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आइतबार डि�सेम्बर 19, 2021

विवषय- के मावि�स लगायत ब्रह्माण्� परमाणु शक्ति"द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

स्वण) पाठ:  भज�संग्रह 103 : 19

"परमेश्वरको सिसंहास� स्वग)मा छ। अवि� उहाँले सबै थोकमा शास� ग�ु)हुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  अय्यूब 12: 7-9
 अय्यूब 9: 6-10 

7 तर पशुहरूलाई सोध, वित�ीहरूले वितमीहरूलाई क्तिसकाउ�े छ�्। अथवा हावामा उ�्�े चराहरूलाई 
सोध, वित�ीहरूले वितमीहरूलाई भन्�ेछ�्।

8 अथवा पथृ्वीसँग बोल, त्यसले वितमीलाई भन्�ेछ। अथवा समदु्रका माछाले वित�ीहरूको ज्ञा� 
वितमीलाई बताउ�ेछ।

9 प्रत्येकले जान्दछ विक परमेश्वरले सारा कुराहरू ब�ाउ�ु भयो।
6 परमेश्वरले पृथ्वी थका)उ�लाई भुईंचालो पठाउ�ु हुन्छ। परमेश्वरले पथृ्वीको मूलाधार हल्लाई 

दिद�ुहुन्छ।
7 परमेश्वर घामसँग बोल्� सक्�ु हुन्छ अवि� यसलाई उदाउ� दिद�ुहुन्�। उहाँले ताराहरूलाई बन्द ग�) 

सक्�ु हुन्छ। यसकारण वित�ीहरू चम्क� स"ै��्।
8 परमेश्वर एक्लैले आकाशहरू ब�ाउँ�ुभयो। उहाँ समुद्री छालहरूमा हिहं��ुहुन्छ।
9 परमेश्वरले सप्त-ऋविष, मृगक्तिशरा अवि� विकर्किकदंिR ताराहरू ब�ाउँ�ुभयो। उहाँले दक्षिTणी तारागण 

ब�ाउ�ु भयो।
10 परमेश्वरले महा� कम)हरू ग�ु)हुन्छ जु� मावि�सहरूले बुझ्� स"ै��्। परमेश्वरका चमत्कारहरूको 

कु�ै अन्त हुदैँ�।

पाठ सेम)�

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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बाइबलबाR

1. यूहन्�ा 1 : 1, 3

1 संसार सृवि_ हु� पविहल्यै त्यहाँ वच�क्तिथयो। त्यो वच� परमेश्वरसंग क्तिथयो, अवि� वच��ै परमेश्वर हु�ुहुन्थ्यो।
3 र उहाँकै माध्यमबाR विवश्व सृज�ा हु� सक्यो। उहाँ विब�ा केही सृज�ा हु� सके�।

2. उत्पक्तित्त 2 : 1

1 यसरी पृथ्वी, आकाश र वित�ीहरुक्षिभत्र प्रत्येक वस्तुको सृवि_ पूरा भयो।

3. भज�संग्रह 104 : 1, 2, 5, 19, 30

1 हेमेरो आत्मा परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईं महा�् हु�ुहुन्छ! तपाईं आदर र 
मविहमाले सजिजएको हु�ुहुन्छ।

2 तपाईं ज्योवित पविहर�ु हुन्छ जसरी मावि�सहरू पोशाक पविहरिरन्छ�्। तपाईं पदा) जस्तै आकाशहरू 
Vैलाउ�ु हुन्छ।

5 हे परमेश्वर, तपाईंले यसको आधारमा पथृ्वी ब�ाउ�ु भयो, यसैले यो ध्वंश हु�े छै�।
19 परमेश्वर जब विबदाहरू प्रारम्भ हुन्छ तपाईंले हामीलाई दशा)उ�ुका लाविग जु� दिद�ुभयो। अवि� घामले 

कविहले अस्ताउ�ु पछ) त्यो जान्दछ।
30 तर हे परमप्रभु, जब तपाईंले आफ्�ो आत्मा पठाउ�ु हुन्छ, वित�ीहरू स्वस्थ्य हुन्छ�्। अवि� तपाईंले Vेरिर 

भूडिम �याँ ब�ाउ�ु हुन्छ।

4. 2 राजा 20 : 1-5 (लाई 2nd :), 6 (लाई 1st ;), 8 (लाई 2nd ,), 9-11

1 स समयमा विहजविकयाह विबरामी भए र मरणास�मा क्तिथए। आमोसका छोरा अगमव"ा यशैयाले 
विहजविकयाहसँग भेR गरे। यशैयाहले विहजविकयाहलाई भ�े, परमप्रभु भन्�ुहुन्छ, आवेश्यकहरू तयार गर 
विक�भ�े वितमी म�fछौ। वितमी बाँच्�े छै�ौ।

2 विहजविकयाहले आफ्�ो अ�ुहार क्षिभत्तावितर Vका)ए। उ�ले परमप्रभुलाई प्राथ)�् गरे अवि� भ�े,
3 परमप्रभु, स्मरण ग�ु)होस् मैले आफ्�ो हृदयकासाथ तपाँइको सेवा गरें। मैले त्यही काम गरे जो तपाईंले 

सही भन्�ुभइको क्तिथयो। त्यसपडिछ विहजविकयाह जोरक्तिसत रू� थाले।
4 यशैयाहले माझको आँग� �ाघ्� अडिघ परमप्रभुको संन्देश सु�े। परमप्रभुले भन्�ुभयो,
5 Vक)  अवि� मेरा मावि�सहरूका अगुवा विहजविकयाहलाई भ�। उ�लाई भ�, परमप्रभु वितम्रा पुर्खाा) 

दाऊदका, परमेश्वर भन्�ुहुन्छ मैले वितम्रो प्राथ)�ा सु�ेको छु अवि� मैले वितम्रो आँसू देरे्खाको छु। यसथ) म 
वितमीलाई वि�को पा�fछु।

6 अवि� म वितम्रो जीव�मा 15 वष) आयु थप्नेछु।
8 विहजविकयाहले यशैयाहलाई भ�े, परमप्रभुले मलाई वि�को पा�ु)हु�ेछ त्यसको संकेत के हु�ेछ?

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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9 यशैयाहले भ�े, वितमी के चाहन्छौ? के छायाँ अगा�ी दश पाइला अथवा पछा�ी दश पाइला जाओस्?
10 विहजविकयाहले उत्तर दिदए, छायाँका लाविग तलवितर दश पाइल जा�ु सजिजलो काम हो। होइ�, छायाँलाई 

दश पाइला पडिछ जा�ु देऊ।
11 तब यशैयाले परमप्रभुक्तिसत प्राथ)�ा गरे र परमप्रभुले आहाजको रु्खा�्विकलो को छायाँ दश पाइला पडिछ 

सारिर दिद�ुभयो। यो दश पाइला पविहलेको स्था�बाR सरेको क्तिथयो।

5. अय्यूब 22: 12 (लाई?)

12 परमेश्वर स्वग)को उच्च तहमा बस्�ुहुन्छ।

6. यहोशवा 10 : 1, 2 (लाई 1st ,), 3, 4, 6 (लाई;), 7-10 (लाई 1st ,), 11 (लाई:),
12, 13 (लाई 1st .), 14 (लाई,)

1 सबेला अदोवि�सेदेक यरूशलेमका राजा क्तिथए। ती राजाले सु�े विक यहोशूले ऐ शहरलाई परास्त गरे अवि� 
पूण)रूपले त्यसलाई �_ गरिरदिदए। ती राजाले थाहा पाए विक यहोशूले यरीहो अवि� त्यसका राजालाई पवि� 
त्यसै गरेका क्तिथए। ती राजाले यो पवि� थाहा पाए विक विगबो�का मावि�सहरूले इस्राएलका मावि�सहरूक्तिसत 
शान्तिन्त सन्धिन्ध गरेका क्तिथए। अवि� ती मावि�सहरू यरूशलेमको अत्यन्त �जिजकमा बस्थे।

2 यसथ) अदोवि�सेदेक अवि� वित�का मावि�सहरू अत्यन्त �राएका क्तिथए। 
3 अदोवि� सेदेक, यरूशलेमका राजाले हेब्रो�का राजा होहाम, यमू)तका राजा विपराम, लाकीशका राजा 

यापी र एग्लो�को राजा दबीरकहाँ समाचारवाहक पठाए,
4 मेरो साथमा आउ�ु होस्, अवि� मलाई विगबो�माक्तिथ आWमण ग�) सहयोग दिद�ु होस्। विगबो�ले यहोशू 

अवि� इस्राएलका मावि�सहरूक्तिसत शान्तिन्त-सम्झौता गरेकोछ।
6 विगबो� शहरका बाक्तिसन्दाहरूले विगलगालको छाउ�ीमा यहोशूकहाँ एकज�ा समाचारवाहक पठाए। 

वित�ले ल्याएको समाचार यस्तो क्तिथयो, हामी तपाईंहरूका दाशहरूलाई �त्याग्�ुहोस्।
7 यसथ) यहोशू आफ्�ा सम्पूण) से�ाहरू सविहत विगलगालबाR हिह�ें। यहोशूका सवwत्तम योद्धाहरू वित�ीक्तिसत 

क्तिथए।
8 परमप्रभुले यहोशूलाई भन्�ुभयो, ती से�ाहरू देखिर्खा भयभीत �होऊ। म वितमीहरूलाई वित�ीहरूलाई 

हराउ�े शक्ति" दिद�ेछु। ती सैवि�कहरूमा कोही पवि� तेरो सामा�ा ग�f योग्यको छै�।
9 यहोशू अवि� वित�का से�ा रात भरिर विगबो� तV)  हिहं�े।
10 परमप्रभुले ती से�ाहरूलाई अन्योलमा पारिरदिद�ु भयो जब इस्राएलले आWमण गरे।
11 जब वित�ीहरूले शत्रुहरूलाई ओह्रालो बाRोमा बेथारो� देखिर्खा आजेकासम्म शत्रुहरूलाई रे्खादै्द क्तिथए, 

परमप्रभुले आकाशबाR ठूला-ठूला अक्तिस�ा र्खासाउ�ु भयो। यी ठूला-ठूला अक्तिस�ाहरूद्वारा अ�ेक 
शत्रुहरू मारिरए। इस्राएली सैवि�कहरूका तरवारले भन्दा अक्तिस�ाद्वारा धेरै मावि�सहरूको मृत्यु भयो।

12 त्यसदिद� परमप्रभुले इस्राएलीले एमोरी मावि�सहरूलाई परास्त ग�) दिद�ुभयो। अवि� त्यसदिद� यहोशू 
इस्राएलका समस्त मावि�सहरूको सामुन्�े उक्षिभए र परमप्रभुलाई भ�ेः हे सूय), विगबो� माक्तिथ स्थिस्थर बस्। 
चन्द्रमा, अय्ययालो�-बेंसीमाक्तिथ स्थिस्थर बस्।

13 यसथ) सूय) स्थिस्थर रह्यो अवि� मावि�सहरूले आफ्�ा शत्रुहरूलाई परास्त �गरेसम्म रोविकयो।

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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14 यस्तो पविहला कविहले पवि� भएको क्तिथए�। अवि� यस्तो Vेरिर कविहले हु�ेछै�।

7. भज�संग्रह 103 : 19

19 परमेश्वरको सिसंहास� स्वग)मा छ। अवि� उहाँले सबै थोकमा शास� ग�ु)हुन्छ।

8. अय्यूब 26 : 7-13 (लाई;), 14 (द)

7 परमेश्वर उत्तर आकाशको शुन्य अन्तरिरTमा लम्पसार हु�ुभयो। परमेश्वरले पथृ्वीलाई शुन्यतामा 
झुण्ड्याउ�ु भयो।

8 परमेश्वरले पा�ीलाई बाक्लो बादलहरूले छोप्नु हुन्छ। तर परमेश्वरले त्यो गहँ्रुङ्गो चीजले बादलहरू 
VुRाउ�ु हुन्�।

9 परमेश्वरले पूर्णिणंमाको चन्द्रमालाई छोपी दिद�ुहुन्छ। उहाँले आफ्�ो बादलहरू त्यसतV)  Vैलाउ�ु हुन्छ 
अवि� त्यस माक्तिथ लुकाउ�ु हुन्छ।

10 जहाँ अँध्यारो र उज्यालोको संगम हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरले क्षिTवितज जस्तै परिरडिध को�ु) भयो।
11 आकाशलाई थामी राख्�े आधारहरू �रले काम्छ जब परमेश्वरले वित�ीहरूलाई चेताव�ी दिद�ुहुन्छ।
12 परमेश्वरको शक्ति"ले समदु्र शान्त हुन्छ। परमेश्वरको ज्ञा�ले राहाबलाई �_ पा�ु) भयो।
13 परमेश्वरको स्वासले आकाश सVा हुन्छ। परमेश्वरको हातले साँपलाई �ाश गरिरदिद�ु हुन्छ जो भाग्�े 

कोक्तिशश गछ)।
14 यी परमेश्वरले ग�ु) भएको अचम्मका केही कुराहरू मात्र हु�।

9. प्रकाश 20: 11 (लाई;)

11 तब मैले एक विवशाल सेतो सिसंहास� देर्खाें। मैले एक उहाँलाई देर्खाें जो सिसंहास�मा हु�ु हुन्थ्यो। उ�ीदेखिर्खा 
पृथ्वी अवि� आकाश भागे अवि� अस्थिल्पए।

10. प्रकाश 21: 5 (लाई 1st.), 6 (लाई 2nd.)

5 उ�ी एक जो सिसंहास�मा क्तिथए उहाँले भन्�ुभयो, हेर! अविहले म हरेक कुरालाई �याँ तुल्याउँदैछु।
6 उहाँ जो सिसंहास�मा हु�ुहु�थ्यो उहाँले मलाई भन्�ुभयो, अब क्तिसजिद्धयो म �ै अल्Vा अवि� ओमेगा, आदिद 

अवि� अन्त हुँ।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 135 : 9-10

आध्यान्धित्मक विवकास एक्लै ईश्वरीय शक्ति" प्रयोग ग�) योग्य छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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2. 275 : 20-23

ईश्वरीय आध्यान्धित्मकता, आध्यान्धित्मक समझ को लागी प्रकR गरीएको छ, स्प_ रूपमा देर्खााउँछ विक सबै म�
हो,  र त्यो म� भगवा� हो,  सव)व्यापकता, सव)व्यापकता,  सव)ज्ञता, - त्यो हो, सबै शक्ति",  सबै उपस्थिस्थवित,
सबै विवज्ञा�।

3. 547 : 19-22

भौवितक विवकासले संकेत गछ) विक महा� पविहलो कारण भौवितक हु�ुपद)छ, र त्यसपडिछ या त माइन्�मा Vक) �ु 
पछ) वा धुलो र केही पवि� �हु�ुपद)छ।

4. 555 : 16-23

मावि�सको उत्पक्तित्तको र्खाोजी ग�ु), जो ईश्वरको प्रवितविबम्ब हो, ईश्वरको उत्पक्तित्त, आत्म-अन्धिस्तत्व र शाश्वतको 
र्खाोजी ग�ु) जस्तै हो। केवल �पुंसक त्रदुिRले आत्मालाई वस्तुसँग, असलसँग र्खाराब, अमरतालाई मृत्युसँग 
जो�्� र्खाोज्छ, र यो शैम एकतालाई मावि�स भन्� सक्छ, मा�ौं मावि�स म� र पदाथ) दुवैको सन्ता� हो, देवता 
र मा�वता दुवैको। सृवि_ आध्यान्धित्मक आधारमा आधारिरत छ।

5. 317 : 2 (सामग्री) -5

…भौवितक ज्ञा�ले सृज�ात्मक ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको सिसंहास� कब्जा गर्यो, पदाथ)को शक्ति", असत्यताको 
बल, आत्माको तुच्छतालाई जो� दिदयो र मा�वरूपी ईश्वरको घोषणा गर्यो।

6. 257 : 15-21

भौवितक इजिन्द्रयहरू र मा�व अवधारणाहरूले आध्यान्धित्मक विवचारहरूलाई भौवितक विवश्वासहरूमा अ�ुवाद 
ग�fछ�्, र भन् �ेछ�् विक अ�न्त क्तिसद्धान्तको सट्टा एक मा�वरूपी ईश्वर, - अकw शब्दमा, ईश्वरीय प्रेम, - 
वषा)को विपता हो, "जसले पा�ीका थोपाहरू जन्माएको छ। शीत," जसले "आफ्�ो क्तिसज�मा माज्जारोथलाई 
जन्माउँछ" र "आक) Rुरसलाई आफ्�ा छोराहरू सविहत" माग)दश)� गछ)।

7. 124 : 3-9 (लाई,), 14-24, 26-31

भौवितक विवज्ञा� (तथाकक्तिथत) मा�व ज्ञा� हो, - �श्वर दिदमाग को एक वि�यम, एक अन्ध विवश्वास, एक 
क्तिशमस� आफ्�ो शक्ति" को काRेको। जब यो मा�व विवश्वासलाई समथ)� ग�) संगठ�हरूको अभाव हुन्छ, 
यसको जगहरू गएका छ�्। � त �ैवितक शक्ति", आध्यान्धित्मक आधार, � त आफ्�ै पविवत्र क्तिसद्धान्त, यो 
विवश्वासले कारणको लाविग प्रभाव पाछ) र वस्तुमा जीव� र बुजिद्ध र्खाोज्� र्खाोज्छ,

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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ब्रह्माण्�, मावि�स जस्तै, विवज्ञा�ले यसको दिदव्य क्तिसद्धान्त, ईश्वरबाR व्याख्या ग�ु)पद)छ, र त्यसपडिछ यसलाई 
बुझ्� सविकन्छ; तर जब भौवितक ज्ञा�को आधारमा व्याख्या गरिरन्छ र वृजिद्ध, परिरपक्वता र Tयको विवषयको 
रूपमा प्रवितवि�डिधत्व गरिरन्छ, ब्रह्माण्�, मावि�स जस्तै, एक रहस्य हो, र जारी रह�ु पछ)।

आसंज�, एकता र आकष)ण म�का गुण हु�्। वित�ीहरू ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हो, र त्यो विवचार-शक्ति"को 
उपकरणलाई समथ)� गद)छ, जसले पथृ्वीलाई आफ्�ो कTमा प्रTेपण गयw र गव) लहरलाई भन्यो, "यवित 
Rाढा र Rाढा छै�।"

हामी बलहरूमा विह�्छौं। वित�ीहरूलाई विVता) क्तिल�ुहोस्, र सृवि_ पत� हु�ुपछ)। मा�व ज्ञा�ले वित�ीहरूलाई 
पदाथ)को शक्ति" भन्छ; तर ईश्वरीय विवज्ञा�ले घोषणा गद)छ विक वित�ीहरू पूण)तया दिदव्य म�का हु�्, यो 
दिदमागमा अन्तर्कि�ंविहत छ�्, र त्यसैले वित�ीहरूलाई उ�ीहरूको सही घर र वग�करणमा पु�स्था)विपत गद)छ।

8. 192 : 11-21

त्रुदिRपूण) शक्ति" भौवितक विवश्वास हो, अन्धो गलत शक्ति", इच्छाको सन्ता� हो र बुजिद्धको होइ�, �श्वर दिदमागको 
हो, अमरको होइ�। यो Rाउको लामो मोवितयाहिबंद, भस्म ज्वाला, आँधीको सास हो। यो विबजुली र आँधी हो, 
सबै स्वाथ�, दु_, बेइमा�, र अपविवत्र छ।

�ैवितक र आध्यान्धित्मक शक्ति" आत्माको हो, जसले "आफ्�ो मुट्ठीमा हावा" राख्छ। र यो क्तिशTा विवज्ञा� र सद्भाव 
संग मेल र्खाान्छ। विवज्ञा�मा, तपाईंसँग भगवा�को विवरोध ग�f कु�ै शक्ति" हु� सक्दै�, र भौवितक इजिन्द्रयहरूले 
वित�ीहरूको झूRो गवाही त्याग्�ै पछ)।

9. 252 : 15-17, 24-8

भौवितक भाव�ाको झूRा प्रमाण आत्माको गवाहीसँग उल्लेर्खा�ीय रूपमा क्षिभन्� हुन्छ। भौवितक भाव�ाले 
वास्तविवकताको घमण्�ले आफ्�ो आवाज उठाउँछ र भन्छ:

संसार मेरो राज्य हो। म पदाथ)को भव्यतामा विवराजमा� छु। तर एक स्पश), दुघ)R�ा, भगवा�को वि�यमले कु�ै
पवि� Tण मेरो शान्तिन्तलाई �_ ग�) सक्छ, विक�विक मेरा सबै काल्पवि�क आ�न्दहरू घातक छ�्। VुRेको 
लाभाझैँ, म आफ्�ै वि�राशाको लाविग विवस्तार गछु), र भस्म आगोको चमकले चम्कन्छु।

आत्मा, विवपरीत गवाही बोकेर, भन्�ुहुन्छ:

म आत्मा हुँ। मावि�स, जसको इजिन्द्रय आध्यान्धित्मक छ, मेरो समा�ता हो। उसले असीम समझलाई 
प्रवितविबम्बिम्बत गद)छ, विक�विक म अ�न्त हुँ। पविवत्रताको सुन्दरता, अन्धिस्तत्वको पूण)ता, अविव�ाशी मविहमा, सबै 
मेरो हो, विक�विक म भगवा� हुँ। म मावि�सलाई अमरता दिदन्छु, विक�विक म सत्य हुँ। म सबै आ�न्द समावेश 
गद)छु र प्रदा� गद)छु, विक�विक म पे्रम हुँ। म जीव� दिदन्छु, विब�ा सुरु र अन्त विब�ा, विक�विक म जीव� हुँ। म 
सवwच्च हुँ र सबै दिदन्छु, विक�विक म म� हुँ। म सबैको पदाथ) हुँ, विक�भ�े म हुँ जो म हुँ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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10.   524 : 28-3

के आत्माले यसको विवपरीत, पदाथ), र पदाथ)लाई पाप र क_ भोग्�े Tमता दिद� सक्छ? के आत् मा, परमशे् वर, 
माRोमा सुई लगाइन्छ र अन्ततः पदाथ)को मागमा बाविहर वि�काक्तिलन्छ? के आत्मा धूलोमा प्रवेश गछ), र त्यहाँ 
ईश्वरीय प्रकृवित र सव)शक्ति"मा�ता गुमाउँछ? के म�, ईश्वर, त्यहाँ एक �श्वर पापी बन्�को लाविग पदाथ)मा प्रवेश 
गछ), परमेश्वरको सासद्वारा एवि�मेRे�?

11.   195 : 11-14

प्रत्येकले वि�ण)य ग�f विबन्दु यो हो विक यो �श्वर म� हो वा अमर म� जो कारक हो। हामीले मRेाविVजिजकल विवज्ञा� 
र यसको ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको लाविग पदाथ)को आधारलाई त्याग्�ुपछ)।

12.   306 : 25-29

भौवितक इजिन्द्रयहरूको �रलाग्दो गवाहीको बीचमा अव्यवस्थिस्थत, विवज्ञा�, अझै पवि� सिसंहास�मा विवराजमा�, 
अपरिरवत)�ीय, सामंजस्यपूण), ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, - जीव� र ब्रह्माण्�लाई प्रकR गद�छ, सदा-वत)मा� र 
अ�न्त।

13.   520 : 3-5 (लाई!), 23-24 (लाई 2nd ,)

अथाह म� व्य" हुन्छ। असीम प्रमेको गविहराई, चौ�ाई, उचाई, शक्ति", मविहमा र मविहमाले सबै ठाउँ भद)छ। त्यो 
प्रयाप्त छ!

यहाँ स्प_ घोषणा छ विक भगवा�ले सबै कुरा दिदमाग माV) त सृवि_ ग�ु)हुन्छ, पदाथ) माV) त होइ�,

14.   471 : 18-20

भगवा� असीम हु�ुहुन्छ, त्यसैले सदा-वत)मा� हु�ुहुन्छ, र त्यहाँ अन्य कु�ै शक्ति" वा उपस्थिस्थवित छै�। त्यसैले 
ब्रह्माण्�को आध्यान्धित्मकता �ै सृवि_को एकमात्र तथ्य हो।

दैवि�क कत)व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि�क प्राथ)�ा

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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प्रत्येक दिद� प्राथ)�ा ग�ु) यस चच)का प्रत्येक सदस्यको कत)व्य हु�ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव�,  र  प्रेमको  शास� ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाR सबै  पाप  हRाउ�;  र  तपाईंको  वच�ले  सबै
मावि�सजावितको स्�ेह समृजिद्ध, र वित�ीहरूलाई शास� ग�) सक्छ!

चच) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरणा र काय)हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी  वा  � केवल व्यक्ति"गत अ�ुलग्�कले मदर चच)का  सदस्यहरूको म�साय वा  काय)लाई
प्रोत्साविहत ग�ु)पद)छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि�सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ)�्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  Tमा  मा। यस  चच)का
सदस्यहरूले दिद�हुँ हे�ु)पद)छ र सबै र्खाराबीबाR छुRकारा पाउ� प्राथ)�ा ग�ु)पद)छ, भविवष्यवाणी ग�), न्याय ग�f,
वि�न्दा ग�f, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�f वा गल्तीबाR प्रभाविवत हु�बाR।

चच) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।1 ।

डू्यRी ग�) सतक) ता

यो  चच)का  प्रत्येक सदस्यको  कत)व्य हु�ेछ  विक उसले  आWामक मा�क्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिद�
प्रवितदिद� स्वयंलाई बचाउ�ु पछ),  र परमेश्वर,  आफ्�ा �ेता र मावि�सजावितप्रवित आफ्�ो दावियत्वलाई विबस)�ु वा
बेवास्ता ग�ु) हुँदै�। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर�ेछ, र न्याय गरिर�ेछ वा दोषी हु�ेछ।

चच) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले�विVल्� विWक्षिXय� साइन्स चच), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाR क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विWक्षिXय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेRीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।


