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स्वण� पाठ:  भजनसंग्रह 139 : 14

"हे परमप्रभु, म तपाईंको प्रशंसा गरु्छु�। तपाईंले मलाई आश्चय�पूव�क र अपूव� प्रकारले बनाउनु भयो। म खुब
जान्दरु्छु विक जे तपाईंले गनु�भयो, आश्चयपूण� र्छु।"

उत्तरदायी पढाइ:   यशैया 61 : 10, 11

     यर्मिम6या 32: 18, 19 

10 परमप्रभुले मलाई अत्यन्त खुशी पानु�भयो। म सम्पूण�मा परमेश्वरमा खुशी मनाउँनेरु्छु। परमेश्वरले उद्धारको
पोषाक मलाई लगाइदिदनुभयो। ती पोषाकहरू अत्यन्तै सुन्दर र्छुन् जुन विववाहको उपलक्ष्यमा माविनसहरू 
लगाउँर्छुन्। परमप्रभुले धार्मिम6कताको पोषक मलाई लगाई दिदनुभयो त्यो पोषक स्त्रीहरूले विववाहमा 
लगाउने जस्तो सुन्दर र्छु।

11 पृथ्वीले नै विबरूवा उमा�र्छु। माविनसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दर्छुन,् अविन बगैंचाले त्यसलाई उमार्छु�
फलाउँर्छु। त्यसरी नै परमप्रभुले धार्मिम6कता उमानु� हुन्र्छु। परमप्रभुले प्रत्येक जावितबाट मविहमा लानुहुन्र्छु। 

18 हे परमप्रभु, तपाईं हजारौं माविनसहरूका लाविग कृपालु हुनुहुन्र्छु तर तपाईंले विपता-पुखा�हरूको पापको 
भागी नानीहरूलाई दण्ड दिदनुभयो। हे महान एवं शक्तिMशाली परमेश्वर, तपाईंको नाउँ सेनाहरूका 
परमप्रभु हो।

19 तपाईंको विवचार महान र्छु अविन महान कम�हरू गनु�हुन्र्छु। हे परमप्रभु! तपाईंले माविनसहरूले जे गर्छु�न् हेनु�
हुन्र्छु अविन वितनीहरूको कम� अनुसार फल दिदनुहुन्र्छु।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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1. उत्पक्तित्त 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (से;), 16, 18, 21, 24-26 (से:), 27, 30, 
31 (से 1st .)

1 आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृवि� गनु� भयो।
3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्! अविन उज्यालो चम्कन Sाल्यो।
4 परमेश्वरले उज्यालो देख्नु भयो अविन त्यसलाई असल मान्नु भयो। तब परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारोलाई

रु्छुट्याउनु भयो।
10 त्यो सुख्खा भूमिमलाई परमेश्वरले पृथ्वी नाउँ राख्नु भयो। अविन एकै ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई समुद्र 

नाउँ राख्नु भयो। परमेश्वरलाई यस्तो भएकोमा असल लाग्यो।
12 पृथ्वीमा घाँस र उद्भिdदहरू उम्रे अविन अन्नहरू फले। अविन पृथ्वीमा फलश्चिभत्र बीउहरु हुने फल फल्ने 

रुखहरु उमिम्रए। प्रत्येक उद्भिdदले आफ्नै प्रकारको बीउहरु क्तिसज�ना गरे। अविन परमेश्वरले वियनलाई देखेर 
असल मान्नु भयो।

14 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशमा उज्यालो होस्। यी उज्यालाहरुले दिदनहरुबाट रातहरुलाई 
रु्छुट् याउनेर्छुन्। यो उज्यालाहरुलाई विवशेष मिचन्हहरुको विनम्तिम्त प्रयोग गरिरनरे्छुन् र वियनीहरुले सभाहरु 
कविहले हुने बताउनेर्छुन्। अविन वियनीहरुलाई दिदनहरु र वष�हरु बताउनमा प्रयोग गरिरनरे्छु।

16 यसS� परमेश्वरले दुईवटा ठूला-ठूला प्रकाश पुञ्जहरु विनमा�ण गनु�भयो। दिदनमा प्रयोग गन�को विनम्तिम्त 
परमेश्वरले ठूलो प्रकाश-पुञ्ज बनाउनु भयो अविन रातको विनम्तिम्त सानो प्रकाश-पुञ्ज बनाउनु भयो। 
परमेश्वरले ताराहरु पविन सृवि� गनु� भयो।

18 यसकारण उहाँले वितनीहरुलाई आकाशमा दिदन र रातमाक्तिS शासन गाराउनु भयो। यी प्रकाश पुञ्जहरुले 
अँध्यारोबाट उज्यालो रु्छुट्याए अविन परमेश्वरलाई यो असल लाग्यो।

21 यसS� परमेश्वरले सामदुिद्रक ठूला-ठूला प्राणीहरु र पानीमा पौमिडने विवश्चिभन्न प्रकारका जीव जन्तुहरु सृवि� 
गनु�भयो। परमेश्वरले आकाशमा उड्ने जावित-जावितका प्राणीहरु सृवि� गनु�भयो। पृथ्वीमा जलचर र Sलचर
विवश्चिभन्न प्रकारका प्राणीहरु परमेश्वरले सृवि� गरी हेनु� भयो र ती सबै असल लाग्यो।

24 परमेश्वरले भन्नुभयो, पृSवीले धेरै प्रकारका जीविवत चीजहरु बनाओस्। त्यहाँ घरेलु पशुहरु, घस्त्रने 
जन्तुहरु अविन सबै प्रकारको जङ्गली जनावरहरु रहोस्। अविन परमेश्वरले इच्र्छुा गनु� भएझैं नै यी सबै 
भए।

25 यसS� परमेश्वरले जङ्गली जनावरहरु, पाल्तू जनावर, सा-साना घस्रने जनावर विवश्चिभन्न प्रकारका 
प्राणीहरु सृवि� गरेर हेदा� उहाँलाई राम्रो लाग्यो।

26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी माविनस सृवि� गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेर्छुौं र माविनस 
हामी जस्तै हुनेर्छुन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्Sलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्राणीहरुमाक्तिS 
शासन गनqर्छुन्।

27 यसS� परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृवि� गनु�भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा माविनसलाई 
सृवि� गनु� भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृवि� गनु�भयो।

30 म फेरिर पशुहरुलाई खानका विनम्तिम्त हरिरयो घाँस तSा उद्भिdद दिदनरुे्छु र पथृ्वीमा भएका प्रत्येक सा-साना 
घस्रने प्राणीहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अविन पथृ्वीका सबै जनावरहरुले, यी चीजहरु खानेर्छुन्। अविन 
यस्तै भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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31 परमेश्वरले आफूले सृवि� गरेका प्रत्येक चीजको विनरीक्षण गनु� भयो अविन सबै असल लाग्यो।

2. यशैया 11 : 1, 10

1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेर्छु। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने र्छु।
10 त्यसबेला, यस्सी वंशबाट एउटा विवशेष माविनस आउनेर्छु। त्यो माविनस झण्डा जस्तो हुनेर्छु। त्यस झण्डा 

सारा जावितहरूलाई के देखाउँर्छु र भन्नेर्छु उहाँको वरिरपरिर वितनीहरू सबै आउनु पद�र्छु। ती जावितहरू के 
गनु� पनs भनेर उनलाई सोध्नेर्छुन्। अविन जुन ठाउँमा उनी हुने र्छुन् त्यो ठाउँ मविहमाले भरिरपूण� हुनेर्छु।

3. लूका 4 : 1 (र येशू) मात्र, 17 (ठाउँ भेदिटयो), 18

1 र येशू...
17 ...अविन एक ठाउँ जहाँ विनम्नक्तिलखिखत कुरा लेखिखएको भेट्टाउनु भयोः
18 परमप्रभुको आत्मा ममक्तिS र्छु। परमेश्वरले मलाई अश्चिभषेक गनु�भएकोर्छु, केही पविन नभएका 

माविनसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषणा गनु� पठाउनु भएकोर्छु, कैदीहरूलाई 
मुM पान� अविन अन्धो माविनसहरूलाई देख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा विपल्सिल्सएका माविनसहरूलाई 
मुM पान� परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोर्छु।

4. मत्ती 4 : 23, 24

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

24 उहाँको कीर्तित6 क्तिसरिरयाभरिर किफ6द्भिजयो, अविन माविनसहरूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई 
उहाँकहाँ ल्याउन Sाले। ती रोगी माविनसहरू अनेक प्रकारका रोग र क�ले पीमिडत क्तिSए। कवितजना 
माविनसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीमिडत क्तिSए भने कवितजना भूत-प्रेत र विपशाच लागेकाहरू क्तिSए। 
कवितजना र्छुारेरोग लागेकाहरू र कवितजना पक्षवात भएकाहरू क्तिSए। येशूले वितनीहरू सबैलाई विनको 
पानु�भयो।

5. मत्ती 9 : 18-25

18 येशू यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैबला सभाधरको एकजना प्रमुख उहाँकहाँ आए। येशूको अमिघ 
वितनले क्तिशर झुकाए, अविन भने, ‘मेरी र्छुोरी अविहले मरी कृपया आउनुहोस् र तपाईंको हात त्यसमाक्तिS 
राखिखदिदनुहोस् अविन त्यसले आफ्नो जीवन विफता� पाउनेर्छु।

19 तुरन्तै यशू उठनु भयो अविन वितनीक्तिसत जानुभयो। उहाँका चेलाहरू पविन पमिर्छु लागे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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20 बाह्र व�षदेखिख रगत बहने रोगले ग्रस्त एउटी स्त्री त्यहाँ क्तिSईना। येशूको पमिर्छुल्सिल्तर आएर उनले उहाँको 
वस्त्रको फेरमा र्छुोइन्।

21 वितनले सोच्दै क्तिSइन्, “यदिद मैले उहाँको लुगाको फेरमा र्छुोए ँमात्र भने पविन म ठीक भइजानेरु्छु।
22 येशू पमिर्छुल्सिल्तर फ� विकनु भयो र वितनलाई देखेर भन्नुभयो, हे प्यारी र्छुोरी खुशी होऊ। वितम्रो विवश्वासले वितमी

विनको भएविक र्छुौ। त्यवितनै बेला वितनी ठीक भइन्।
23 येशू यहुदी शासकसँग किह6डदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वितनको घरमा पुग्नुभयो। उहाँले माविनसहरूलाई शोक धुन 

बजाइरहेको देख्नुभयो। उहाँले धेरै माविनसहरूलाई त्यहाँ रोइरहेको देख्नुभयो विकनभने युवती मरेकी 
क्तिSई।

24 येशूले भन्नुभयो, पर जाऊ। यो युवती मरेकी रै्छुन। ऊ विनदाइरहेकी मात्र रे्छु। यो देखेर माविनसहरूले 
उहाँको हाँसो उडाए।

25 जब माविनसहरूलाई घरबाट बाविहर पठाइयो, तब येशू युवतीको कोठामा प्रवेश गनु�भयो। उहाँले युवतीको
हात समात्नुभयो अविन त्यो युवती जुरुक्क उठी।

6. 2 कोरिरन्Sी 4 : 6, 8, 9, 16-18

6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको क्तिSयो, अन्धकारबाट ज्योवित चम्कने र्छु! अविन उहाँ वितनै परमेश्वर 
हुनुहुन्र्छु जसले हाम्रो हृदयमा आफ्नो ज्योवित प्रकाक्तिशत हुन दिदनुभयो। ख्री�को अनुहारमा परमेश्वरको 
मविहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दिदनु भयो।

8 हामी दुःखै दुःखले घेरिरएका र्छुौं, तर हामी विकमिचएका रै्छुनौं। विकहले काँही हामी अल्मलमा पर्छु} र के गनु�
पनs जान्दैनौं, तर हामी त्याग्दैनौं।

9 हामी सताइरहेका र्छुौं तर परमेश्वरले हामीलाई र्छुोडनु हुन्न। कविहले कहीं हाम्रो मिचत्त दुखाइन्र्छु तर हामी 
न� गरिरएका रै्छुनौं।

16 त्यसैकारणले हामी कविहल्यै कमजोर बन्दैनौं। हाम्रो भौवितक शरीर जीण� र कमजोर हुँदैर्छु तर 
हामीश्चिभत्रको आत्मा हरेक दिदन नयाँ बविनदैर्छु।

17 यस घरी केही समयको विनम्तिम्त साना साना समस्याहरू सामान गदqर्छुौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले 
अनन्त मविहमा पाउने सहायता पाइरेहकार्छुौं त्यो अनन्त मविहमा समस्याहरू भन्दा धेरै महान र्छु।

18 त्यसैले हामीले देख्ने नसविकने कुराहरू हामी सोच्र्छुौं तर जे देख्र्छुौं ती विवषयमा होइन। प्रत्यक्ष देखिखने 
कुराहरू क्षश्चिणक हुन्र्छुन् अविन हामीले देख्न नसविकने कुराहरू चाँविह सँधैको लाविग हुनेर्छु। 

7. मत्ती 5 : 48

48 यसैकारणले वितमीहरू क्तिसद्ध होऊ, जसरी वितमीहरूका स्वग�का विपता क्तिसद्ध हुनुहुन्र्छु।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 85 : 30-32

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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महान क्तिशक्षक दुबै कारण र प्रभाव जान्दर्छुन,् जान्दर्छुन् विक सत्य आफैं  संचार हुन्र्छु तर कविहले तु्रदिट प्रदान 
गदqन।

2. 518 : 24-6

उत्पक्तित्त 1. 31. परमेश्वरले आफूले सृवि� गरेका प्रत्येक चीजको विनरीक्षण गनु� भयो अविन सबै असल लाग्यो।
त्यहाँ साँझ पय� र फेरिर अक� विबहान भयो। यो रै्छुटौं दिदन क्तिSयो।

ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, वा आत्मा, सबै बुझ्र्छु र अश्चिभव्यM गद�र्छु, र त्यसैले सबै ईश्वरीय क्तिसद्धान्त पूण� र्छु को रूप 
मा पूण� हुनुपद�र्छु। आत्मामा कुनै कुरा नयाँ रै्छुन। कुनै चीज अनन्त मनको लाविग उपन्यास हुन सक्दैन, सबै 
चीजहरूका लेखक, जसले सदासव� कालदेखिख आफ्ना विवचारहरू जान्दर्छुन्। देवता आफ्नो कामबाट सन्तु� 
क्तिSए। उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, विकनविक आत्मित्मक सृवि� उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुद्भिद्धको 
फैक्तिलएको, उत्पक्तित्त क्तिSयो।

3. 472 : 24 (सबै)-30

सबै वास्तविवकता परमेश्वर र उहाँको सृवि�मा र्छु, सामञ्जस्यपूण� र अनन्त। उहाँ जे सृजानुहुन्र्छु त्यो उत्तम र्छु,
र सबै कुरा बनाउनुहुन्र्छु। तसS�,  पाप,  विबमारी वा मृत्युको एकमात्र वास्तविवकता भनेको यो सत्य हो विक
असत्यता वास्तविवकतामा देखिखन्र्छु,  गम्भीर विवश्वास हो,  जबसम्म परमेश्वरले उनीहरूको भेष हटाउनुहुन्न।
वितनीहरू सत्य होइनन् विकनभने वितनीहरू परमेश्वरका होइनन्।

4. 286 : 21-26

परमेश्वरको विवचारहरू क्तिसद्ध र अनन्त र्छुन,् पदाS� र जीवन हुन्। भौवितक र अस्Sायी विवचारहरू मानव हुन्, 
त्रुदिट समावेश र्छुन,् र विकनविक परमेश्वर, आत्मा, एक मात्र कारण हो, वितनीहरूसँग ईश्वरीय कारण रै्छुन। 
लौविकक र भौवितक आत्माको सृवि� होईन। वितनीहरू आत्मित्मक र अनन्तको मात्र हुन्।

5. 239 : 23-32

नराम्रा दिदमाग मानव अश्चिभप्रायहरूको स्वीकृत सीट हो। यसले भौवितक अवधारणाको गठन गद�र्छु र शरीरको 
प्रत्येक विववादास्पद काय� उत्पन्न गद�र्छु। यदिद काय� दिदव्य दिदमागबाट अगामिड बढ्र्छु भने, काय� सामञ्जस्यपूण� 
र्छु। यदिद यो गम्भीर मनबाट गल्तीबाट आएको हो भने यो विववादास्पद हो र पाप, रोग, मृत्युमा समाप्त हुन्र्छु। 
ती दुई विवपरिरत स्रोतहरू फोउना वा म्तिस्�ममा कविहले सम्मिम्मक्तिलत हुँदैनन्। उत्तम दिदमागले पूण�ता पठाउर्छु, 
विकनविक परमेश्वर दिदमाग हुनुहुन्र्छु। अक्तिसद्ध नश्वर दिदमागले आफ्नो समानताहरू पठाउँदर्छु, जसमा बुद्भिद्धमान् 
व्यक्तिMले भने, "सबै व्यS� हो।"

6. 243 : 25-18

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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सत्यमा त्रदुिटको चेतना हुँदैन। प्रेममा घणृाको भावना हुँदैन। जीवनको मृत्युसँग कुनै  साझेदारी रै्छुन। सत्य,
जीवन,  र प्रेम आफैं ले विवपरिरत सबै कुराको लाविग विवनाशको एक कानून हो विकनभने वितनीहरूले परमेश्वर
बाहेक अरू केविह घोषणा गदqनन्।

रोग, पाप र मृत्यु जीवनको फल होइन। ती असंगवित हो जसले सत्यलाई न� गद�र्छु। पूण�ताले अपूण�तालाई 
सजीव पादqन। परमेश्वर असल हुनुहुन्र्छु र सबै प्राणीहरूको पक्षमा पविन, उहाँ नैवितक वा शारीरिरक विवकृवित 
उत्पन्न गनु�हुन्न; त्यसैले यस्तो विवकृवित वास्तविवक रै्छुन, तर भ्रम हो, त्रदुिटको मिमरज। ईश्वरीय विवज्ञानले यी 
महान् तथ्यहरू प्रकट गद�र्छु। वितनीहरूको आधारमा येशूले जीवन प्रदश�न गनु�भयो, कुनै पविन रूपमा कुनै 
डरको डर नमानी र आज्ञाकारी हुनुहुन्न।

यदिद हामीले माविनसका सबै धारणाहरू पालैपालो र मिचहानको बीचमा देखेको हो भने, सुख र भलाइको कुनै 
स्Sायी स्Sान हुँदैन, र गँड्यौलाहरूले उसलाई शरीरबाट लुट्र्छु; तर पावल लेख्र्छुन्: "विकनभने ख्री� येशूमा, 
जीवनदाता आत्माको विवधान जसले जीवन ल्याँउर्छु त्यसले मलाई मMुी दिदयो। त्यो विवधान जसबाट पाप र मृत्यु
आउँर्छु त्यसबाट पविन मलाई मकु्तिM दिदयो।"

माविनस जन्म,  परिरपक्वता,  र क्षयबाट गुद्भि�रहेको  जनावरहरू र तरकारीहरू जस्तै  र्छु,  -  क्षय कानूनको
अधीनमा। यदिद माविनस आफ्नो अत्मिस्तत्वको प्रारल्सिम्भक चरणमा माटो क्तिSयो भने,  हामी यो परिरकल्पनालाई
स्वीकार गन� सक्र्छुौं विक अन्ततः ऊ आफ्नो पुरानो अवस्Sामा फक� न्र्छु; तर माविनस माविनस भन्दा पविहले कविहले
कम क्तिSएन।

7. 275 : 10-19

यसको विवज्ञानमा रहेको वास्तविवकता र Oम बुझ्न, तपाईंले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त 
मान्नु पर्छु�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा जोड्नुहोस्, - र भगवानको लाविग धम�शास्त्रीय नामहरू
हुन्। सबै पदाS�, बुद्भिद्धमत्ता, बुद्भिद्धमत्ता, अत्मिस्तत्व, अमरत्व, कारण र प्रभाव ईश्वरको हो। यी उहाँका 
विवशेषताहरू हुन्, अनन्त दिदव्य क्तिसद्धान्त, प्रमेको अनन्त अश्चिभव्यक्तिM। कुनै बुद्भिद्ध रै्छुन बुद्भिद्धमानी र्छु तर उहाँको 
बुद्भिद्धले मात्र; कुनै सत्य सत्य रै्छुन, प्रेम मायालु रै्छुन, जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय र्छु; कुनै लाभ हुदैँन, तर 
असल भगवानले अनुग्रह गनु�हुन्र्छु।

8. 205 : 7-12

यसमा जीवन र्छु र यो पाप,  विबरामी र मृत्यु परमेश्वरको सृवि� हो भनेर विवश्वास गनs गल्तीलाई कविहले हटाउन
सविकन्र्छु? यो कविहले बुद्भिझनरे्छु विक पदाS�सँग न त बौद्भिद्धक,  जीवन,  वा संवेदना र्छु,  र विवपरिरत विवश्वास सबै
दुःखक�को प्रबल स्रोत हो?

9. 207 : 20-26

त्यहाँ  एक मात्र मुख्य कारण र्छु। त्यसकारण कुनै  अन्य कारणबाट कुनै  प्रभाव हुन सक्दैन,  र त्यहाँ  कुनै
वास्तविवकता हुन सक्दैन जुन यो महान र एकमात्र कारणबाट अगामिड बढ्दैन। पाप,  विबमारी,  रोग,  र मृत्यु

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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अत्मिस्तत्वको विवज्ञानसँग सम्बत्मिन्धत रै्छुन। ती त्रुदिटहरू हुन्,  जसले सत्य,  जीवन,  वा पे्रमको अनुपल्सिस्Sवितलाई
अनुमान गद�र्छु।

10.   200 : 16-19

विवज्ञानको अत्मिस्तत्वमा भएको महान् सत्य, विक वास्तविवक माविनस क्तिSयो, र सदा क्तिसद्ध हुनेर्छु, अकल्पनीय र्छु; 
विकनविक यदिद माविनस परमेश्वरको प्रवितकिब6ब, प्रवितकिब6ब, हो भने, ऊ न त उल्टो हुन्र्छु न त उल्टो नै हुन्र्छु, तर सीधा 
र ईश्वर जस्तो हुन्र्छु।

11.   276 : 17-24

यदिद भगवान एक मात्र दिदमाग र जीवनको रूपमा स्वीकारिरएको र्छु भने, त्यहाँ पाप र मृत्युको लाविग कुनै अवसर
रहन्र्छु। जब हामी विवज्ञानमा क्तिसक्र्छुौं विक कसरी स्वग�मा बस्नुहुने हाम्रो विपता क्तिसद्ध र्छु, सोच्न नयाँ र स्वस्S 
माध्यमहरुमा परिरणत हुन्र्छु - अमर र भौवितकताबाट टाढा सामन्ती माविनस सविहतको मिचन्तनको लाविग।

12.   476 : 32-5

येशूले विवज्ञानमा एक क्तिसद्ध माविनस देख्नुभयो, जो उहाँ कहाँ देखा पनु�भयो जहाँ पापी माविनस मद�र्छु। यस क्तिसद्ध
माविनसमा मुक्तिMदाताले परमेश्वरको आफ्नै समानता देख्नुभयो, र माविनसप्रवित यो सही दृवि�कोणले 
विबरामीहरूलाई विनको पारे। त्यसकारण येशूले क्तिसकाउनुभयो विक परमेश्वरको राज्य अखण्ड, विवश्वव्यापी र्छु, र 
त्यो माविनस शुद्ध र पविवत्र र्छु।

13.    205 : 12-13

भगवान्ले दिदमागको माध्यमबाट सबै सृवि� गनु�भयो, र सबै क्तिसद्ध र अनन्त बनाउनुभयो।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राS�ना

प्रत्येक दिदन प्राS�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेर्छु: "तपाईंको राज्य आउँर्छु;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Sाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृद्भिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्र्छु!

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छुद 8  सेक्सन।4 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।
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विवषय- भगवान एक मात्र कारण र सृवि�कता�

प्रेरणा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्तिMगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�र्छु। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँर्छु; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्मिम्बत  गर्छु�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�र्छु र सबै खराबीबाट रु्छुटकारा पाउन प्राS�ना गनु�पद�र्छु, भविवष्यवाणी गन�, न्याय गनs,
विनन्दा गनs, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानs वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छुद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेर्छु  विक उसले  आOामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पर्छु�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनरे्छु, र न्याय गरिरनरे्छु वा दोषी हुनेर्छु।

चच� म्यानुअल, अनुच्रे्छुद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विOश्चिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिSयो। यो किक6ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विOश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको र्छु।


