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विवषय- भगवान एक मात्र कारण र सृवि�कता 

स्वण  पाठ:  वि"तोपदेश 3: 19

"परमेश्वरले ज्ञानद्वारा पथृ्वी स्थापना गन+  भयो, र सम्झ-शक्ति.द्वारा आकाश सृजना गन+  भयो।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्र" 95: 1-6

1 आऊ, परमप्रभ+को ग+ण-गान गरौं। चट्टान प्रवित, ठूलो स्वरमा ग+ण-गान गरौं जसले "ामीलाई 
बँचायो।

2 परमप्रभ+ प्रवित धन्यवादको गीत गाऊ। उ"ाँप्रवित आनन्दमय प्रशंसाको गीत गाऊ।
3 विकन? विकनभने परमप्रभ+ नै म"ान् परमेश्वर हुन+हुन्छ! अन्य सारा देवता"रू लाई अधीनमा राख्ने 

उ"ाँ म"ान् राजा हुन+हुन्छ।
4 गवि"रो ग+फा"रू र उच्च प"ा�-पव त"रू परमप्रभ+का सम्पक्तित्त हुन्।
5 सागर उ"ाँकै "ो उ"ाँले यो सृजना गन+  भएको "ो, परमेश्वरले आफ्नै "ातले स+क्खा जमीन"रू 

बनाउन+ भयो।
6 आऊ, विनहुरँिरएर, उ"ाँको उपसना गरौं। जसले "ामीलाई बनाउन+ भयो उ"ाँ परमेश्वरको उपसना 

गरौं।

पाठ सेम न

बाइबलबाट

1. उत्पक्तित्त 1: 1, 3-5 (से 1st.), 6, 8 (से 1st.), 9, 10, 26, 27, 31 (से 1st.)
1 आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृवि� गन+  भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 तब परमेश्वरले भन्न+भयो, उज्यालो "ोस्! अविन उज्यालो चम्कन थाल्यो।
4 परमेश्वरले उज्यालो देख्न+ भयो अविन त्यसलाई असल मान्न+ भयो। तब परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारोलाई 

छ+ ट्याउन+ भयो।
5 परमेश्वरले उज्यालोलाई दिदन र अँध्यारोलाई रात नाउँ दिदन+ भयो।
6 तब परमेश्वरले भन्न+भयो, पानीलाई दुइ भाग पान  त्य"ाँ बतास "ोस्!
8 परमेश्वरले त्यस बतासलाई आकाश नाउँ दिदन+ भयो। 
9 तब परमेश्वरले भन्न+भयो, आकाश म+विनको पानी एकै ठाउँमा जम्मा "ोस्, र त्य"ाँ स+ख्खा भूडिम देखिखयोस्।

अविन त्यस्तै भयो।
10 त्यो स+ख्खा भूडिमलाई परमेश्वरले पृथ्वी नाउँ राख्न+ भयो। अविन एकै ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई सम+द्र 

नाउँ राख्न+ भयो। परमेश्वरलाई यस्तो भएकोमा असल लाग्यो।
26 तब परमेश्वरले भन्न+भयो, अब "ामी माविनस सृवि� गरौं। "ामी माविनस "ाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस 

"ामी जस्तै हुनेछन्। वितनी"रुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्राणी"रुमाक्तिथ 
शासन गनgछन्।

27 यसथ  परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृवि� गन+ भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा माविनसलाई 
सृवि� गन+  भयो। उ"ाँले प+रुष र स्त्री सृवि� गन+ भयो।

31 परमेश्वरले आफूले सृवि� गरेका प्रत्येक चीजको विनरीक्षण गन+  भयो अविन सबै असल लाग्यो।

2. न"ेम्या" 9: 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15

1 अब, यो म"ीनाको चौबीसौं दिदनमा इस्राएलका माविनस"रू उपवास बसे एकवित्रत भए र भागङ्गरा 
लगाए अविन वितनी"रूले आफै माक्तिथ धूलो "ाले।

3 वितनी"रू आफ्ना स्थानमा उश्चिभए अविन एक चौथाइ दिदनसम्म वितनी"रूका परमेश्वरको व्यवस्थाको 
प+स्तकबाट पाठ गरे।

6 तपाईं परमेश्वर हुन+हुन्छ, "े परमप्रभ+ तपाईंले मात्र सवmच्च स्वग  अविन त्यसमा तारा-मण्�ल बनाउन+ भयो।
तपाईंले पृथ्वी अविन यसमा भएका "रेक बस्त+"रू सागर"रू अविन त्यसमा भएका "रेक बस्त+"रू बनाउन+
भयो। तपाईंले ती सबैलाई जीवन प्रदान गन+  भयो, अविन स्वग का तारा-मण्�लले तपाईंको आराधना 
गछ न्।

9 तपाईंले डिमश्रदेशमा "ाम्रा प+खा "रूको यातना देख्न+ भयो, अविन लाल सम+द्रमा तपाईंले स"ायताका 
विनम्तिम्त उनी"रूको प+कारा स+न्न+ भयो।

11 तपाईंले वितनी"रू समक्ष सम+द्रलाई विवभाजन गरिरदिदन+ भयो, अविन वितनी"रू सूख्खा जमीन भएर कि"ं�ी 
सम+द्र पार भए। तर वितनी"रूलाई खेदन्े विफरऊनका सेनालाई पानीमा ढ+ङ्गालाई फ्याँविकदिदए जस्तै 
तपाईंले फ्याँविकदिदन+ भयो।

14 अविन तपाईंले वितनी"रूलाई तपाईंको पविवत्र विवश्रामको दिदनको बारेमा भन्न+भयो, अविन तपाईंले 
वितनी"रूलाई तपाईंका सेवक मोशाको माफ त आज्ञा अविन एक व्यवस्था दिदन+भयो।

15 तपाईंले वितनी"रू भोककाएको बेला वितनी"रूको विनम्तिम्त स्वग बाट रोटी दिदन+भयो, अविन वितनी"रू 
वितखा एको बेला चट्टानबाट पानी दिदन+भयो तपाईंले वितनी"रूलाई जाऊ अविन गएर वितनी"रूलाई दिदन्छ+  
भनी वचन दिदएको भूडिम अडिधकारमा लेऊ भन्न+भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. लूक 1: 5-8, 11 (तेथे)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64

5 यहूदामा "ेरोदको शासन कालमा जकरिरया नाउँ गरेका एकजना पूजा"ारी क्तिथए। जकरिरया अविबयाका 
पूजा"ारी समू"का क्तिथए। जकरिरयाकी पत्नी "ारून वंशकी क्तिथईन्। वितनको नाउँ इलीक्तिशबा क्तिथयो।

6 ती दुवै जकरिरया र इलीक्तिशबा परमेश्वर समक्ष असल माविनस क्तिथए। ज"ाँ सम्म परमप्रभ+को जम्मै आज्ञा र 
विनयम"रूको सम्बन्ध छ वितनी"रू विनष्कलंक क्तिथए।

7 तर जकरिरया र इलीक्तिशबा विनःसन्तान क्तिथए। इलीक्तिशबा गभ वती हुन सविकनन,् कारण वितनी"रू दुवै बृद्ध 
भइसकेका क्तिथए।

8 जब उनको समू"को सेवा गनt पालो क्तिथयो जकरिरयाले परमेश्वर अडिघ माविनस"रूको सेवा पूजा"ारी भएर 
गरे। यस्तै उनको समू"को सेवा गनt समय क्तिथयो।

11 … जक्तिलर"ेको दावि"नेपदिट्ट परमप्रभ+को एउटा स्वग दूत जकरिरयाको अडिघ उश्चिभएका क्तिथए।
12 जब उनले स्वग दूतलाई देख्यो, जकरिरया भ्रममा परे र �रले आक्तित्तए।
13 ती स्वग दूतले जकरिरयालाई भने, जकरिरया, न�राऊ। वितम्रो प्राथ नालाई परमेश्वरले स+विनदिदन+ भएकोछ। 

वितम्री पत्नी इलीक्तिशबाले एउटा प+त्र जन्म दिदनेछन्। उनको नाउँ वितमीले यू"न्ना राखिखदिदन+।
18 जकरिरयाले स्वग दूतलाई भने, यो क+ रा साँचो "ो भनेर म कसरी विनश्चिSत हुन+? म एउटा बूढो माविनस हुँ, 

अविन मेरी पत्नी पविन ब+ढी नै डिछन्?
19 ती स्वग दूतले जवाफ दिदए, म गविwएल हुँ। म परमेश्वरको अडिघ ख�ा र"न्छ+ । परमेश्वरले नै मलाई 

वितमीक्तिसत क+ रा गन  र वियनै ख+शीको स+समाचार दिदन पठाउन+ भएको "ो।
20 अब स+न। यी क+ रा"रू पूरा नहुन्जेल सम्म वितमी लाटो हुनेछौ र बोल्न सक्नेछैनौ। विकन? विकनभने मैले 

भनेको क+ रा"रू जो आफ्नो समयमा सत्य हुनेछ वितमीले विवश्वास गरेका छैनx।
24 के"ी समय पडिछ जकरिरयाको पत्नी इलीक्तिशबा गभ वती भइन्। अविन पाँच म"ीनासम्म उनी घरदेखिख बावि"र

विनस्किस्कनन्। इलीक्तिशबाले भविनन,्
25 "ेर, मलाई परमप्रभ+ले के गन+ भएको छ। उ"ाँले मेरो एउटा नानी जन्मिन्मयोस् भनी विनण य क्तिलन+ भयो। 

परमप्रभ+ले ममाक्तिथ यवित कृपा गन+  भयो विक अब उसो माविनस"रूको साम+न्नेबाट मलाई लाज म+. पान+  
भयो।

57 इलीक्तिशबाको स+त्केरी हुने समय भयो अविन वितनले एउटा छोरो जन्माइन्।
62 त्यसपडिछ वितनी"रूले वितनका बाब+लाई संकेत गरे, “वितमीले यसको नाउँ के राख्ने इच्छा गरेका छौ?
63 जकरिरयाले के"ी लेख्न पाटी माँगे। तब उसले लेखिखदिदए, उसको नाउँ यहून्ना "ो। वितनी"रू छक्क परे।
64 त्य"ी बेला जकरिरयाको म+ख खोक्तिलयो। उसको जिजwो फ+ ट् यो अविन उनी बोल्न थाले। उनले परमेश्वरको 

प्रशंसा गरे।

4. यशैया 45: 5, 8, 12, 18

5 म परमप्रभ+ हुँ। म मात्र परमेश्वर हुँ। म बा"ेक अरू परमेश्वर छैन्। मैले वितमीलाई बलसँगै ल+गा लगाइदिदए।ँ 
तर अझै वितमी मलाई ब+झ्दैनौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8 माक्तिथआकाश बाट पथृ्वीमा पण्टा ब क्तिसन्छ जसरी बादलबाट पानी ब क्तिसन्छ। पृथ्वी खोक्तिलन्छ अविन म+क्ति. 
उत्पन्न "ोस्! म+क्ति.को विवकास हुन्छ साथ-साथै सद्भावना बढ्छ। म परमप्रभ+ले नै यी सब बनाए।ँ

12 यसकारण "ेर। मैले पृथ्वी बनाए ँअविन मैले सारा माविनस"रूलाई यसमा जीवन दिदए।ँ मैले आफ्नै 
"ात"रूद्वारा आकाश"रू बनाए। अविन मैले सारा तारामण्�ललाई आकाशमा आदेश दिदए।

18 परमप्रभ+ नै परमेश्वर हुन+हुन्छ। उ"ाँले आकाश"रू र पृथ्वी बनाउन+ भयो। परमप्रभ+ले पथृ्वीलाई यसको 
ठाउँमा राख्न+ भयो। परमप्रभ+ले यस पथृ्वीलाई खाली गन  चा"न+हुन्न, ज+न उ"ाँले बनाउन+ भयो! उ"ाँले 
पृथ्वी बस्नका लाविग बनाउन+ भयो! “म परमप्रभ+ हुँ, म बा"ेक अरू को"ी परमेश्वर छैन।

5. प्रकाश 4: 11 

11 "ाम्रा परमप्रभ+ अविन परमेश्वर। तपाईंलाई मवि"मा, सम्मान अविन शक्ति. प्राप्त गन  योग्य हुन+हुन्छ। तपाईंले 
सबै बस्त+"रु सृवि� गन+  भयो। "रेक बस्त+को अन्मिस्तत्व छ अविन ती सृवि� भएका छन् विकनभने तपाईंले 
यस्तो च"ान+ भएको छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 295 : 5-8

परमेश्वरले माविनस लगायत wह्माण्�को सृवि� र शासन गन+ हुन्छ। wह्माण्� आध्यान्मित्मक विवचार"रूले भरिरएको 
छ, ज+न उ"ाँले विवकक्तिसत गन+ हुन्छ, र वितनी"रू दिदमागलाई आज्ञाकारी छन् जसले वितनी"रूलाई बनाउँछ।

2. 470 : 21-28, 32-5

ईश्वर माविनसको सृवि�कता  हुन+हुन्छ, र, मानव क्तिसद्ध र"न+को ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, ईश्वरीय विवचार वा प्रवितविबम्ब, 
माविनस, क्तिसद्ध र"न्छ। माविनस भगवानको अन्मिस्तत्वको अश्चिभव्यक्ति. "ो। यदिद क+ नै क्षण क्तिथयो जब माविनसले 
ईश्वरीय पूण तालाई अश्चिभव्य. नगरेको क्तिथयो, तब त्य"ाँ एक क्षण क्तिथयो जब माविनसले ईश्वरलाई अश्चिभव्य. 
नगरेको क्तिथयो, र फलस्वरूप, एक समय जब देवता अव्य. क्तिथयो - अथा त्, अन्मिस्तत्व विबना।

ईश्वर र माविनसको सम्बन्ध, ईश्वरीय क्तिसद्धान्त र विवचार, विवज्ञानमा अविवनाशी छन्; र विवज्ञानले क+ नै पविन गल्ती 
जान्न वा सद्भावमा फक न सक्दैन, तर ईश्वरीय आदेश वा आध्यान्मित्मक विनयमलाई धारण गद छ, जसमा ईश्वर र
उ"ाँले सृवि� गन+ भएका सबै क+ रा"रू पूण  र अनन्त छन्, यसको अनन्त इवित"ासमा अपरिरवर्तितंत र"न्छन्।

3. 525 : 22-29

उत्पक्तित्तको विवज्ञानमा "ामी पढ्छौं विक उ"ाँले बनाउन+ भएको सबै क+ रा उ"ाँले देख्न+भयो, "र, "ेर, यो धेरै राम्रो 
क्तिथयो।" शारीरिरक इजिन्द्रय"रूले अन्यथा घोषणा गछ न;् र यदिद "ामीले सत्यको अश्चिभलेख"रूको रूपमा त्र+दिटको
इवित"ासलाई उस्तै ध्यान दिदयौं भने, पाप र मृत्य+को धम शास्त्रीय अश्चिभलेखले भौवितक इजिन्द्रय"रूको गलत 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विनष्कष लाई समथ न गद छ। पाप, रोग र मृत्य+लाई वास्तविवकताबाट रवि"त ठान्न+पछ , विकनविक वितनी"रू असल 
छन,् भगवान।

4. 332 : 4 (ब+बा)-8

ब+बा-आमा देवताको नाम "ो, जसले उ"ाँको आध्यान्मित्मक सृवि�सँगको कोमल सम्बन्धलाई संकेत गद छ। 
जसरी प्ररेिरतले यसलाई शब्द"रूमा व्य. गरे ज+न उनले क्लाक्तिसक कविवबाट अन+मोदनका साथ उद्धतृ गरे: 
"विकनविक "ामी पविन उ"ाँका सन्तान "ौं।"

5. 583 : 20-25

विQएटर। आत्मा; मन; ब+जिद्धमत्ता; वास्तविवक र राम्रो सबैको एविनमटेे� ईश्वरीय क्तिसद्धान्त; आत्म-अन्मिस्तत्व 
जीवन, सत्य, र प्रेम; ज+न क्तिसद्ध र अनन्त छ; पदाथ  र दु�को विवपरीत, जसको क+ नै क्तिसद्धान्त छैन; भगवान, 
जसले सबै बनाइयो र आफ्नो विवपरीत एक परमाण+ वा तत्व बनाउन सकेन।

6. 286 : 16-26

स्याक्सन र अन्य बीस भाषा"रूमा परमेश्वरको लाविग राम्रो शब्द "ो। धम शास्त्रले आफूले जस्तै, क्तिसद्धान्त र 
विवचारमा असल बनाउन उ"ाँले बनाउन+भएका सबै क+ रा"रू घोषणा गद छ। त्यसैले आध्यान्मित्मक wह्माण्� 
राम्रो छ, र उ"ाँ जस्तै परमेश्वरलाई प्रवितविबस्किम्बत गद छ।

ईश्वरका विवचार"रू क्तिसद्ध र अनन्त छन्, पदाथ  र जीवन हुन्। भौवितक र लौविकक विवचार"रू मानव हुन्, त्र+दिट 
समावेश छन्, र परमेश्वर, आत्मा, एक मात्र कारण हुनाले, वितनी"रूमा ईश्वरीय कारणको अभाव छ। 
लौविकक र भौवितक आत्माको सृवि� "ोइन। वितनी"रू आध्यान्मित्मक र शाश्वतका नकली मात्र हुन्।

7. 262 : 27-20

नश्वर कल"को जग माविनसको उत्पक्तित्तको गलत अथ  "ो। सवि" स+रु गन+  भनेको सवि" तरिरकाले अन्त्य गन+  "ो। 
मन्मिस्तष्कबाट स+रु हुने "रेक अवधारणा झूटो रूपमा स+रु हुन्छ। दिदव्य मन अन्मिस्तत्वको एकमात्र कारण वा 
क्तिसद्धान्त "ो। कारण वस्त+मा, नश्वर दिदमागमा, वा भौवितक रूप"रूमा अवस्थिस्थत छैन।

मत्य "रू अ"ंकारी हुन्छन्। वितनी"रू आफूलाई स्वतन्त्र काय कता , व्यक्ति.गत लेखक"रू, र क+ नै क+ राको 
विवशेषाडिधकार प्राप्त प्रवत क"रू भनेर विवश्वास गछ न् ज+न देवताले सृजना गदgनन् वा गन  सक्दैनन्। नश्वर मनको 
रचना भौवितक "ो। अमर आध्यान्मित्मक माविनस मात्र सृवि�को सत्य प्रवितविनडिधत्व गद छ।

जब नश्वर माविनसले आफ्नो अन्मिस्तत्वको विवचारलाई आन्मित्मकसँग डिमसाउँछ र ईश्वरले काम गरेजस्तै काम गछ , 
उसले अब अन्धकारमा �+ब्नेछैन र पृथ्वीमा टाँक्तिसनेछैन विकनभने उसले स्वग को स्वाद चाखेको छैन। सांसारिरक 
विवश्वासले "ामीलाई धोका दिदन्छ। वितनी"रूले माविनसलाई एक अनैस्थिच्छक कपटी बनाउँदछ, - जब उसले असल 
क्तिसज ना गद छ खराबी उत्पन्न गद छ, जब उसले अन+ग्र" र सौन्दय लाई रूपरेखा बनाउँछ, विवकृवित बनाउँछ, 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जसलाई उसले आशीवा द दिदन्छ उसलाई चोट प+या उँछ। ऊ एक सामान्य गलत सृवि�कता  बन्छ, जसले आफूलाई 
अध -देवता "ो भन्ने विवश्वास गछ । उ"ाँको "स्पश ले आशालाई ध+लोमा परिरणत गछ , "ामी सबैले क+ ल्ने ध+लो।" 
उसले बाइबलको भाषामा यसो भन् न सक्छ: "म जे चा"न्छ+ , त्यो म गर्दिदंन: तर नराम्रो काम गछ+  , त्यो म गछ+  ।"

त्य"ाँ एक मात्र सृवि�कता  हुन सक्छ, जसले सबै सृवि� गरेको छ।

8. 68 : 27-16

विQश्चिSयन विवज्ञानले प्रकटीकरण प्रस्त+त गद छ, वृजिद्ध "ोइन; यसले अण+बाट दिदमागमा क+ नै भौवितक वृजिद्ध प्रकट 
गदgन, तर माविनस र wह्माण्�लाई दिदव्य दिदमागको प्रदान गद छ। समान+पावितक रूपमा मानव प+स्ता बन्द भएपडिछ,
अनन्त, सामंजस्यपूण  अन्मिस्तत्वको अटूट क्तिलङ्क"रू आध्यान्मित्मक रूपमा ब+जिझनेछन;् र माविनस, पार्थिथंव 
पृथ्वीको "ोइन तर परमेश्वरसँग स"अन्मिस्तत्वमा देखा पनtछ। माविनस र wह्माण्� आत्माबाट विवकक्तिसत भएको "ो, 
र आध्यान्मित्मक पविन "ो भन्ने वैज्ञाविनक तथ्य ईश्वरीय विवज्ञानमा उस्तै विनश्चिSत छ र यो प्रमाण "ो विक माविनसले पाप
र रोगको भावना ग+माएपडिछ मात्र स्वास्थ्यको भावना प्राप्त गद छ। माविनस सृवि�कता  "ो भनी विवश्वास गदg 
माविनसले भगवानको सृवि�लाई कवि"ल्यै ब+झ्न सक्दैन। पवि"ले नै सृवि� गरिरएका परमेश्वरका सन्तान"रूलाई 
माविनसले अन्मिस्तत्वको सत्यता भेट्टाउँदा मात्र था"ा पाउनेछ। यसरी असत्य र भौवितक वस्त+ लोप हुँदै जाँदा 
वास्तविवक, आदश  प+रुष समान+पावितक रूपमा प्रकट हुन्छ। अब विववा" गन  वा "विववा"मा दिदइने" ले न त 
माविनसको विनरन्तरतालाई बन्द गद छ न त परमेश्वरको असीम योजनामा बढ्दो संख्याको भावनालाई बन्द गद छ।
आन्मित्मक रूपमा ब+झ्नको लाविग विक त्य"ाँ एक मात्र सृवि�कता , ईश्वर, सबै सृवि�"रू प्रकट गन+ हुन्छ, 
धम शास्त्रलाई प+वि� गन+ हुन्छ, क+ नै विवच्छेद, क+ नै पी�ा, र मानव मृत्य+"ीन र क्तिसद्ध र अनन्तको मीठो आश्वासन 
ल्याउँदछ।

9. 502 : 27-5

सृजनात्मक क्तिसद्धान्त - जीवन, सत्य र पे्रम - ईश्वर हुन+हुन्छ। wह्माण्�ले परमेश्वरलाई प्रवितविबस्किम्बत गद छ। त्य"ाँ 
एक मात्र सृवि�कता  र एक सृवि� छ। यस सृवि�मा आध्यान्मित्मक विवचार"रू र वितनी"रूको पवि"चान"रू प्रकट 
हुन्छन्, ज+न अनन्त दिदमागमा अँगालेको छ र सदाको लाविग प्रवितविबस्किम्बत हुन्छ। यी विवचार"रू अनन्तदेखिख 
अनन्तसम्म छन्, र उच्चतम विवचार"रू ईश्वरका छोरा"रू र छोरी"रू हुन्।

दैविनक कत व्य"रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन प्राथ ना गन+  यस चच का प्रत्येक सदस्यको कत व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत "ोस्,  र मबाट सबै  पाप  "टाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्ने" समृजिद्ध, र वितनी"रूलाई शासन गन  सक्छ!

चच  म्यान+अल, अन+च्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र काय "रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति.गत अन+लग्नकले मदर चच का  सदस्य"रूको मनसाय वा  काय लाई
प्रोत्सावि"त गन+ पद छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको डिमठो
स+विवधा"रू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ न्,  पापलाई  "प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच का
सदस्य"रूले दिदनहुँ "ेन+ पद छ र सबै खराबीबाट छ+ टकारा पाउन प्राथ ना गन+ पद छ, भविवष्यवाणी गन , न्याय गनt,
विनन्दा गनt, सल्ला" दिदन,े प्रभाव पानt वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच  म्यान+अल, अन+च्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन  सतक ता

यो  चच का  प्रत्येक सदस्यको  कत व्य हुनेछ  विक उसले  आQामक मानक्तिसक सल्ला"को  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन+  पछ ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस न+  वा
बेवास्ता गन+  हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच  म्यान+अल, अन+च्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विQश्चिSयन साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरण"रू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यप+स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि"त की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


