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आइतबार जुन 20, 2021

वि�षय- के ब्रह्माण्ड, माविनस सहि�त, आणवि�क शक्ति� द्वारा वि�कसिसत भएको छ?

स्वण# पाठ:  हि�तोपदेश 3: 19

"परमेश्वरले ज्ञानद्वारा पृथ्वी स्थापना गनु- भयो, र सम्झ-शक्ति!द्वारा आकाश सृजना गनु- भयो।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसगं्र� 95: 1-6

1 आऊ, परमप्रभुको गुण-गान गरौं। चट्टान प्रवित, ठूलो स्वरमा गुण-गान गरौं जसले �ामीलाई बचँायो।
2 परमप्रभु प्रवित धन्यवादको गीत गाऊ। उ�ाँप्रवित आनन्दमय प्रशंसाको गीत गाऊ।
3 किकन? किकनभने परमप्रभु नै म�ान् परमेश्वर �ुन�ुुन्छ! अन्य सारा “देवता�रू”लाई अधीनमा राख्ने उ�ाँ 

म�ान् राजा �ुन�ुुन्छ।
4 गहि�रो गुफा�रू र उच्च प�ाड-पव-त�रू परमप्रभुका सम्पत्तिO �ुन्।
5 सागर उ�ाँकै �ो उ�ाँले यो सृजना गनु- भएको �ो, परमेश्वरले आफ्नै �ातले सुक्खा जमीन�रू बनाउनु 

भयो।
6 आऊ, विन�ँुरिरएर, उ�ाँको उपसना गरौं। जसले �ामीलाई बनाउनु भयो उ�ाँ परमेश्वरको उपसना गरौं।

पाठ सेम#न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ पे्लनकिफल्ड किUसिVयन साइन्स चच-, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिYयो। यो किकंग जमे्स बाइबलबाट सिलइएको धम-शास्त्रीय उद्धरण�रू 
र किUसिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सहि�त की धम-शास्त्रको लाक्तिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासजे, मेरी बेकर एड्डीले बनेको 
छ।
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1. भजनसगं्र� 148 : 1-5

1 परमप्रभुको प्रशंसा गर! मात्तिY स्वग-मा भएका स्वग-दतू�रू �ो। परमप्रभुको प्रशंसा गर।
2 �े सारा स्वग-दतू�रू �ो, परमप्रभुको प्रशंसा गर! उ�ाँ र उ�ाँका सारा सैन्य�रूका प्रशंसा गर!
3 �े सूय- र चन्द्र, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आकाशमा भएका तारा�रू र ज्योवित�रू, उ�ाँको प्रशंसा गर।
4 �े आकाशका आकाश, परमप्रभुको प्रशंसा गर! आकाशमात्तिY भएका पानी �ो! परमप्रभुको प्रशंसा गर!
5 परमप्रभुको प्रशंसा गर। किकन? किकनभने परमेश्वरले आज्ञा हिदनुभयो अविन सबैको सृजना भयो।

2. यशैया 42 : 5-8

5 परमप्रभु, साँचो परमेश्वरले यी कुरा�रू भनु्नभयो। परमप्रभुले आकाश�रू बनाउनु भयो। परमप्रभुले 
आकाशलाई पृथ्वीभरिर नै फैलाउनु भयो। उ�ाँले पृथ्वीमा अन्य Yोक�रू पविन बनाउनु भयो। परमप्रभुले पृथ्वीमा 
भएका सारा माविनस�रूत्तिभत्र प्राण संचार गनु-�ुन्छ। परमप्रभुले प्रते्यक माविनसलाई आत्मा प्रदान गनु- भयो जो 
पृथ्वीमा हि�ड्ँदछन्।

6 म, परमप्रभुले, वितमीलाई मेरो धाविम-कता-अनुसार बोलाएको छु। म वितम्रो �ात समाउने छु। अविन म वितम्रो रक्षा 
गनoछु। वितमी त्यस्तो चिचन्ह �ुनेछौ जसले देखाउँदछ। माविनस�रूसँग मेरो करार भएको। वितमी सारा 
माविनस�रूका विनम्तिu प्रज्वसिलत ज्योवित �ुनेछौ।

7 वितमीले अन्धाका आँखा�रू खोसिल हिदने छौ, अविन वितनी�रूले देख्न सक्नेछन।् धेरै माविनस�रू कैदमा छन, 

वितमीले वितनी�रूलाई स्वतन्त्र पानoछौ, धेरै माविनस�रू अन्धकारमा बस्दछन् वितमीले वितनी�रूलाई त्यस 
कदैबाट विनकाल्नेछौ।

8 म परमप्रभु �ँु, मेरो नाउँ य�ोवा �ो। मेरो महि�मा म अरूलाई हिदने छैन्। म झूटा देवता�रूलाई प्रशंसा लैजान 
हिदने छैन जुन मेरो �ुनुपनoछ।

3. न�ेम्या� 9 : 6

6 तपाईं परमेश्वर �ुन�ुुन्छ, �े परमप्रभु तपाईंले मात्र सव|च्च स्वग- अविन त्यसमा तारा-मण्डल बनाउनु भयो। 
तपाईंले पृथ्वी अविन यसमा भएका �रेक बस्तु�रू सागर�रू अविन त्यसमा भएका �रेक बस्तु�रू बनाउनु भयो। 
तपाईंले ती सबलैाई जीवन प्रदान गनु- भयो, अविन स्वग-का तारा-मण्डलले तपाईंको आराधना गछ-न्।

4. मत्ती 11 : 1, 20-30

यो बाइबल पाठ पे्लनकिफल्ड किUसिVयन साइन्स चच-, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिYयो। यो किकंग जमे्स बाइबलबाट सिलइएको धम-शास्त्रीय उद्धरण�रू 
र किUसिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सहि�त की धम-शास्त्रको लाक्तिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासजे, मेरी बेकर एड्डीले बनेको 
छ।
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1 आफ्ना बाहै्र चलेा�रूलाई सिशक्षा हिददैं येशूले आफ्ना कुरा�रू भविनसक्नु भएपचिछ उ�ाँ गासिललको श�र�रू वितर 
प्रचार गन- अविन सिशक्षा हिदन जानुभयो।

20 येशूले ती श�र�रूलाई �प्काउनु भयो ज�ाँ उ�ाँले धेरै शक्ति!शाली काम�रू गनु- भएको त्तिYयो। येशूले ती 
श�र�रूका बासिसन्दा�रूलाई �प्काउनु भयो किकनभने वितनी�रू आफ्नो जीवन शैली परिरवत-न गन- राजी 
त्तिYएनन।्

21 येशूले भनु्नभयो, ‘ए कोरासिजन! तँलाई त्तिधक्कार छ। ए बेYसेदा! तँलाई त्तिधक्कार छ। मलैे वितमी�रूक�ाँ धेरै 
शक्ति!शाली काम�रू गरिरहिदएँ। यहिद यस्तै शक्ति!शाली काम�रू टायर र सदोममा गरिरएको भए त्य�ाँका 
माविनस�रूले पहि�ले नै भाङरा वस्त्रलाएर र खरानी घसेर पVताप गरिरसक्ने त्तिYए।

22 तर म भन्दछु, न्यायको हिदनमा टायर र सदोमकोभन्दा वितमी�रूको �ालत खराब �ुनेछ।
23 तँ कफन-�ुम, के तँ स्वग-सम्म उचासिलनेछस् र? अ�ँ तँलाई तल मृतु्यको स्थान सम्म झारिरनेछ। तँमात्तिY मैले धेरै

शक्ति!शाली काम�रू गरेको छु। यहिद त्यस्तै चमत्कार�रू सदोममा भएको भए, त्य�ाँका माविनस�रूले सबै 
पाप�रू गन- छोकिडसकेका �ुनते्तिYए अविन त्यो नगर आजसम्म रहि� र�नते्तिYयो।

24 तर वितमीलाई भनु्छ किक न्यायको हिदनमा सदोमको भन्दा वितम्रो �ालत अरू नराम्रो �ुनेछ।
25 त्यसपचिछ येशूले भनु्नभयो, �े किपता, स्वग- र पृथ्वीका परमप्रभु, म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको 

प्रशंसा गद-छु किकनकिक तपाईंले यी कुरा�रू बुद्धिद्धमान र समझदार माविनस�रूबाट लुकाउनुभयो। तर तपाईंले यी
वितनी�रूप्रवित प्रकट गरिरहिदनु भयो जो स-साना बालक�रू झैं छन्।

26 �े मेरा किपता, तपाईंले यस्तो गनु- भयो, जो वास्तवमै तपाईंले गन- चा�नु भएको त्तिYयो।
27 मेरा किपताले मलाई सबै व्यवस्था गरिरहिदनु भएको छ। किपताले बा�ेक अरू कसलैे पुत्रलाई चिचनै्दन। पुत्रले बा�ेक 

अरू कसैले किपतालाई चिचनै्दन। अविन पुत्रले जुन माविनस�रूमा किपतालाई प्रकट गनo इच्छा गन-�ुन्छ वितनी�रूले 
मात्र किपतालाई चिचने्न छन्।

28 मक�ाँ आऊ। ‘जो Yकिकत औ कष्टले दविबएका�रू �ो! म वितमी�रूलाई आत्माको विनम्तिu विवश्राम हिदनेछु।
29 मेरो कामकुरो ग्र�ण गर अविन मबाट सिसक, म विवनयी र विवनम्र-हृदयको छु। अविन वितमी�रूले आफ्नो आत्मामा 

विवश्राम पाउनेछो।
30 �ो, मेरो काम ग्र�ण गन- ससिजलो छ। वितमी�रूलाई हिदइने भार �लका छ।

5. मत्ती 12 : 46-50

यो बाइबल पाठ पे्लनकिफल्ड किUसिVयन साइन्स चच-, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिYयो। यो किकंग जमे्स बाइबलबाट सिलइएको धम-शास्त्रीय उद्धरण�रू 
र किUसिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सहि�त की धम-शास्त्रको लाक्तिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासजे, मेरी बेकर एड्डीले बनेको 
छ।
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46 जब येशू माविनस�रूसिसत अझ बातचीत गदo �ुन�ुुन्थयो उ�ाँका आमा र भाइ�रू बाहि�र उत्तिभर�ेका त्तिYए। 
वितनी�रू येशुसँग भेट गन- चा�न्थे।

47 कुनै एकजनाले भने, तपाईंकी आमा र भाइ�रू बाहि�र उत्तिभर�ेका छन्, अविन वितनी�रू तपाईंसँग भेट गन- 
चा�न्छन्।

48 येशूले त्यो माविनसलाई बोलै्द गनo माविनसलाई भनु्नभयो, मेरा आमा र मेरा भाइ�रू को �ुन?्
49 आफ्ना चलेा�रूलाई संकेत गद� उ�ाँले भनु्नभयो, ‘�ेर। क्तियनी�रू नै आमा र भाइ�रू �ुन्।
50 जसले स्वग-को मेरो किपताले चा�नु भए झैं गद-छ उनी�रूनै मेरा भाइ, बहि�नी र आमा �ुन्।

6. यविम#या 10 : 10 (को)-13

10 ...परमप्रभु चाँहि� साँचो परमेश्वर �ुन�ुुन्छ। उ�ाँ मात्र जीविवत परमेश्वर �ुन�ुुन्छ। उ�ाँ राजा �ुन�ुुन्छ जसले 
सदाकाल शासन चलाउनु �ुन्छ। परमेश्वरको रीसमा पृथ्वी काम्छ अविन विवदेशी�रूले उ�ाँको Uोध स�न 
स!ैनन।्

11 परमप्रभु भनु्न�ुन्छ, “यो सने्दश माविनस�रूमा घोकिषत गर ‘यी झूटा देवता�रूले आकाश र पृथ्वी बनाएनन। 
पृथ्वी र आकाश मुविन वितनी�रू लोप �ुन्छन्।”‘

12 परमेश्वर नै �ुन�ुुन्छ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो शक्ति!ले सृकिष्ट गनु-भयो। परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानले ससंारलाई रच्नु
भयो अविन उ�ाँले आफ्नो समझ द्वारा आकाशलाई फैलाउनुभयो।

13 उ�ाँको वचनको आवाजले आकाशमा पानी गज-न्छ। पृथ्वीको अन्तबाट उ�ाँले बादल आउने बनाउनु �ुन्छ। 
उ�ाँले वष� सिसत विबजुली ल्याउनु �ुन्छ। उ�ाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउनु भयो।

7. प्रकाश 4 : 2 (म), 4, 10, 11

2 आत्माले मलाई विनयन्त्रणमा सिलयो। स्वग-मा मेरो अक्तिघ एउटा सिस�ंासन त्तिYयो। त्यस सिस�ंासनमा को�ी 
बसिसर�ेका त्तिYए।

4 सिस�ंासनको वरिरपरिर चौबीसवटा अन्य सिस�ंासन�रु त्तिYए। ती चौबीस सिस�ंासनमा चौबीस जना अग्रज�रु 
बसिसर�ेका त्तिYए। ती अग्रज�रु सेतो लुगामा त्तिYए अविन वितनी�रुका सिशरमा सुनको मुकुट त्तिYयो।

10 तो चौबीस जना अग्रज�रु उ�ाँ एक जो सिस�ंासनमा बस्छन्, उ�ाँको अक्तिघ सिशर झुकाउँछन्। जो सदा सव-दा 
जीविवत र�न्छन्, अग्रज�रु उ�ाँलाई पूजा गछ-न्। अग्रज�रु आफ्ना मकुुट सिस�ंासन मवुिन राख्छन् अविन भन्छन्
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11 �ाम्रा परमप्रभु अविन परमेश्वर। तपाईंलाई महि�मा, सम्मान अविन शक्ति! प्राप्त गन- योग्य �ुन�ुुन्छ। तपाईंले सबै 
बस्तु�रु सृकिष्ट गनु- भयो। �रेक बस्तुको अस्तिस्तत्व छ अविन ती सृकिष्ट भएका छन् किकनभने तपाईंले यस्तो च�ानु 
भएको छ।

8. प्रकाश 14 : 6, 7

6 तब मैले अक| स्वग-दतूलाई आकाशमा उकिडर�ेको देखें। पृथ्वीमा बसे्न माविनस�रु प्रते्यक राष्ट्र , जावित, भाषा 
अविन वंशलाई प्रचार गन-का विनम्तिu त्यो स्वग-दतूसिसत अनन्त सुसमाचार त्तिYयो!

7 त्यो स्वग-दतूले ठूलो आवाजमा भन्यो, परमेश्वरको भय राख अविन उ�ाँको स्तुवित गर। सबै माविनस�रुको न्याय 
गनo परमेश्वरको समय आएको छ। परमेश्वरको उपासना गर। जसले स्वग-, पृथ्वी, समुद्र अविन जल श्रोत सृकिष्ट 
गरे।

वि�ज्ञान र स्वास्थ्य

1. 583: 20 (से), 23 (सिसद्धान्त)-25

किUएटर। ... सिसद्धान्त; परमेश्वर, जो सबै बनाइएको त्तिYयो र उ�ाँ आफैं को विवपरिरतले परमाणु वा तत्व सिसज-ना गन- 
सक्नु�ुन्न।

2. 295 : 5-15

भगवानले माविनस सहि�त ब्रह्माण्डको सृकिष्ट र शासन गनु-�ुन्छ। ब्रह्माण्ड आम्तित्मक विवचार�रूले भरिरएको छ, जुन उ�ाँ 
विवकसिसत �ुन�ुुन्छ, र वितनी�रू उनी�रूले हिदमागमा आज्ञाकारी छन्। नश्वर हिदमागले आध्याम्तित्मकलाई भौवितकमा 
परिरणत गद-छ, र त्यसपचिछ यो त्रुकिटको मृतु्यबाट बच्नको लाक्तिग माविनसको वास्तविवक स्वस्थता पुनः प्राप्त गद-छ। 
मदु��रू अमर जस्तो �ँुदैनन्, भगवानको आफ्नै छविवमा बनाइएको; तर असीम आत्मा सबै नै �ो, नश्वर चेतना अन्तमा
वैज्ञाविनक तथ्यको लाक्तिग उपज �ुनेछ र �राउनेछ, र वास्तविवक, पूण- र सदासव-दाको वास्तविवक अY- प्रकट �ुनेछ।

3. 539 : 19-20, 27-1

यो सत्य �ो र सृकिष्टमा त्रकुिट एकरूपमा छन् भने्न गलत �ो।
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येशूको ईश्वरीय उत्पत्तिOले उ�ाँलाई सृकिष्टका तथ्य�रूलाई विवस्तृत रूपमा बुझाउन मानव शक्ति! भन्दा बढी प्रदान गर्यो,
र मानव र ब्रह्माण्ड बनाउने र शासन गनo एक हिदमागको प्रदश-न गन-। सृकिष्ट विवज्ञान, येशूको जन्म मा यवित स्पष्ट, 

आफ्नो बुद्धिद्धमOा र कम-बुझीएको भनाइ�रु लाई पे्ररिरत गर्यो, र यो उ�ाँको अद्भतु प्रदश-नको आधार त्तिYयो।

4. 31 : 4-11

येशूले शरीरको कुनै सम्बन्धलाई स्वीकानु-भयो। उसले भन्यो: "पृथ्वीमा कसैलाई पविन बुबा नबोलाऊ, किकनकिक स्वग-मा
बसु्न�ुने तपाईंको बुबा �ुन�ुुन्छ।" उनले फेरिर सोधे: "मेरी आमा को �ुन् र मेरा भाइ�रू को �ुन"्, जसले उनी�रूको 
बबुाको इच्छा पालन गद-छन् भने्न बुझाउँछन्। �ामीले उसलाई बुबाको नामबाट बोलाउनु भएको कुनै रेकड- छैन। उ�ाँ 
आत्मा, भगवान, एक मात्र सृकिष्टकत�, र यसैले सबकैा किपताको रूपमा स्वीकानु-भयो।

5. 507 : 24-6

अनन्त हिदमागले मानसिसक अणुबाट अनन्तसम्म सबलैाई सिसज-ना र शासन गछ-। सबैको ईश्वरीय सिसद्धान्तले आफ्नो 
सृकिष्ट भर विवज्ञान र कलालाई व्य! गद-छ, र माविनस र ब्रह्माण्डको अमरत्व। सृकिष्ट जहि�ले पविन देखा पद-छ, र कहि�ल्यै 
यसको अटुट स्रोतको प्रकृवितबाट देखा पनु- पछ-। नश्वर भावनाले यो देखापद-छ र विवचार�रू सामग्री कल गद-छ। यसरी 
गलत अY- लगाईयो भने, ईश्वरीय विवचार मानव वा भौवितक विवश्वासको स्तरमा खसेजस्तो देखिखन्छ, जसलाई नश्वर 
माने्छ भविनन्छ। तर बीउ आफैमा छ, केवल ईश्वरीय हिदमाग मात्र सबैको रूपमा छ र सबैलाई पुनरुत्पाहिदत गद-छ - 
किकनकिक मन गुणक �ो, र माइंडको असीम विवचार, माविनस र ब्रह्माण्ड, उत्पादन �ो। एक विवचार, बीज, वा फूलको 
एक मात्र बुद्धिद्ध वा पदाY- ईश्वर यसको सृकिष्टकत� �ुन�ुुन्छ।

6. 547 : 15-30

यसको मृतु्यको इवित�ासमा, डाविव-नको भौवितक आधारबाट विवकासको सिसद्धान्त अत्तिधकांश सिसद्धान्त�रू भन्दा अत्तिधक
ससुंगत छ। संसिक्षप्तमा, यो डाविव-नको सिसद्धान्त �ो, जुन हिदमागले यसको विवपरिरत, पदाY- र माविनससँगै ब्रह्माण्ड पुन:

विनम�ण गनo शक्ति!सँग कुरा गछ-। भौवितक विवकासले सकेंत गछ- किक म�ान पहि�लो कारण भौवितक �ुनुपद-छ, र 
त्यसपचिछ या त माइन्डमा फक- नु पछ- वा धुलो र के�ी पविन न�ुनुपद-छ।

धम-शास्त्र धेरै पविवत्र छन।् �ाम्रो उदे्दश्य उनी�रूलाई आम्तित्मकरुपमा बुझ्नको लाक्तिग �ुनुपद-छ, किकनभने यो बुझाइबाट 
मात्र सत्य प्राप्त गन- सकिकन्छ। माविनस सहि�त ब्रह्माण्डको वास्तविवक सिसद्धान्त भौवितक इवित�ासमा �ोइन तर 
आध्याम्तित्मक विवकासमा छ। पे्ररिरत विवचार ब्रह्माण्डको एक भौवितक, कामुक, र नश्वर सिसद्धान्त त्याग्छ, र आध्याम्तित्मक 
र अमर ग्र�ण गद-छ।
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7. 135 : 9-10

आध्याम्तित्मक विवकास एक्लै ईश्वरीय शक्ति! प्रयोग गन- योग्य छ।

8. 95 : 30-3

भौवितक ज्ञानले अस्तिस्तत्वको तथ्यलाई उदांग पाद�न; तर आध्याम्तित्मक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा 
उचाल्छ। मानव पापले गद� विबस्तारै आध्याम्तित्मक समझमा बढ्दै जान्छ; सबै कुरा ठीकसँग सिसक्न इचु्छक छैन, 

चच-जगत् लाई सा गलाले बाँध्छ।

9. 303 : 10-20

जे पविन मन, जीवन, सत्य, र पे्रम प्रवितविबम्तिम्बत गद-छ, आध्याम्तित्मक रूप मा संकल्प र बाहि�र ल्याइएको छ; तर 
माविनस आम्तित्मक र भौवितकरूपमा, वा परमेश्वर र माविनस दबुै द्वारा विवकसिसत र विवकसिसत भएको �ो भने्न भनाइले यो 
अनन्त सत्यको विवरोधाभास गद-छ। उमेरका सबै व्यY-ले यी दबुै गभ-विनरोध�रूलाई स�ी बनाउन सकै्दन। ईश्वरीय 
विवज्ञानले भ्रमको जरामा कुल्हाडी हिदन्छ जुन जीवन, वा हिदमाग, भौवितक शरीरले बनाएको �ो वा �ो, र विवज्ञानले 
अन्ततः सबै भ्रमको आत्म-विवनाश र विवज्ञानको सुन्दर समझको माध्यमबाट यस भ्रमलाई नष्ट गनoछ। जीवन

10.   68 : 27-16

किUसिVयन साइन्सले उल्टो प्रस्तुत गद-छ, अत्तिभवृद्धिद्ध �ोइन; यसले अणुबाट हिदमागमा कुनै भौवितक वृद्धिद्ध प्रकट गद�न, 
तर माविनस र ब्रह्माण्डमा ईश्वरीय हिदमागको एक संस्कार। अनुपात - मानव पीढी बन्द भए पचिछ, अनन्त, सामञ्जस्यपूण-
को अखण्ड सिलकं�रू आध्याम्तित्मक तवरले चिचन्न सकिकन्छ; र माविनस, पृथ्वीको �ोइन, तर परमेश्वरसँग विमलेर, देखा 
पनoछ। माविनस र ब्रह्माण्ड आत्माबाट विवकसिसत भएका �ो भने्न वैज्ञाविनक तथ्य र आम्तित्मक पविन ईश्वरीय विवज्ञानमा हिठक 
छ किकनकिक यसले पाप र रोगको भावनालाई गुमाएपचिछ मात्र माविनस�रूले स्वास्थ्यको अनुभूवित प्राप्त गछ- भने्न प्रमाण 
�ुन्छ। माविनस सृकिष्टकत� �ो भनेर विवश्वास गद� मोट-ल्सले कहि�ले पविन परमेश्वरको सृकिष्ट बुझ्न सकै्दन। पहि�ले नै सृकिष्ट 
गरिरएका परमेश्वरका बच्चा�रू केवल मानवको सत्यता फेला परेपचिछ मात्र पहि�चान �ुनेछन्। यसरी यो छ किक 
वास्तविवक, आदश- माविनस अनुपातमा देखा पद-छ झूटो र भौवितक अदृश्य रूपमा। अब विववा� गन- वा "विववा�मा 
हिदईएको" छैन न त माविनसको विनरन्तरतालाई बन्द गद-छ न त परमेश्वरको असीम योजनामा बढ्दो सखं्याको 
भावनालाई। आम्तित्मकरुपमा बुझ्नको लाक्तिग किक त्य�ाँ एक सृकिष्टकत� �ुन�ुुन्छ, भगवानले, सारा सृकिष्ट प्रकट गनु-भयो, 
धम-शास्त्रलाई पुकिष्ट हिदन�ुुन्छ, कुनै विवभाजन, कुनै पीडा, र माविनस मरणशील, सिसद्ध र अनन्तको विमठो आश्वासन 
हिदन्छ।
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11.   502 : 27-5

रचनात्मक सिसद्धान्त - जीवन, सत्य, र पे्रम - परमेश्वर �ुन�ुुन्छ। ब्रह्माण्डले भगवान प्रवितविबम्तिम्बत गद-छ। त्य�ाँ एक 
रचनाकार र एक सिसज-ना छ। यो सृकिष्टमा आध्याम्तित्मक विवचार�रू र उनी�रूको पहि�चानको खुलासा �ुन्छ, जुन अनन्त
हिदमागमा अँगालेको छ र सदाका लाक्तिग प्रवितविबम्तिम्बत �ुन्छ। यी विवचार�रू असीमदेखिख अनन्तसम्मका छन्, र उच्च 
विवचार�रू परमेश्वरका छोरा�रू �ुन्।

दैविनक कत#व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ#ना

प्रते्यक हिदन प्राY-ना गनु-  यस चच-का प्रते्यक सदस्यको कत-व्य �ुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;"  ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  पे्रमको  शासन  ममा  स्थाकिपत  �ोस्,  र  मबाट  सबै  पाप  �टाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको से्न� समृद्धिद्ध, र वितनी�रूलाई शासन गन- सक्छ!

चच�  म्यानुअल, अनुचे्छद 8  सेक्सन।4 ।

पे्ररणा र काय#�रूको लाक्ति7 विनयम

न त दशु्मनी वा न केवल व्यक्ति!गत अनुलग्नकले मदर चच-का सदस्य�रूको मनसाय वा काय-लाई प्रोत्साहि�त
गनु-पद-छ। विवज्ञानमा,  ईश्वरीय पे्रमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले पे्रमको विमठो सुविवधा�रू
प्रवितविबम्तिम्बत गछ-न,्  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस चच-का  सदस्य�रूले  हिदन�ँु
�ेनु-पद-छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राY-ना गनु-पद-छ, भविवष्यवाणी गन-, न्याय गनo, विनन्दा गनo, सल्ला� हिदन,े

प्रभाव पानo वा गल्तीबाट प्रभाविवत �ुनबाट।
चच�  म्यानुअल, अनुचे्छद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी 7न# सतक# ता

यो बाइबल पाठ पे्लनकिफल्ड किUसिVयन साइन्स चच-, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिYयो। यो किकंग जमे्स बाइबलबाट सिलइएको धम-शास्त्रीय उद्धरण�रू 
र किUसिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सहि�त की धम-शास्त्रको लाक्तिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासजे, मेरी बेकर एड्डीले बनेको 
छ।
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विवषय- के ब्रह्माण्ड, माविनस सहि�त, आणविवक शक्ति! द्वारा विवकसिसत भएको छ?

यो चच-का प्रते्यक सदस्यको कत-व्य �ुनेछ किक उसले आUामक मानसिसक सल्ला�को विवरुद्ध हिदन प्रवितहिदन
स्वयंलाई बचाउनु पछ-, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दाक्तियत्वलाई विबस-नु वा बेवास्ता गनु- �ँुदैन।
उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी �ुनेछ।

चच�  म्यानुअल, अनुचे्छद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ पे्लनकिफल्ड किUसिVयन साइन्स चच-, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिYयो। यो किकंग जमे्स बाइबलबाट सिलइएको धम-शास्त्रीय उद्धरण�रू 
र किUसिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सहि�त की धम-शास्त्रको लाक्तिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासजे, मेरी बेकर एड्डीले बनेको 
छ।


