यदिद वितमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदथिलएनौ भने 

वितमीहरू स्वग�को राज्यमा कविहल्यै प्रवे7 गन� सक्नेछैनौ।
4 जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई नम्र बनाउन सक्छ स्वग�को राज्यमा उही महान हुन्छ।
5 यदिद कुनै माविनसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहर्ण गछ� भने, उसले मलाई ग्रहर्ण गरेको हुनेछ।

7. लूका 17: 20, 21

20 कोही फरिरसीहरूले ये7ूलाई सोधे, परमेश्वरको राज्य कविहले आउनेछ? ये7ूले भन्नुभयो, परमेश्वरको 
राज्य आउँदैछ तर त्यसरिर आउँदैन जुन वितम्रो आँBाले देख्न सक्छौ।

21 माविनसहरूले भन्ने छन्, हेर परमेश्वरको राज्य यहाँ छ! अथवा, त्यहाँ छ! होइन, परमेश्वरको राज्य 
वितमीभिभत्रै छ।

8. मत्ती 10: 1, 5 (ला 3rd ,), 7 (जस्तै), 8

1 ये7ूले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले दुष्टात्माहरूलाई धपाउने सामथ्य� 
वितनीहरूलाई दिदनुभयो। उहाँले हरेक प्रकारको रोग र विबमारहरू विनको गन� सक्ने सामथ्य� वितनीहरूलाई 
दिदनुभयो।

5 ये7ूले यी बाह्रजना प्रेरिरतहरूलाई आज्ञा दिदनुभयो। त्यसपचिछ उहाँले वितनीहरूलाई राज्यको विवषयमा 
प्रचार गन� भनी पठाउनुभयो। ये7ूले भन्नुभयो, गैर यहूदूहीरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका 7हरहरूमा 
पविन नजाऊ।

7 ... जब वितमीहरू जान्दछौ, ‘स्वग�को राज्य आउनै लागेका छ भनी प्रचार गर।
8 रोगीहरूलाई विनको पार, मरेकाहरूलाई जिजवनमा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। माविनसहरूबाट 

भूत धपाऊ। म वितमीहरूलाई थिसत्तैंमा यी 7थिzहरू दिदन्छु। यसथ� थिसत्तैंमा वितनीहरूलाई सघाऊ।

9. रोमी 8: 28, 35, 37-39

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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28 हामी जान्दछौं विक परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा वितनीहरूको भलाईको लाविग गनु�हुन्छ जसले उहाँलाई प्रमे 
गद�छ। ती माविनसहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो विकनभने त्यो उहाँकै योजना थिथयो।

35 ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गन� सक्ने कुनै थोक छ? छैन। के दुःBले हामीलाई ख्रीष्टको प्रमेबाट 
अलग गन�सक्छ? सक्दैन! के कदिठनाई वा Bेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन�सक्छ? सक्दैन।
के अविनकाल वा नागोंपनले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन�सक्छ? अहँ। के कुनै आपद वा मतृ्युले 
हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गन� सक्छ? 

37 तर परमेश्वरको प्रमेको कारर्णले हामी ती सबै कुराहरूमा पूर्ण� विवजयी बन्छौं।
38 हो, म विनभि^न्त छु विक कुनै चीजले पविन हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पान� सzैन न मृत्यु वा 

जीवनले न स्वग�दूतहरू वा 7ासन गनH आत्माहरूले न त कुनै वत�मानका वा भविवष्यका कुराले।
39 न त कुनै माथिथका वा तलका 7थिzले न त सारा संसारको कुनै अरू थिसर्जिजंत कुराले हाम्रो परमेश्वरको 

प्रमेबाट हामीलाई अलग गन� सक्नेछ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट ये7ूमा छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 587 : 25-27

स्वग�। सद्भाव; आत्माको 7ासन; ईश्वरीय थिसद्धान्त द्वारा सरकार; आध्यात्मित्मकता; परम आनन्द; आत्मा को 
वातावरर्ण।

2. 291 : 13-18

स्वग� कुनै स्थान होइन, तर मनको ईश्वरीय अवस्था हो जसमा मनका सबै अभिभव्यथिzहरू सामंजस्यपूर्ण� र अमर
हुन्छन् विकनभने त्यहाँ पाप हुदैँन र माविनससँग आफ्नो कुनै धार्मिमंकता नभएको पाइन्छ, तर "परमप्रभुको मन, 
"7ास्त्रले भनेझैं।

3. 242 : 9-14

स्वग�मा जाने एउटा मात्र बाटो छ, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देBाउनुहुन्छ। राम्रो, 
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्दा जीवनको अकO कुनै चेतना नहुनु, र तथाकथिथत पीडा र इजिन्द्रयहरूको आनन्द 
भन्दा उच्च हुनु हो।

4. 275 : 10-24

यसको  विवज्ञानमा  हुनुको  वास्तविवकता  र  ]म  बुझ्नको  लाविग,  तपाईंले  वास्तवमा  सबै  कुराको  ईश्वरीय
थिसद्धान्तको रूपमा भगवानलाई गर्णना गरेर सुरु गनु�पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा संयोजन,

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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र परमेश्वरका लाविग धम�7ास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदाथ�,  बुजिद्ध,  बुजिद्ध,  अत्मिस्तत्व,  अमरता,  कारर्ण र प्रभाव
ईश्वरको हो। यी उहाँका गुर्णहरू हुन्,  अनन्त ईश्वरीय थिसद्धान्त,  प्रमेको अनन्त अभिभव्यथिzहरू। कुनै  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।

ईश्वरीय मेटाविफजिजक्स, जसरी आध्यात्मित्मक समझमा प्रकट हुन्छ, स्पष्ट रूपमा देBाउँछ विक सबै मन हो, र त्यो
मन ईश्वर हो,  सव�7थिzमानता,  सव�व्यापीता,  सव�विवज्ञान, -  अथा�त्,  सबै 7थिz,  सबै उपस्थिस्थवित,  सबै विवज्ञान।
तसथ� सबै यथाथ�मा मनको अभिभव्यथिz हो।

5. 339 : 7 (देखिB)-10

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

6. 130 : 9-14

यदिद वास्तविवकता ईश्वर, ईश्वरीय थिसद्धान्तसँग परू्ण� मेलचिमलापमा छ भने 7ंका गनु� मूB�तापूर्ण� छ, - यदिद 
विवज्ञानले, बुझे र प्रद7�न गरे, सबै असहमवितलाई नष्ट गनHछ, - विकनविक तपाइँ स्वीकार गनु�हुन्छ विक ईश्वर 
सव�7थिzमान हुनुहुन्छ; विकनभने यस आधारबाट यसले राम्रो र यसको मीठो सहमवितमा सव�7थिzमान हुन्छ 
भन्ने कुरा पछ्याउँछ।

7. 323 : 24-6

ईश्वरको साँचो विवचारले जीवन र प्रमेको वास्तविवक बुझाइ दिदन्छ, विवजयको चिचहान लुट्छ, सबै पाप र अन्य 
दिदमागहरू छन् भन्ने भ्रम हटाउँछ, र मृत्युलाई नष्ट गद�छ।

वि]भि^यन विवज्ञानका प्रभावहरू त्यवित देखिBएका छैनन् जवित महसुस गरिरएको छ। यो सत्यको "अझै सानो 
आवाज" हो। हामी या त यो कथनबाट टादिढएका छौं, वा हामी यसलाई सुन्दै माथिथ जाँदैछौं। सानो बच्चाको 
रूपमा बन्न र नयाँको लाविग पुरानो छोड्ने इच्छा, उन्नत विवचारलाई ग्रहर्ण गनH विवचार प्रदान गद�छ। झूटा 
स्थलचिचह्नहरू छोड्न पाउँदा Bुसी र वितनीहरूलाई हराएको देख्दा आनन्द, - यो स्वभावले परम सद्भावलाई 
अगाचिड बढाउन मद्दत गद�छ। इजिन्द्रय र आत्म7ुजिद्ध नै प्रगवितको प्रमार्ण हो। "धन्य हृदयका 7ुद्धहरू: विकनभने 
वितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।"

8. 322 : 26-5

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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वस्तुको अनुमाविनत जीवनमा विवश्वासको तीBो अनुभवहरू, साथै हाम्रो विनरा7ा र विनरन्तर दुःBहरूले हामीलाई 
थविकत बच्चाहरू जस्तै ईश्वरीय प्रेमको काBमा फका�उँछ। त्यसपचिछ हामी ईश्वरीय विवज्ञानमा जीवन थिसक्न सुरु 
गछS। दूध छुटाउने यो प्रवि]या विबना, "के वितमी Bोजी गरेर भगवान पत्ता लगाउन सक्छौ?" आफैलाई त्रदुिटबाट 
मुz गन� भन्दा सत्यको चाहना गन� सजिजलो छ। नश्वरहरूले वि]भि^यन विवज्ञानको बुझाइ Bोज्न सक्छन्, तर 
वितनीहरू वि]भि^यन विवज्ञानबाट वितनीहरूको लाविग प्रयास नगरी हुनुको तथ्यहरू बटुल्न सक्षम हुनेछैनन्। यो द्वन्द्व
हरेक प्रकारको त्रदुिटलाई त्याग्ने र राम्रो बाहेक अरू कुनै चेतना राख्ने प्रयासमा समावे7 छ।

9. 122 : 1-7

भौवितक इजिन्द्रयहरूको प्रमार्णले प्रायः अत्मिस्तत्वको वास्तविवक विवज्ञानलाई उल्ट्याइदिदन्छ, र यसैले 
असमझदारीको 7ासन थिसज�ना गद�छ, - पाप, रोग र मृत्युलाई देखिBने 7थिz प्रदान गदX; तर जीवनका महान् 
तथ्यहरूले, सही रूपमा बुझेका छन्, त्रदुिटहरूको यस वित्रगुटलाई पराजिजत गछ�न,् वितनीहरूका झूटा 
साक्षीहरूको विवरोध गछ�न्, र स्वग�को राज्यलाई प्रकट गछ�न,् - पथृ्वीमा सद्भावको वास्तविवक 7ासन।

10.   248 : 12-4

मूर्तितंकार आफ्नो अवधारर्णा थिसद्ध गन� संगमरमरबाट आफ्नो मोडेलमा मोचिडन्छ। हामी सबै 
मूर्तितंकारहरू हौं, विवभिभन्न रूपहरूमा काम गनH, ढाल्ने र चिछन्ने विवचारहरू। नश्वर मनको अगाचिड नमुना 
के हो? के यो अपूर्ण�ता, आनन्द, दु:B, पाप, पीडा हो? के तपाईंले नश्वर मोडेललाई स्वीकार गनु�भयो? 
के तपाइँ यसलाई पुन: उत्पादन गदX हुनुहुन्छ? तब तपाईं आफ्नो काममा दुष्ट मूर्तितंकारहरू र चिघनलाग्दो 
रूपहरूद्वारा प्रेतवाचिधत हुनुहुन्छ। के तपाईंले सबै माविनसजावितबाट त्रुदिटपूर्ण� नमुना सुन्नुभएन? संसारले 
यसलाई तपाईंको नजरको अगाचिड समावितरहेको छ। नवितजा यो हो विक तपाईं ती तल्लो ढाँचाहरू 
पछ्याउन, आफ्नो जीवन-काय�लाई सीचिमत गन�, र पदाथ� मोडेलहरूको कोर्णात्मक रूपरेBा र 
विवकृवितलाई आफ्नो अनुभवमा अपनाउन उत्तरदायी हुनुहुन्छ।

यसको समाधानका लाविग हामीले पविहले आफ्नो नजरलाई सही दिद7ामा घमुाउनुपछ� , त्यसपचिछ त्यही 
बाटो विहँड्नुपछ�। हामीले विवचारमा थिसद्ध मोडेलहरू बनाउनु पछ� र वितनीहरूलाई विनरन्तर हेनु�पछ�, नत्र 
हामीले वितनीहरूलाई भव्य र महान जीवनमा कविहल्यै नक्कल गनH छैनौं। विनस्वाथ�ता, भलाइ, दया, 
न्याय, स्वास्थ्य, पविवत्रता, प्रमे - स्वग�को राज्य - हामी भिभत्र राज्य गरौं, र पाप, रोग, र मृत्यु अन्ततः 
हराउँदैनन्।

विवज्ञानलाई स्वीकार गरौं, इजिन्द्रय-गवाहीमा आधारिरत सबै थिसद्धान्तहरू त्यागौं, अपूर्ण� मोडेलहरू र 
भ्रामक आद7�हरू त्यागौं; र त्यसोभए हामीसँग एउटै ईश्वर, एक दिदमाग, र त्यो एक थिसद्ध, उहाँको 
आफ्नै उत्कृष्टताको नमूनाहरू उत्पादन गरौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�7ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�7ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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11.   339 : 20 (जस्तै)-25

जसरी मूर्तितपंूजक रोमको पौराभिर्णक कथाले देवताको थप आध्यात्मित्मक विवचारलाई उपज दिदएको छ, त्यसरी 
नै हाम्रा भौवितक थिसद्धान्तहरूले आध्यात्मित्मक विवचारहरूलाई उपज दिदनेछन,् जबसम्म परिरचिमतले अनन्तलाई,
स्वास्थ्यमा रोग, पापलाई पविवत्रता र परमेश्वरको राज्य "पथृ्वीमा" नआएसम्म। जस्तै स्वग�मा छ।"

12.   202 : 17-23

हाम्रो तीथ�यात्राका दिदनहरू घट्नुको सट्टा बढ्दै जानेछन्, जब परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आउँछ; विकनविक साँचो 
माग�ले मृत्युको सट्टा जीवनमा डोर्याउँछ, र पार्थिथंव अनुभवले त्रुदिटको परिरचिमतता र सत्यको असीम क्षमताहरू 
प्रकट गद�छ, जसमा परमेश्वरले माविनसलाई सारा पथृ्वीमा प्रभुत्व दिदनुहुन्छ।

13.   573 : 29-2

मन ग्रहर्ण गर, विप्रय विपचिडत, यो अत्मिस्तत्वको वास्तविवकता अवश्य कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुनेछ। त्यहाँ कुनै पीडा
हुनेछैन, र सबै आँसु पुचिछनेछ। जब तपाईं यो पढ्नुहुन्छ, ये7ूका 7ब्दहरू सम्झनुहोस्, "परमेश्वरको राज्य तपाईं
भिभत्र छ।" त्यसैले यो आध्यात्मित्मक चेतना वत�मान सम्भावना हो।

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  7ासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई 7ासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम
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न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिzगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै Bराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनH,
विनन्दा गनH, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानH वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आ]ामक मानथिसक 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 ।

_____________________
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