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आइतबार डि�सेम्बर 18, 2022

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

स्वण) पाठ यर्मिम+या 1: 5, 19

"मैले वितमीलाई वितम्रो आमाको गभ)मा गभ)धारण ग�ु)भन्दा अडि3बाटै डि5न्थें। वितमी जन्म�ु अडि3�ै, म वितमीलाई
जान्दथें। मैले वितमीलाई जावित-जावितहरूमा विवशेष काम गराउ�ु अगमव"ाको लाविग रोजे। यो सन्देश परमेश्वरबाट

आएको हो।"

उत्तरदायी पढाइ:  भज�संग्रह 90: 1, 2
           भज�संग्रह 104: 24, 30, 31 
           अय्यूब 36: 24, 25

            अय्यूब 37: 14

1 हेपरमेश्वर, तपाईं पुस्तादेखिE पुस्तासम्म हाम्रो वासस्था� हु�ुभएको छ।
2 परमप्रभु, तपाईं परमेश्वर हु�ुहुन्थ्यो पव)तहरूको समक्ष जहाँ जन्मिन्मएका क्तिथयौं अवि� पृथ्वी र संसारको 

समक्ष जहाँ बवि�एका क्तिथयौं। परमेश्वर, तपाईं सधैं परमेश्वर रह�ु भयो र सधैं हु�ुहु�े �ै छ।
24 हे परमप्रभु, तपाईंले धेरै 5विकत थोकहरू ग�ु)भयो। पृथ्वी त्यही थोकहरूले भरिरपूण) भई भरिरएको छ। 

हामी जताततै प्रत्येक थोकमा तपाईंको बुद्धिRमता देख्छौं।
30 तर हे परमप्रभु, जब तपाईंले आफ्�ो आत्मा पठाउ�ु हुन्छ, वित�ीहरू स्वस्थ्य हुन्छ�्। अवि� तपाईंले फेरिर 

भूडिम �याँ ब�ाउ�ु हुन्छ।
31 परमप्रभुको मविहमा अ�वरत अ�न्त रहीरहोस्! उहाँले सृज�ा ग�ु)भएको कुराहरूमा उहाँ आ�द्धिन्दत 

होउ�्।
24 उहाँले ग�ु)भएको कामको लाविग उहाँको प्रशंसा ग�ु) �भूल। मावि�सहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गदW धेरै 

गीतहरू लेEेका छ�्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विफल्� विZश्चि\य� साइन्स 55), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक+ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उRरणहरू र विZश्चि\य� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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25 परमेश्वरले के ग�ु) भयो प्रत्येकले देख्� सक्छ�्। धेरै टाढो देशका मावि�सहरूले पवि� ती कुराहरू देख्� 
सक्छ�्।

14 एक डिम�ट E�ा भएर सु�, परमेश्वरले ग�ु) भएको ती अ�ौठा कुराहरू बारे सो5।

पाठ सेम)�

बाइबलबाट

1. विहतोपदेश 8: 22, 23

22 परमप्रभुले उहाँको प्रा5ी� काय)हरू भन्दा पविहला सृविfको प्रारम्भमा �ै मलाई ब�ाउ�ु भयो।
23 यो संसार सृज�ा गरिर�ु भन्दा पविहला अस्मरणीय आ�न्द कालमा मेरो सृज�ा भयो।

2. भज�संग्रह 102: 24 (ओ) (लाई,), 24 (वितम्रो), 25, 27 (वितमी)

24 हे भगवा� ...तपाईं सदा-सव)दा बाँच्�ु हु�ेछ।
25 धेरै वष) पविहले, तपाईंले यो संसार ब�ाउ�ु भयो। तपाईंले आफ्�ै हातद्वारा यो आकाश ब�ाउ�ु भयो।
27 ... वितमी उस्तै हौ, र वितम्रा वष)को अन्त्य हु�ेछै�।

3. भज�संग्रह 148: 2-11

2 हे सारा स्वग)दूतहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर! उहाँ र उहाँका सारा सैन्यहरूका प्रशंसा गर!
3 हे सूय) र 5न्द्र, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योवितहरू, उहाँको प्रशंसा गर।
4 हे आकाशका आकाश, परमप्रभुको प्रशंसा गर! आकाशमाक्तिथ भएका पा�ी हो! परमप्रभुको प्रशंसा गर!
5 परमप्रभुको प्रशंसा गर। विक�? विक�भ�े परमेश्वरले आज्ञा दिद�ुभयो अवि� सबैको सृज�ा भयो।
6 परमेश्वरले यी सब कुराहरू सदा-सव)दा रहोस् भ�ी रच्�ुभयो। परमेश्वरले सारा वि�यमहरू ब�ाउ�ुभयो 

जु� कविहल्यै अन्त हु�े छै��्।
7 हे पृथ्वीमा भएका सारा कुराहरूले, परमप्रभुको प्रशंसा गर! समुद्रमा भएका सारा ठूल-ठूला प्राणीहरू 

हो! परमप्रभुको प्रशंसा गर।
8 परमेश्वरले आगो र विहउँ, अक्तिस�ा, धुँवा, आँधी, बतास रच्�ुभयो।
9 परमेश्वरले पव)तहरू र �ाँ�ा-काँ�ाहरू र5�ा ग�ु)भयो, फलका रूEहरू र देवदारको रूEहरू 

रच्�ुभयो।

यो बाइबल पाठ प्ले�विफल्� विZश्चि\य� साइन्स 55), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक+ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उRरणहरू र विZश्चि\य� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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10 परमेश्वरले सारा जङ्गली पशुहरू, विवशाल पशुहरू, सा�ो सा�ो 3स्र�े जन्तुहरू साथै 5रा-5रूङ्गीहरू 
रच्�ु भयो।

11 परमेश्वरले राजा र राष्ट्रहरू दुवै पृथ्वीमा ब�ाउ�ु भयो। परमेश्वरले अगुवाहरू र न्यायाकत्ता)हरू ब�ाउ�ु 
भयो।

4. यूहन्�ा 1: 3, 13 (जन्मेको)

3 र उहाँकै माध्यमबाट विवश्व सृज�ा हु� सक्यो। उहाँ विब�ा केही सृज�ा हु� सके�।
13 ... जन्मेको, रगतबाट होइ�, शरीरको इच्छाबाट, � मावि�सको इच्छाबाट, तर परमेश्वरबाट।

5. यूहन्�ा 8: 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (विक�भ�े), 51, 52, 54 (लाई 1st ,), 56-58

1 येशू जैतू� �ाँ�ामा जा�ुभयो।
2 विबहा�ै येशू मद्धिन्दर तफ)  फ) क�ुभयो। सबै मावि�सहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्�ु भयो र वित�ीहरूलाई 

क्तिसकाउ�ु भयो।
12 त्यसपडिछ, येशू फेरिर मावि�सहरूसंग कुराका�ी ग�) थाल्�ु भयो। उहाँले भन्�ुभयो, म संसारको 

ज्योवित हुँ। जु� मावि�स मेरो पडिछ लाग्दछ ऊ कविहल्यै अन्धकारमा प�t छै�। त्यस मावि�सले ज्योवित 
पाउ�ेछ जसले जीव� प्रदा� ग�)दछ।

13 तब फरिरसीहरूले येशूलाई भ�े, तपाईं आफै आफ्�ु गवाही दिदइरह�ु भएकोछ। यसथ) तपाईको 
गवाही अमान्य ठहरिरन्छ।

14 येशूले जवाफ दिद�ुभयो, हो, यदिद मैले यी कुराहरू आफ्�ै विवषयमा भवि�रहेको छु। तर मैले भ�ेका 
कुरा सत्य हु�्। विक�भ�े म जान्दछु म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जान्छु। म वितमीहरू जस्तो होइ�।
वितमीहरू जान्दै�ौ म कहाँबाट आए ँर कतावितर गइरहेछु।

25 यहूदीहरूले सोधे, तब वितमी को हौ? येशूले जवाफ दिद�ुभयो, शुरुदेखिE �ै मैले वितमीहरूलाई जे 
भवि�रहेछु म त्यही हुँ।

31 तब येशूले भन्�ुभयो विक यहूदीहरू जसले उहाँमाक्तिथ विवश्वास गरे, यदिद वितमीहरूले लगातार मेरो 
क्तिशक्षाहरू पाल� गरिररह्यौ भ�े वितमीहरू साँच्5ै मेरो 5ेलाहरू हौ।

32 तब मात्र वितमीहरूले सत्य जान्�ेछौ। अवि� सत्यले वितमीहरूलाई मुक्ति" गराउ�ेछ।
42 ... म परमेश्वरबाटै आएको हुँ, र म यहाँ छु। म आफ्�ै अडिधकारबाट आएको होइ�। परमेश्वरले 

मलाई पठाउ�ु भयो।
51 म साँ5ो भन्छु। यदिद कु�ै मावि�सले मेरो व5� पाल� गछ) भ�े, त्यो मावि�स कविहल्यै म�t छै�।
52 यहूदीहरूले येशूलाई भ�े, अब हामी पक्का भयौं विक वितमीश्चिभत्र भूतात्मा छ अवि� अगमव"ाहरू 

अवि� अब्राहाम पवि� मरे। तर वितमी भन्छौ, जु� मावि�सले वितम्रो व5� पाल� गद)छ ऊ कविहल्यै म�t 
छै�।

54 येशूले जवाफ दिद�ुभयो।

यो बाइबल पाठ प्ले�विफल्� विZश्चि\य� साइन्स 55), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक+ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उRरणहरू र विZश्चि\य� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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56 वितम्रा विपता अब्राहाम म आउ�े दिद� हे�)लाई ह)विषत क्तिथए। उ�ले त्यो दिद� देEे र ह)विषत भए।
57 यहूदीहरूले येशूलाई भ�े, वितमीले अब्राहामलाई देEकाछौ? वितमी 50 ब)ष पवि� पुगेका छै�ौ!
58 येशूले उत्तर दिद�ुभयो, म वितमीलाई साँ5ो भन्छु। अब्राहाम जन्म�ु अडि3 म छु।

6. यूहन्�ा 17: 1 (लाई 3rd,), 3, 5 (लाई 2nd,), 24 (मी करी�)

1 यवित कुराहरू भवि�सके पडिछ येशूले स्वगा)वितर हे�ु)भयो र प्राथ)�ा ग�ु)भयो।
3 यो अ�न्त जीव� होः मावि�सहरूले तपाईंलाई मात्र साँ5ो परमेश्वर भ�ेर डि5�ु�् र येशू ख्रीfलाई डि5�ु�् 

जसलाई तपाईंले पठाउ�ु भयो।
5 अवि� अब विपता।
24 विपता, म जहाँ हुन्छु वित�ीहरू, जो तपाईंले मलाई दिद�ु भएकोछ, मसंग �ै होऊ�। म यो इच्छा गछ) 

वित�ीहरूले मेरो मविहमा देEु�्। यो मविहमा तपाईंले मलाई दिद�ुभएको हो विक�भ�े संसार बवि��ु भन्दा 
अगाडि� तपाईंले मलाई प्रेम ग�ु) हुन्थ्यो।

7. यशैया 40: 21, 26

21 वि�\य वितमीहरू वास्तविवकतालाई जान्दछौ, होइ� र? वि�\य वितमीहरूले सु�ेका छौ। वि�\य कसैले 
वितमीहरूलाई धेरै पविहल्यै भ�ीसकेको छ। वि�\य वितमीहरू जान्दछौ कसले पृथ्वी ब�ाएको हो।

26 माक्तिथ आकाशमा हेर, ती ताराहरू कसले र5े? कसले ती सारा सैन्यहरू आकाशमा र5े? प्रत्येक ताराको 
�ाउँ कसले जान्दछ? साँ5ो परमेश्वर अत्यन्त बलवा� र शक्ति"शाली हु�ुहुन्छ यसैले कु�ै पवि� तारा 
हराउँदै��्।

8. यशैया 45: 4 (मसँग पवि� छ) (लाई ,), 5, 6, 8, 11-13 (लाई :)

4 म वितमीलाई �ाउँले बोलाउ�ेछु। वितमी मलाई जान्दै�ौ। तर म वितमीलाई जान्दछु त्यसैले �ाउँले 
बोलाउ�ेछु।

5 म परमप्रभु हुँ। म मात्र परमेश्वर हुँ। म बाहेक अरू परमेश्वर छै�्। मैले वितमीलाई बलसँगै लुगा लगाइदिदए।ँ 
तर अझै वितमी मलाई बुझ्दै�ौ।

6 यी कुराहरू गछु)  ताविक सारा मावि�सहरूले म �ै परमेश्वर हुँ भ�ेर जा�ु�्। पूव)देखिE पश्चि\म सम्मका 
मावि�सहरूले म परमप्रभु हुँ भ�ेर जा�ु�्, अवि� त्यहाँ म बाहेक अरू कु�ै परमेश्वर छै�।

8 माक्तिथआकाश बाट पृथ्वीमा पण्टा ब)क्तिसन्छ जसरी बादलबाट पा�ी ब)क्तिसन्छ। पृथ्वी Eोक्तिलन्छ अवि� मुक्ति" 
उत्पन्� होस्! मुक्ति"को विवकास हुन्छ साथ-साथै सद्भाव�ा बढ्छ। म परमप्रभुले �ै यी सब ब�ाए।ँ
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11 परमप्रभु परमेश्वर एकमात्र इस्राएलको परमपविवत्र हु�ुहुन्छ। उहाँले इस्राएल ब�ाउ�ु भयो। अवि� परमप्रभु
भन्�ुहुन्छ, मेरा छोराहरू, वितमीहरूले मलाई ‘डि5न्ह दिद�ुहोस् भ�ेर भन्यौ। वितमीहरूले मलाई मैले गरेका 
कामहरू देEाउ�ु होस् भन्यौ।

12 यसकारण हेर। मैले पृथ्वी ब�ाए ँअवि� मैले सारा मावि�सहरूलाई यसमा जीव� दिदए।ँ मैले आफ्�ै 
हातहरूद्वारा आकाशहरू ब�ाए। अवि� मैले सारा तारामण्�ललाई आकाशमा आदेश दिदए।

13 मैले कोरेसलाई शक्ति" प्रदा� गरे ताविक उसले राम्रो काम गरोस। अवि� मैले उसको कामहरू सहज 
पारिरदिदए। कोरेसले मेरो शहर पु�वि�मा)ण ग�tछ। अवि� उसले मेरा मावि�सहरू स्वतन्त्र पा�tछ। कोरेसले 
मेरा मावि�सहरू मलाई बेच्�ेछै�्। मैले उसलाई ती कुराहरू ग�)लाई त्यसको मूल्य वित�ु) प�tछै�्। 
मावि�सहरू स्वतन्त्र हु�ेछ�् अवि� मेरो लाविग त्यसको मूल्य केही पवि� होइ�्। से�ाहरूका परमप्रभुले यी 
कुराहरू भन्�ुभयो।

9. 1 यूहन्�ा 2: 24

24 जु� वितमीहरुले शुरुदेखिE सुन्दै आएको क्तिशक्षा छ त्यसलाई दरिरलोक्तिसत राE। यदिद वितमीहरुले शुरुदेखिE 
सुन्दै आएको क्तिशक्षा वितमीहरुमा रहन्छ भ�े वितमीहरु पुत्र र विपतामा रह�ेछौ।

10. यशैया 1: 3, 4 (लाई 1st ,)

3 उहाँले हामीलाई स्वग~य स्था�हरूमा प्रत्येक ख्रीfमा रहेको आन्मित्मक आक्तिशष दिद�ु भएकोछ। हाम्रा प्रभु 
येशू ख्रीfका विपता परमेश्वरमा प्रशंसा।

4 सामुन्�े वि�द�ष र पविवत्र ज� रह� सकौं भ�ी हामीलाई प्रेमले छान्�ु भएको हो।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 267 : 10-12

महा� म हुँ सबै "ब�ाइएको क्तिथयो।" त्यसैले मावि�स र आध्यान्मित्मक ब्रह्माण्� ईश्वरसँग डिमलेर बस्छ�्।

2. 335 : 18 (केही छै�)-20

आत्मा, आत्मा बाहेक अरू केहीले जीव�को विवकास ग�) सक्दै�, विक�विक आत्मा अरू सबै भन्दा बदिढ छ।

3. 252 : 31 (लाई 1st ,), 31 (भन्छ�्)-8

आत्मा, ... भन्�ुहुन्छ:
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पृष्ठ 6बाइबली पाठ आइतवार, डि�सेम्बर 18, 2022
विवषय- के मावि�स लगायत ब्रह्माण्� परमाणु शक्ति"द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

म आत्मा हुँ। मावि�स, जसको इद्धिन्द्रय आध्यान्मित्मक छ, मेरो समा�ता हो। उसले असीम समझलाई प्रवितविबम्बिम्बत 
गद)छ, विक�विक म अ�न्त हुँ। पविवत्रताको सुन्दरता, अन्मिस्तत्वको पूण)ता, अविव�ाशी मविहमा,
- सबै मेरा हु�्, 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 
सव�च्5 हुँ र सबै दिदन्छु, विक�विक म म� हुँ। म सबैको पदाथ) हुँ, विक�भ�े म हुँ जो म हुँ।

4. 492 : 3-4

सही तक) को लाविग विव5ारको अगाडि� एउटा मात्र तथ्य हु�ुपछ) , अथा)त् आध्यान्मित्मक अन्मिस्तत्व।

5. 429 : 19-28 (लाई ,), 31-2

भौवितक सङ्गठ� सुरु हु�ुभन्दा पविहले मावि�सको अन्मिस्तत्व �भएको भए शरीर विवEण्�� भएपडिछ पवि� उसको 
अन्मिस्तत्व हुँदै�। यदिद हामी मृत्यु पडिछ बाँडि5रहेका छौं र अमर छौं भ�े, हामी जन्म भन्दा पविहले बाँ5ेको हु�ुपछ), 
विक�विक यदिद जीव�को कु�ै सुरुवात क्तिथयो भ�े, यसको अन्त्य पवि� हु�ुपछ) , प्राकृवितक विवज्ञा�को गण�ा 
अ�ुसार। के तपाई यसलाई विवश्वास ग�ु)हुन्छ? होइ�! बुझ्�ुहुन्छ ? होइ�! यही कारणले तपाइँ कथ�मा शंका 
ग�ु)हुन्छ र यसमा संलग्� तथ्यहरू प्रदश)� ग�ु)हुन्�। हामीले हाम्रा माक्तिलकका सबै भ�ाइहरूमा विवश्वास ग�ु)पछ),

येशूले भन्�ुभयो (यूहन्�ा 8: 51), "यदिद कु�ै मावि�सले मेरो व5� पाल� गछ) भ�े, त्यो मावि�स कविहल्यै म�t 
छै�।" त्यो भ�ाइ आध्यान्मित्मक जीव�मा सीडिमत छै�, तर अन्मिस्तत्वको सबै 3ट�ाहरू समावेश गद)छ।

6. 547 : 23-30

शास्त्रहरू धेरै पविवत्र छ�्। हाम्रो उदे्दश्य वित�ीहरूलाई आध्यान्मित्मक रूपमा बुझ्�ु होस्, विक�विक यो बुझाइले मात्र 
सत्य प्राप्त ग�) सविकन्छ। मावि�स सविहत ब्रह्माण्�को वास्तविवक क्तिसRान्त भौवितक इवितहासमा होइ� तर 
आध्यान्मित्मक विवकासमा छ। प्रेरिरत विव5ारले ब्रह्माण्�को भौवितक, कामुक र �श्वर क्तिसRान्तलाई त्याग्छ, र 
आध्यान्मित्मक र अमरलाई ग्रहण गद)छ।

7. 550 : 15 (द)-23

भौवितक र भौवितक रूपमा अन्मिस्तत्वको वि�रन्तर डि5न्त� - सुरु र अन्त्यको रूपमा, र जन्म, क्षय, र यसको 3टक 
5रणहरूको रूपमा विव3ट� - साँ5ो र आध्यान्मित्मक जीव� लुकाउँछ, र हाम्रो स्तरलाई धुलोमा पछा�ी पाछ)। 
यदिद जीव�को कु�ै सुरुवात विबन्दु छ भ�े, तब महा� म हुँ एक डिमथक हो। यदिद जीव� ईश्वर हो भ�े, धम)शास्त्रले
संकेत गरेझैं, जीव� भू्रण होइ�, यो अ�न्त छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विफल्� विZश्चि\य� साइन्स 55), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक+ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
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पृष्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, डि�सेम्बर 18, 2022
विवषय- के मावि�स लगायत ब्रह्माण्� परमाणु शक्ति"द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

8. 502: 24-28 (लाई 2nd.)

अ�न्तको कु�ै सुरुवात छै�। यो शब्द शुरुवात एकमात्र, - अथा)त्, ब्रह्माण्� सविहत ईश्वर र मावि�सको अ�न्त
सत्यता र एकतालाई संकेत ग�) प्रयोग गरिरएको छ। सृज�ात्मक क्तिसRान्त  -  जीव�,  सत्य र प्रेम  -  ईश्वर
हु�ुहुन्छ। ब्रह्माण्�ले ईश्वरलाई प्रवितविबम्बिम्बत गद)छ।

9. 124: 14-19, 25-26 (लाई 1st.)

ब्रह्माण्�, मावि�स जस्तै, विवज्ञा�ले यसको दिदव्य क्तिसRान्त, ईश्वरबाट व्याख्या ग�ु)पद)छ, र त्यसपडिछ यसलाई बुझ्� 
सविकन्छ; तर जब भौवितक ज्ञा�को आधारमा व्याख्या गरिरन्छ र वृद्धिR, परिरपक्वता र क्षयको विवषयको रूपमा 
प्रवितवि�डिधत्व गरिरन्छ, ब्रह्माण्�, मावि�स जस्तै, एक रहस्य हो, र जारी रह�ु पछ)।

आत्मा सबै 5ीजहरूको जीव�, पदाथ) र वि�रन्तरता हो।

10.    513 : 17-21

आत्माल े सब ै विव5ारहरूलाई  विवविवधता  दिदन्छ,  वग~करण  गद)छ,  र  व्यक्ति"गत  ब�ाउँछ,  जु�  म�ले
वित�ीहरूलाई गभ)धारण ग�t जक्तित्तकै अ�न्त छ�्; तर सबै व्यक्ति"त्वको बुद्धिR, अन्मिस्तत्व र वि�रन्तरता ईश्वरमा
रहन्छ, जो यसको ईश्वरीय सृज�ात्मक क्तिसRान्त हो।

11.    78 : 1-5

क्षय भएको फूल, 5क�ा5ुर कोविपला, 3ाँटीको ओक, �रलाग्दो ज�ावर - रोग, पाप र मृत्युको झग�ा जस्तै -
अप्राकृवितक हु�्। ती इद्धिन्द्रयको डिमथ्या हु�्,  �श्वर म�को परिरवत)�शील विव5ल�हरू;  वित�ीहरू म�को शाश्वत
वास्तविवकता होइ��्।

12.    511 : 23-3

�श्वर दिदमागको लाविग, ब्रह्माण्� तरल, ठोस र वायुरूप छ। आध्यान्मित्मक रूपमा व्याख्या गरिरएको, 5ट्टा�हरू 
र पहा�हरू ठोस र भव्य विव5ारहरूको लाविग E�ा हुन्छ�्। पशु र �श्वरहरूले रूपक रूपमा �श्वर विव5ारको 
स्तरवृद्धिR प्रस्तुत गद)छ, बुद्धिRको स्तरमा बढ्दै, पुरुष, स्त्री, वा न्युटर क्तिलङ्गमा रूप क्तिलन्छ। 5राहरू, जो 
स्वग)को Eुला आकाशमा पृथ्वी माक्तिथ उ�्छ�्, वि�राकार र ईश्वरीय क्तिसRान्त, प्रेमको समझको लाविग 
भौवितकता भन्दा माक्तिथ र माक्तिथ उकालो आकांक्षाहरूसँग मेल Eान्छ।

13.    450 : 29-2
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प्राणी 5ुम्बकत्वको दावीलाई थाहा छ, सबै Eराबीहरू जीव�, पदाथ) र पदाथ), विबजुली, पशु प्रकृवित र जैविवक
जीव�मा बुद्धिRमत्ताको विवश्वासमा जोडि�न्छ�्,  यी तु्रदिटहरू हु�् जसलाई सत्यले �f ग�tछ र यसलाई कसले
अस्वीकार ग�tछ?

14.    369 : 5-13

जु� अ�ुपातमा पदाथ)ले मावि�सको रूपमा सबै अन्मिस्तत्वलाई मा�वीय अथ)मा गुमाउँछ, त्यस अ�ुपातमा मावि�स 
यसको माक्तिलक बन्छ। उसले तथ्यहरूको ईश्वरीय अथ)मा प्रवेश गछ), र विबरामीहरूलाई वि�को पा�t, 
मरेकाहरूलाई उठाउ�े र छालमाक्तिथ किह+�्�े प्रदश)�मा देEाइएको येशूको धम)शास्त्रलाई बुझ्छ। यी सबै 
काय)हरूले पदाथ) पदाथ) हो, यो जीव�को मध्यस्थ वा अन्मिस्तत्वको कु�ै पवि� रूपको वि�मा)णकता) हु� सक्छ भन्�े
विवश्वासमा येशूको वि�यन्त्रण प्रकट भयो।

15.    516 : 4-8

पदाथ), जीव�, बुद्धिR, सत्य र प्रेम, जो देवता हो, उहाँको सृविfबाट प्रवितविबम्बिम्बत हुन्छ; र जब हामी भौवितक 
इद्धिन्द्रयहरूको झूटो गवाहीलाई विवज्ञा�का तथ्यहरूमा अधी�मा राख्छौं, हामी यो साँ5ो समा�ता र प्रवितविबम्ब 
जताततै देख्�ेछौं।

16.    331 : 16-17

परमेश्वरको ब्रह्माण्�मा सबै कुराले उहाँलाई व्य" गद)छ।

17.    264 : 28-31

जब हामीले विZस्चिस्5य� विवज्ञा�मा बाटो क्तिसक्छौं र मावि�सको आध्यान्मित्मक अन्मिस्तत्वलाई डि5न्� सक्छौं, तब 
हामीले परमेश्वरको सृविf, पृथ्वी र स्वग) र मावि�सका सबै मविहमाहरू हे�tछौं र बुझ्�ेछौं।

दैवि�क कत)व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि�क प्राथ)�ा

यो बाइबल पाठ प्ले�विफल्� विZश्चि\य� साइन्स 55), स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक+ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम)शास्त्रीय 
उRरणहरू र विZश्चि\य� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम)शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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विवषय- के मावि�स लगायत ब्रह्माण्� परमाणु शक्ति"द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

प्रत्येक दिद� प्राथ)�ा ग�ु) यस 55)का प्रत्येक सदस्यको कत)व्य हु�ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव�,  र  प्रेमको  शास� ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउ�;  र  तपाईंको  व5�ल े सबै
मावि�सजावितको स्�ेह समृद्धिR, र वित�ीहरूलाई शास� ग�) सक्छ!

55) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरणा र काय)हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी वा  � केवल व्यक्ति"गत अ�ुलग्�कले मदर 55)का सदस्यहरूको म�साय वा  काय)लाई
प्रोत्साविहत ग�ु)पद)छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि�सलाई 5लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ)�्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँ5ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  55)का
सदस्यहरूले दिद�हुँ हे�ु)पद)छ र सबै Eराबीबाट छुटकारा पाउ� प्राथ)�ा ग�ु)पद)छ,  भविवष्यवाणी ग�),  न्याय ग�t,
वि�न्दा ग�t, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�t वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु�बाट।

55) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।1 ।

डू्यटी ग�) सतक) ता

यो  55)का  प्रत्येक सदस्यको  कत)व्य हु�ेछ विक उसल े आZामक मा�क्तिसक सल्लाहको  विवरुR दिद�
प्रवितदिद� स्वयंलाई ब5ाउ� ु 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।

55) म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।6 ।

_____________________
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