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स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 19 : 1

"स्वग�ले परमेश्वरको मविहमाको विवषयमा बोल्छ। आकाश-मण्डले उहाँका हातबाट बविनएका राम्रा-राम्रा कुराहरूका
विवषयमा भन्दछ।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 18 : 30-35

30 परमेश्वरको शक्ति5 पूर्ण� छ। उहाँको वचन प्रमाणिर्णत भएको छ। उहाँ आफूमाक्ति; भरोसा गन< 
माविनसहरूलाई रक्षा गनु�हुन्छ।

31 त्यहाँ परमप्रभु बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन, त्यहाँ परमेश्वर छोडेर अकB चट्टान छैन।
32 परमेश्वर मलाई शक्ति5 प्रदान गनु� हुन्छ। उहाँले मलाई चोखो जीवन जिजउन सहायता गनु�हुन्छ।
33 परमेश्वरले मलाई मृग जस्तो चाँडो दगुन� सक्ने क्षमता दिदनुहुन्छ। उहाँले सवBच्च ठाउँहरूमा 

मलाई दृढ भई उणिभने बनाउनु हुन्छ।
34 परमेश्वरले मलाई युद्ध-कौशलता क्तिसकाउनु हुन्छ। यसकारर्ण मेरा पाखुराहरू बक्तिलया धनुबाट 

काँडहरू हान्न योग्यको हुनेछ।
35 परमेश्वर तपाईंले रक्षा गनु�भयो र मलाई जिजत्नमा सघाउनु भयो। तपाईंको दाविहने पाखुराले मलाई

सघाउनु भयो। तपाईंले शत्रुलाई परास्त गन�मा सघाउनु भयो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यशैया 61: 10, 11

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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10 परमप्रभुले मलाई अत्यन्त खुशी पानु�भयो। म सम्पूर्ण�मा परमेश्वरमा खुशी मनाउँनेछु। परमेश्वरले उद्धारको
पोषाक मलाई लगाइदिदनुभयो। ती पोषाकहरू अत्यन्तै सुन्दर छन् जुन विववाहको उपलक्ष्यमा माविनसहरू 
लगाउँछन्। परमप्रभुले धार्मिमंकताको पोषक मलाई लगाई दिदनुभयो त्यो पोषक स्त्रीहरूले विववाहमा 
लगाउने जस्तो सुन्दर छ।

11 पृथ्वीले नै विबरूवा उमा�छ। माविनसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दछन्, अविन बगैंचाले त्यसलाई उमाछ�
फलाउँछ। त्यसरी नै परमप्रभुले धार्मिमंकता उमानु� हुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक जावितबाट मविहमा लानुहुन्छ।

2. 2 शमूएल 22 : 1 (दाऊदल)-7, 14-22

1 परमप्रभुले दाऊदलाई शाऊल र वितनका अन्य शत्रुहरूबाट सुरणिक्षत राख्नुभएको बेला दाऊदले गाएको 
स्तुवित गीत यस्तो छ।

2 परमप्रभु मेरो चट्टान मेरो विकल्ला मेरो विनभ�यस्;ल हुनुहुन्छ।
3 उहाँ नै मेरो परमेश्वर, मेरो बचाउँको विनम्तिम्त म चट्टानमा दौडन्छु परमेश्वर मेरो सुरक्षा कवच उहाँको 

परमशक्ति5ले मलाई बचाउँछ परमप्रभु मेरो शरर्णस्;ल हुनुहुन्छ मेरो सुरक्षाको स्;ान, मेरो उच्च टाकुरामा 
विनद�यी शत्रुहरूबाट मलाई बचाउँनुहुन्छ।

4 वितनीहरूले मेरो खिखल्ली उडाए तर मैले सहायताको विनम्तिम्त परमप्रभुलाई पुकारें, अविन म मेरा शत्रुहरूबाट
सुरणिक्षत रहें।

5 मेरा शत्रुहरूले मलाई मान� पर्खिखंरहेका छन्। मृत्युको छालहरू मेरा वरिरपरिर छन्। धेरै बाढले म खल्बक्तिलए ँ
विवपक्तित्तले मलाई व्याकुल बनायो। बाढीले मलाई मृत्यु स्;ानमा लविगरहेको क्ति;यो।

6 चिचहानको साङ्गलोले म बेविlए मृत्युको पासो मेरो अचिघल्तिल्तर पयB
7 हो, मैले परमप्रभुलाई पुकारें जब म खतरामा क्ति;ए, मैले परमेश्वरलाई पुकारें। परमेश्वर उहाँको मजिन्दरमा 

हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो आवाज सुन्नु भयो। मेरो सहायताको चिचच्याई उहाँले सुन्नु भयो।
14 परमप्रभु स्वग�बाट गज�नु भयो! र अवित उच्च परमेश्वरको चकB स्वर सुविनयो।
15 परमप्रभुले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो र आफ्ना शत्रुहरूलाई छरपस्ट पारिरदिदनुभयो। परमप्रभुको 

चट्याङद्वारामाविनसहरू साlै डराए।
16 परमप्रभु, तपाईं जोडले बोल्नुहुँदा शक्ति5शाली हावा तपाईंको मुखबाट बह् यो र पानी जवित सबै पन्छिन्छयो 

यसैले हामीले समदु्रको फेदलाई देख्न र धतrको आधारलाई देख्न सक्ने भयौं।
17 परमप्रभुले मलाई सहायता गन� माक्ति;बाट तल आइपुग्नुभयो परमप्रभुले गविहरो पानीबाट समातेर मलाई 

बाविहर विनकाल्नु भयो।
18 मेरा शत्रुहरू मभन्दा बक्तिलया क्ति;ए वितनीहरूले मलाई घृर्णा ग;< मेरो लाविग शत्रुहरू बक्तिलया क्ति;ए यसैले 

परमेश्वरले मलाई बचाउँनुभयो।
19 म विवपक्तित्तमा क्ति;ए ँअविन मेरा शत्रुहरूले मलाई हमला गरे। तर परमप्रभुचाकिहं मेरो पक्षमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो!
20 परमप्रभुले मलाई माया गनु�हुन्छ यसैले उहाँले मलाई बचाउनु भयो। उहाँले मलाई सुरणिक्षत स्;ानमा 

पुया�उनु भयो।
21 परमप्रभुले मलाई पुरस्कृत गनु�हुन्छ कारर्ण मैले सत्यकाय� गरें मैले कुनै नराम्रो काय� गरिरन, यसैले उहाँले 

मलाई राम्रै गनु�हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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22 के कारर्ण मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरें भने। मेरो परमेश्वरको विवरूद्ध मैले पाप गरिरनँ।

3. यशैया 12 : 2-6

2 परमेश्वरले मलाई बचाउनु हुन्छ। म उहाँमाक्ति; भरोसा गद�छु। म डराउने छैन्। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल 
हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ। अविन म उहाँको मविहमाको गुर्णगान गन<छु।

3 वितमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी लेऊ। तब वितमीहरू आनजिन्दत हुनेछौ।
4 त्यसपचिछ वितमीहरू भन्नेछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर! उहाँको नाउँमा आराधना गर! उहाँले गनु� भएका 

कामहरूको बारेमा सबै माविनसहरूलाई भन! र उहाँको नाउँ उच्च पारिरएको छ भनी घोषर्णा गर।
5 परमप्रभुको बारेमा स्तुवितका गीतहरू गाऊ। विकन? विकनभने उहाँले महान काय�हरू गनु� भएकोछ! 

परमेश्वरको बारेमा सारा संसारै भरिर सुसमाचार फैलाऊ। यी कुराहरू प्रत्येक माविनसहरूले जान्न पाउन्।
6 हे क्तिसयोनका माविनसहरू हो, यी कुराहरूका बारेमा चिचच्याऊ! इस्राएलका परमपविवत्र परमेश्वर 

वितमीहरूका बीचमा शक्ति5शाली हुनुहुन्छ। त्यसैले आनजिन्दत हौऊ!
4. 1 इवितहास 14 : 8 (कविहले)-17

8 ... पक्तिलश्ती माविनसहरूले सुने विक दाऊद इस्राएलका राजा चुविनएकाछन्। यस;� सबै पक्तिलश्ती 
माविनसहरू दाऊदको खोजिजमा गए। दाऊदले यस विवषयमा सुने। तब वितनी पक्तिलश्ती माविनसहरूक्तिसत युद्ध
गन� विनक्ले।

9 पक्तिलश्ती माविनसहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने माविनसहरू माक्ति; आRमर्ण गरे अविन वितनीहरूका सर 
सामानहरू चोरे।

10 दाऊदले परमेश्वरलाई सोधे, के म जाऊँ अविन पक्तिलश्ती माविनसहरूक्तिसत युद्ध गुरू? के मलाई तपाईले 
उनीहरूलाई परास्त गनु� दिदनुहुन्छ? परमप्रभुले दाऊदलाई उत्तर दिदनु भयो, जाउ, म वितमीलाई ती 
पक्तिलश्ती माविनसहरु माक्ति; विबजय गराउनेछु।

11  तब दाऊद र वितनका माविनसहरू बाल पराजीम शहरसम्म गए। त्यहाँ दाऊद अविन वितनका माविनसहरूले 
पक्तिलश्ती माविनसहरूलाई परास्त गरे। दाऊदले भने, भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ। त्यही प्रकारले 
परमेश्वरले मेरो शत्रुहरू माक्ति; छुट्नु भयो। परमेश्वरले मेरो माध्यमबाट यसो गनु�भयो। त्यसै कारर्णले त्यस
स्;ानको नाउँ बाल-पराजीम राखिखएको हो।

12  पक्तिलश्ती माविनसहरूले बाल पराजीममा आफ्ना मूर्तितंहरू छाडेका क्ति;ए। दाऊदले आफ्ना माविनसहरू ती 
मूर्तितंहरूलाई जलाउने आदेश दिदए।

13  पक्तिलश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने माविनसहरू मा;ी फेरिर आRमर्ण गरे।
14  दाऊदले फेरी परमेश्वरक्तिसत प्रा;�ना गरे। परमेश्वरले दाऊदको प्रा;�नाको उत्तर दिदनुभयो। परमेश्वरले भन्नु

भयो, दाऊद, जब तँ आRमर्ण गदा� पक्तिलश्तीहरूको पचिछ पहाड वितर नलाग। त्यसको साटो वितनीहरूको 
चारै वितर जा अविन पीपलका रूखहरूका पहाड पट्टी लुक।

15 अविन त्यस समयमा वितमीले विकम्बूको टुप्पोहरूबाट विहडीरहेको आवाज सुन्ने छौ। तब वितमीले 
पक्तिलश्तीहरू माक्ति; आRमर्ण गनु� नै पछ�। वितमीले यसो अवश्यै गनु� पछ�। परमेश्वर आफैं  वितमीहरूका अचिघ
अचिघ पक्तिलश्तीका सेनाहरूलाई प्रहार गन� जानुहुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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16 दाऊदले त्यसै गरे जो परमेश्वरले वितनलाई गनु� भन्नुभएको क्ति;यो। यसरी दाऊद अविन वितनका 
माविनसहरूले पक्तिलश्ती सेनालाई परास्त गरे। वितनीहरूले विगबोन शहरदेखिख गेजेर शहर सम्मका सबै 
पक्तिलश्ती सेनालाई परास्त गरे। वितनीहरूले विगबोन शहरदेखिख गेजेर शहर सम्मका सबै पक्तिलश्ती 
सेनाहरूलाई मारे।

17 यसरी दाऊद सबै देशहरूमा प्रक्तिसद्ध भए। परमप्रभुले सबै राष्ट्रहरूलाई दाऊददेखी भयभीत तुल् याउनु 
भयो।

5. प्रकाश 21 : 2 (म)-7

2 अविन मैले पविवत्र नगरलाई स्वग� अविन परमेश्वर तलवितर झरिररहेको देखेँ। यो पविवत्र नगर नयाँ यरुशलेम हो।
यसलाई आफ्नो पवितको विनम्तिम्त सिसंगारिरएकी दुलही जस्तै बनाइएको क्ति;यो।

3 मैले सिसंहासनबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले भन्यो, अब परमेश्वरको भवन 
माविनसहरुसंग छ. उनी वितनीहरुसंग रहेनछन्। वितनीहरु उनका माविनसहरु हुनेछन्। परमेश्वर स्वयं 
वितनीहरुक्तिसत हुनेछन् अविन वितनीहरुका परमेश्वर बन्नेछन्।

4 परमेश्वरले वितनीहरुको आखाँबाट जम्मै आँसु पुछ्नु हुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोदन वा पीडा 
केही हुने छैन। सबै पुरानो वस्तुहरु विबतेर गए।

5 उनी एक जो सिसंहासनमा क्ति;ए उहाँले भन्नुभयो, हेर! अविहले म हरेक कुरालाई नयाँ तुल्याउँदैछु। तब 
उहाँले भन्नुभयो, यसलाई लेख, विकनभने यी वचनहरु विवश्वासयोग्य अविन सत्य छन्।

6 उहाँ जो सिसंहासनमा हुनुहुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब क्तिसजिद्धयो म नै अल्फा अविन ओमेगा, आदिद 
अविन अन्त हुँ। म कुनै पविन माविनस जो वितखा�एको छ उसलाई जीवनका पानीको फुहराबाट क्तिसत्तमैा 
दिदनेछु।

7 कुनै माविनस, जसले विवजय प्राप्त गछ�, यो सबै प्राप्त गन<छ। अविन म उसको परमेश्वर हुनेछु। अविन उ मेरो 
छोरो हुनेछ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 472: 24 (सबै)-26

सबै वास्तविवकता परमेश्वर र उहाँको सृवि�मा छ, सामञ्जस्यपूर्ण� र अनन्त। उहाँ जे सृजानुहुन्छ त्यो उत्तम छ, 
र सबै कुरा बनाउनुहुन्छ।

2. 465: 8-1

प्रश्न — भगवान के हो?
उत्तर — भगवान अनौपचारिरक, दिदव्य, सवBच्च, अनन्त दिदमाग, आत्मा, आत्मा, क्तिसद्धान्त, जीवन, 
सत्य, प्रेम हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रश्न — के यी सत�हरू पया�यवाची छन्?
उत्तर  — उनीहरु। वितनीहरूले एक परम ईश्वरलाई जनाउँछन्। वितनीहरू पविन ईश्वरको प्रकृवित,  सार,  र
सम्पूर्ण�ता व्य5 गन�का लाविग हुन्। भगवानका विवशेषताहरू न्याय, कृपा, बुजिद्धमता, भलाइ, र त्यस्तै हो।

प्रश्न — के त्यहाँ एक भन्दा बढी ईश्वर वा क्तिसद्धान्त छन्?
उत्तर — त्यहाँ छैन। क्तिसद्धान्त र यसको विवचार एक हो, र यो एक परमेश्वर, सव�शक्ति5मान, सव�ज्ञ, र सव�व्यापी 
प्रार्णी हो, र उहाँ प्रवितविबन्छिम्बत माविनस र ब्रह्माण्ड हो।

3. 275 : 20-24

ईश्वरीय मेटाविफजिजक्सले आध्यात्मित्मक ज्ञानलाई प्रकट गरेझैं स्प� रूपमा देखाउँदछ विक सबै दिदमाग हो, र त्यो
दिदमाग ईश्वर हो,  सव�शक्ति5मानता,  सव�व्यापी,  सव�ज्ञता  -  अ;ा�त्,  सबै शक्ति5,  सबै उपल्तिस्;वित,  सबै विवज्ञान।
यसैले सबै वास्तविवकतामा दिदमागको अणिभव्यक्ति5 हो।

4. 469 : 25-10

हामी सव�शक्ति5मानताको उच्च संकेत गुमाउँछौं, जब परमेश्वर, वा भलाइ, सव�ज्ञानी हुनुहुन्छ र सबै शक्ति5 छ 
भन्ने कुरा स्वीकार गरे पचिछ पविन हामी विवश्वास गछ� विक दु� नामको अकB शक्ति5 छ। एक भन्दा बदिढ दिदमाग 
रहेको यो विवश्वास ईश्वरीय ईश्वरशास्त्रमा त्यवित नै हाविनकारक छ जस्तो पुरानो पौराणिर्णक क;ा र मूर्तितंपूजक 
मूर्तितंपूजा हो। एक जना बुबासँग, परमेश्वरसमेत, माविनसका सारा परिरवार दाजुभाइ हुन्थ्यो। र एक दिदमाग र 
परमेश्वर, वा राम्रो संग, माविनसहरु को भाईचारे प्रेम र सत्य संग चिमल्नेछ, र क्तिसद्धान्त र आध्यात्मित्मक शक्ति5 को 
एकता छ विक ईश्वरीय विवज्ञान गठन। एक भन्दा बढी मनको कक्ति;त अत्मिस्तत्व मूर्तितंपूजाको आधारभूत त्रुदिट क्ति;यो।
यस तु्रदिटले आध्यात्मित्मक शक्ति5को क्षवित, जीवनको आत्मित्मक उपल्तिस्;वितलाई हराएको अनन्त सत्यको रूपमा 
अनन्त सत्यको रूपमा ग्रहर्ण गर्यो, र प्रमेको क्षवितलाई अविहलेको जस्तो र साव�भौचिमकको रूपमा ग्रहर्ण गर्यो।

5. 130 : 7-14

ईश्वरीय विवज्ञानको बेइमान भएर बोल्नु बेकार हो, जसले सबै विववादास्पद न� गद�छ, जब तपाईं विवज्ञानको 
वास्तविवकता प्रदश�न गन� सक्नुहुन्छ। यदिद वास्तविवकता परमेश्वर, ईश्वरीय क्तिसद्धान्तसँग पूर्ण� मेलचिमलापमा छ 
भन्ने कुरामा श का गनु� मूख�ता हो - यदिद विवज्ञान, जब यो बुजिझन्छ र प्रदश�न हुन्छ, त्यसले सबै 
मतणिभन्नतालाई न� गद�छ, विकनविक तपाईं स्वीकार गनु�हुन्छ विक परमेश्वर सव�शक्ति5मान हुनुहुन्छ; यो आधार 
देखिख यो राम्रो र यसको चिमठो कन्कोड� सबै शक्ति5 छ विक विनम्नानुसार।

6. 102 : 12-15

ग्रहहरूमा माविनसमाक्ति; आफ्नो सृवि�कता�माक्ति; शक्ति5 छैन, विकनविक ईश्वर ब्रह्माण्डमा शासन गनु�हुन्छ; तर 
माविनस, परमेश्वरको शक्ति5 प्रवितविबन्छिम्बत, सारा पथृ्वी र यसको सेनाहरु मा प्रभुत्व छ।

7. 275 : 6-19

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय विवज्ञानको सुरूवात विबन्दु भनेको यो हो विक परमेश्वर, आत्मा, सबैमा सव�त्र हुनुहुन्छ, र त्यहाँ कुनै 
अकB सामथ्य� छैन र दिदमाग छैन - विक परमेश्वर प्रमे हुनुहुन्छ, र त्यसैले उहाँ ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हुनुहुन्छ।

यसको विवज्ञानमा रहेको वास्तविवकता र Rम बुझ्न, तपाईंले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त 
मान्नु पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा जोड्नुहोस्, - र भगवानको लाविग धम�शास्त्रीय नामहरू
हुन्। सबै पदा;�, बुजिद्धमत्ता, बुजिद्धमत्ता, अत्मिस्तत्व, अमरत्व, कारर्ण र प्रभाव ईश्वरको हो। यी उहाँका 
विवशेषताहरू हुन्, अनन्त दिदव्य क्तिसद्धान्त, प्रमेको अनन्त अणिभव्यक्ति5। कुनै बुजिद्ध छैन बुजिद्धमानी छ तर उहाँको 
बुजिद्धले मात्र; कुनै सत्य सत्य छैन, प्रेम मायालु छैन, जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय छ; कुनै लाभ हुदैँन, तर 
असल भगवानले अनुग्रह गनु�हुन्छ।

8. 2 : 15-2

प्रा;�नाले अत्मिस्तत्वको विवज्ञानलाई परिरवत�न गन� सक्दैन, तर यसले हामीलाई यससँग मेल खान्छ। भलाइले 
सत्यको प्रदश�न प्राप्त गद�छ। एउटा अनुरोध जुन परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुनेछ सबै आवश्यक छैन। 
ईश्वरीय मनसँग विबन्ती गन< केवल बानी, एक व्यक्ति5ले विबन्ती गरे जस्तै, परमेश्वरमाक्ति;को विवश्वासलाई मानव 
परिरRमा गरिरएको रूपमा कायम गद�छ - त्यो त्रदुिट जुन आत्मित्मक बृजिद्धलाई बाधा दिदन्छ।

भगवान प्रमे हुनुहुन्छ। के हामी उहाँलाई अरू हुन भन्न सक्छौं? भगवान बुजिद्धमत्ता हुनुहुन्छ। के हामी अनन्त
मनलाई केविह चीजको बारे ;ाहा दिदन सक्छौं जुन उहाँ पविहले नै बुझ्नुहुन्न? के हामी पूर्ण�ता परिरवत�न गन< 
अपेक्षा गछ�? के हामी खुला विहसाबले अझ बढी विबन्ती गछ�, जुन हामीले स्वीकार गरेको भन्दा बढी 
खन्याईरहेको छ? अज्ञात इच्छाले हामीलाई सबै अत्मिस्तत्व र धन्यकोको स्रोत नजिजक ल्याउँदछ।

भगवानलाई परमेश्वर सोध्नु व्य;�को पुनरावृक्तित्त हो। परमेश्वर "विहजो, र आज र सदाका लाविग हुनुहुन्छ।" र 
जो विनध�क्क भएर सही छ उसले आफ्नो प्रान्तको सम्झना नगरी सही गद�छ।

9. 467 : 9-13

यो राम्ररी बुझ्नुपद�छ विक सबै माविनससँग एक दिदमाग, एक परमेश्वर र विपता, एक जीवन, सत्य, र प्रमे हुन्छ। 
मानवजात अनुपातमा क्तिसद्ध हुन्छ विकनविक यो तथ्य स्प� हुँदै जान्छ, युद्ध अन्त्य हुनेछ र मानव सच्चा भाईचारे 
स्;ापना हुनेछ।

10.   340 : 15-29

"वितमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पजू्नु हुँदैन।" (प्रस्;ान 20:3.) पविहलो आदेश मेरो मनपन< पाठ हो। 
यसले इसाई विवज्ञान प्रदश�न गद�छ। यसले परमेश्वर, आत्मा, दिदमागको वित्रएकत्वलाई विनम्त्याउँछ। यसले 
माविनसमा अरु कुनै आत्मा वा दिदमाग हुँदैन भन्ने कुराले स अनन्त््केत गद�छ, अनन्त भलाइ, र सबै माविनसमा
एक दिदमाग हुन्छ। पविहलो आज्ञाको ईश्वरीय क्तिसद्धान्तले अत्मिस्तत्वको विवज्ञानलाई आधार गद�छ, जसद्वारा 
माविनसले स्वास्थ्य, पविवत्रता, र अनन्त जीवनको प्रदश�न गद�छ। एक अनन्त भगवान, राम्रो, पुरुष र राष्ट्रहरू 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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एकताबद्ध; मानव भाइचाराको गठन; युद्ध समाप्त हुन्छ; धम�शास्त्रमा लेखिखएको छः "आफ्ना चिछमेकीलाई 
आफैलाई जस्तै पे्रम गनु�होस्।" गैरमसीही मूर्तितंपूजक र ईसाई मूर्तितपंूजा, - सामाजिजक, नागरिरक, आपराचिधक,
राजनीवितक, र धार्मिमंक कोड मा जे गलत छ; क्तिल बराबर््गको बराबरी गद�छ; माविनसमा श्रापलाई हटाउँदछ, र
यसले पाप, दु: ख, सजाय वा नाश गन� सक्ने केविह पविन छोड्दैन।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा;�ना

प्रत्येक दिदन प्रा;�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्;ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति5गत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्छिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा;�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन<,
विनन्दा गन<, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान< वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानक्तिसक 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 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRणिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति;यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRणिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


