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स्वण  पाठ:  यशैया 42: 1

“मेरो दासलाई हेर! म उसलाई सम्हाल्नेछु, उसलाई मात्र रोजेको हुँ। अविन म उसँग एकदम खुशी छु। मैले मेरो
आत्मा उसमा हालीदिदए। उसले जावितहरूमा विनष्पक्ष न्याय गन8छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  यशैया 42: 2-7 • यशैया 14: 27

2 उनी गल्लीहरूमा कराएर बोल्ने छैनन्, उनी डि<च्याउनेछैनन्, नत उच्< स्वरमा कराउन ेछन्।
3 ऊ भद्र हुनेछ। उसले पानीको छेउमा उम्रने विनगालो सम्म भाँच्ने छैन। उसले विनभ्न लागेको कम्जोर 

दिदयोलाई सम्म फुकी विनभाउने छैन्। उसले विनष्पक्ष रूपमा जाँ< गरेर सत्य कुरा विनकाल्ने छ।
4 उसले जबसम्म संसारमा खास इन्साफ ल्याउने छैन तबसम्म उ कमजोर हुन ेछैन। नत शिशशिFल न ैहुन ेछ।

अविन टाढा देशमा बस्ने माविनसहरूले उनमाशिF विवश्वास राख्नेछन्।
5 परमप्रभु, साँ<ो परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो। परमप्रभुले आकाशहरू बनाउनु भयो। परमप्रभुले 

आकाशलाई पृथ्वीभरिर न ैफैलाउनु भयो। उहाँले पृथ्वीमा अन्य Fोकहरू पविन बनाउनु भयो। परमप्रभुले 
पृथ्वीमा भएका सारा माविनसहरूभिभत्र प्राण सं<ार गनु हुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक माविनसलाई आत्मा प्रदान
गनु  भयो जो पृथ्वीमा विहँ�्दछन्।

6 म, परमप्रभुले, वितमीलाई मेरो धार्मिमQकता-अनुसार बोलाएको छु। म वितम्रो हात समाउने छु। अविन म वितम्रो 
रक्षा गन8छु। वितमी त्यस्तो डि<न्ह हुनेछौ जसले देखाउँदछ। माविनसहरूसँग मेरो करार भएको। वितमी सारा 
माविनसहरूका विनम्तिम्त प्रज्वशिलत ज्योवित हुनेछौ।

7 वितमीले अन्धाका आँखाहरू खोशिल दिदन ेछौ, अविन वितनीहरूले देख्न सक्नेछन्। धेरै माविनसहरू कैदमा 
छन, वितमीले वितनीहरूलाई स्वतन्त्र पान8छौ, धेरै माविनसहरू अन्धकारमा बस्दछन् वितमीले वितनीहरूलाई 
त्यस कदैबाट विनकाल्नेछौ।

27 जब परमप्रभुले योजना बनाउनु हुन्छ, त्यो योजना कसैलेपविन रोक्न सकै्तन्। जब परमप्रभुले आफ्नो 
शशिक्तले माविनसहरूलाई दण्� दिदनलाई उठाउनु हुनेछ, त्यो कसैले पविन रोक्न सकै्तन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम न

बाइबलबाट

1. यशैया 43: 1 (अविहले)-3 (से:), 4 (से:), 5, 7 (क्योंविक मैं)

1 ...याकूब, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अब 
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, वितमीहरू न�राऊ! मैले वितमीहरूलाई ब<ाए।ँ मैले वितम्रो नाउँ राखे। वितमी मेरो हौ।

2 जब वितमीमाशिF क�हरू पछ न, म वितम्रो साFमा छु। जब वितमी नदीहरू तछg वितमीलाई <ोट लाग्नेछैन। 
जब वितमी आगोबाट किहQ�्दछौ, वितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले वितमीलाई लपेटने छैन्।

3 विकन? विकनभन ेम, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हुँ। म इस्राएलको परमपविवत्र तेरो उद्धारक वितमीहरूको 
उद्धारको विनम्तिम्त मैले डिमश्र भुक्तान गरेको शिFए।ँ वितमीलाई आफ्नो बनाउन मैले कूश र सेबालाई दिदएको 
शिFए।ँ

4 वितमी मेरो विनम्तिम्त अत्यन्त मुख्य छौ। यसकारण म वितम्रो सम्मान गछु । म वितमीलाई प्रेम गछु  र वितम्रोलाविग 
सारा माविनसहरू एवं जावितहरू प्रदान गन8छु ताविक वितमी बाँच्न सक।

5 यसैले न�राऊ! म वितमीहरूको साFमा छु। म वितम्रो नानीहरूलाई भेला गरेर वितमीकहाँ ल्याइदिदनेछु। म 
वितनीहरूलाई पूव  र पभि[मबाट भेला गन8छु।

7 ...मैले ती माविनसहरू आफ्नोलाविग सृवि� गरें। वितनीहरूलाई सृवि� गरें यसकारण वितनीहरू मेरा हुन्।

2. यशैया 14: 24 (पक्कै)

24 मैले सो<ेको जस्तै ती कुराहरू घट्नेछन् भनेर म शपF गन8छु। ती कुराहरू ठीक मैले योजना गरे जस्तै 
घट्ने छ।

3. लूक 1: 5-16, 18, 19, 24 (से 1st,), 26-32, 34-42, 46-49

5 यहूदामा हेरोदको शासन कालमा जकरिरया नाउँ गरेका एकजना पूजाहारी शिFए। जकरिरया अविबयाका 
पूजाहारी समूहका शिFए। जकरिरयाकी पत्नी हारून वंशकी शिFईन्। वितनको नाउँ इलीशिशबा शिFयो।

6 ती दुवै जकरिरया र इलीशिशबा परमेश्वर समक्ष असल माविनस शिFए। जहाँ सम्म परमप्रभुको जम्मै आज्ञा र 
विनयमहरूको सम्बन्ध छ वितनीहरू विनष्कलंक शिFए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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7 तर जकरिरया र इलीशिशबा विनःसन्तान शिFए। इलीशिशबा गभ वती हुन सविकनन,् कारण वितनीहरू दुवै बृद्ध 
भइसकेका शिFए।

8 जब उनको समूहको सेवा गन8 पालो शिFयो जकरिरयाले परमेश्वर अडिघ माविनसहरूको सेवा पूजाहारी भएर 
गरे। यस्तै उनको समूहको सेवा गन8 समय शिFयो। परमेश्वर

9 पूजाहारीहरूले संधैं एकजना पूजाहारीलाई धूप दिदने गद Fे। जकरिरया यस्तै काम गन8 छाविनएको शिFए। 
यसकारण उनले परमप्रभुको मन्दिन्दरमा धूप जनाउनु पथ्यq।

10 त्यहाँ जम्मै उपासकहरू बाविहर एकवित्रत भएका शिFए। धूप दिदइएकै बेला वितनीहरू प्राF ना गन मा तल्लीन 
शिFए।

11 त्यसपडिछ धूप जशिलरहेको दाविहनेपदिr परमप्रभुको एउटा स्वग दूत जकरिरयाको अडिघ उभिभएका शिFए।
12 जब उनले स्वग दूतलाई देख्यो, जकरिरया भ्रममा परे र �रले आशित्तए।
13 ती स्वग दूतले जकरिरयालाई भने, जकरिरया, न�राऊ। वितम्रो प्राF नालाई परमेश्वरले सुविनदिदनु भएकोछ। 

वितम्री पत्नी इलीशिशबाले एउटा पुत्र जन्म दिदनेछन्। उनको नाउँ वितमीले यूहन्ना राखिखदिदनु।
14 वितनेले वितमीहरूमा आनन्द र खुशीयाली ल्याउनेछन्। वितनको जन्मले धेरै धेरै माविनसहरूमा सुख 

ल्याउनेछ।
15 परमप्रभुको सामुन्ने यूहन्ना वितनी एकजना महान माविनस बविननेछन्। वितनले दाखरस अFवा मदिदरा 

कदाविप शिलन ेछैन। वितनको जन्मबाट न ैवितनी पविवत्र आत्माले भरिरएको हुनेछन्।
16 वितनी धेरै यहूदीहरूलाई परमप्रभु वितनीहरू परमेश्वरवितर खिखQच्ने माध्यम हुनेछन्।
18 जकरिरयाले स्वग दूतलाई भन,े यो कुरा साँ<ो हो भनेर म कसरी विनभि[त हुन?ु म एउटा बूढो माविनस हु,ँ 

अविन मेरी पत्नी पविन बुढी न ैडिछन?्
19 ती स्वग दूतले जवाफ दिदए, म गविxएल हुँ। म परमेश्वरको अडिघ ख�ा रहन्छु। परमेश्वरले न ैमलाई 

वितमीशिसत कुरा गन  र वियन ैखुशीको सुसमा<ार दिदन पठाउनु भएको हो।
24 केही समय पडिछ जकरिरयाको पत्नी इलीशिशबा गभ वती भइन्। अविन पाँ< महीनासम्म उनी घरदेखिख बाविहर

विनस्किस्कनन्। इलीशिशबाले भविनन,्
25 हेर, मलाई परमप्रभुले के गनु भएको छ। उहाँले मेरो एउटा नानी जन्मिन्मयोस् भनी विनण य शिलन ुभयो। 

परमप्रभुले ममाशिF यवित कृपा गनु  भयो विक अब उसो माविनसहरूको सामुन्नेबाट मलाई लाज मुक्त पानु  
भयो।

26 इलीशिशबाको छैटौं महीनामा, गालीको एउटा शहर नासरतमा बस्ने एउटी कन्याकहाँ परमेश्वरले एउटा 
गविxएल नाउँ गरेको दुतलाई पठाउनु भयो। 

27 वितनी दाऊदको परिरवारको यूसुफ नाउँ गरेको एक माविनससँग मगनी भएकी शिFइन्। ती कन्याको नाउँ 
मरिरयम शिFयो।

28 ती स्वग दूत मरिरयमकहाँ गए अविन भने, शुभकामना छ। परमप्रभु वितमीशिसतै हुनुहुन्छ। वितमी उहाँको खुवै 
विप्रय छौ।

29 तर त्यो स्वग दूतले भनेका यी कुराहरूमा मरिरयम खुबै विव<शिलत भइन्। मरिरयम छक्क परिरन ्र भविनन ्यो 
अभिभवादन को अF  के हो?

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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30 ती दूतले उनलाई भने, �राउनु पद|न मरिरयम, विकनभन ेपरमेश्वर वितमीशिसत अत्यन्त खुशी हुनुहुन्छ।
31 सुन! वितमी गभ वती हुनेछौ अविन वितमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। अविन उहाँको नाउँ वितमीले येशू राख्नु।
32 उहाँ महान् हुनुहुनेछ र सवqच्< परमेश्वरका पुत्र कहलाईन ुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको 

पुखा  दाऊदको सिसQहासन दिदनुहुनेछ।
34 मरिरयमले ती स्वग दूतलाई भविनन,् म कन्या न ैछु, यस्तो कसरी हुन सक्छ?
35 ती स्वग दूतले मरिरयमलाई भने, पविवत्र आत्मा वितमीमाशिF आउनुहुनेछ अविन सव शशिक्तमान परमेश्वरको 

शशिक्तले वितमीलाई ढाकनेछ। यसकारणले जो जन्मनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ।
36 यस विवषयमा ध्यान देऊः वितम्रो आफन्त इलीशिशबा पविन गभ वती डिछन ्वितनको अवस्Fा वृद्ध अविन बाँझी 

कहलाइए पविन अविहले वितनी छ महीनाबाट गभ वती भएकी डिछन्।
37 विकनभने परमेश्वर जस्तै कुरो पविन गन  सक्नुहुन्छ।
38 मरिरयमले भविनन ्म परमप्रभुकी दासी हुँ। तपाईंले भन ेजस्तो ममाशिF घट्न सक्छ। त्यसपडिछ दूत उनीबाट

विवदा भए।
39 लगत्तै मरिरयम तयारी भइन् अविन यहूदिदया गाउँको पहा�ी शहरमा हत्तारिरएर गइन्।
40 वितनी जकरिरयाको घरमा गईन् अविन इलीशिशबालाई शुभकामना दिदईन्।
41 जब इलीशिशबाले मरिरयमको शुभकामना सुविनन,् तब वितनको गभ को नानी उवि�यो। अविन इलीशिशबा पविवत्र

आत्माद्वारा भरिरपूण  भइन्।
42 वितनले जोरले डि<च्याएर भनीन्, अरू स्त्रीहरूलाई भन्दा परमेश्वरले वितमीलाई धेरै आशीवा द 

दिदनुभएकोछ। अविन गभ मा रहेको नानी पविन त्यस्तै अनुग्रविहत छ।
46 त्यसपडिछ मरिरयमले भविनन्
47 मेरो आत्माले परमप्रभुको प्रशंसा गद छ, अविन मेरो हृदय परमेश्वरमा आनन्दिन्दत हुँदछ जो मेरा मुशिक्तदाता 

हुनुहुन्छ।
48 विकनभने उहाँले आफ्नो दीन दासी प्रवित कृपा गनु  भयो, अब उप्रान्त सबै मानसहरूले मलाई अनुग्रविहत 

मान्नेछन्,
49 विकनभने सव शशिक्तमान परमेश्वरले मेरो विनम्तिम्त ठूला काया हरू गनु भएको छ। उहाँकोे नाउँ पविवत्र होस्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 180 : 25-27

जब माविनस ईश्वरद्वारा शाशिसत हुन्छ, सदा-वत मान दिदमाग जसले सबै <ीजहरू बुझ्दछ, माविनसलाई Fाहा छ 
विक भगवानसँग सबै कुरा सम्भव छ।

2. 332 : 23 (येशू) (से.), 26-29

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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येशू कन्याको छोरा हुनुहुन्थ्यो। … उहाँको बारेमा मरिरयमको अवधारणा आध्यान्मित्मक शिFयो, विकनविक केवल 
शुद्धताले सत्य र प्रेमलाई प्रवितविबस्किम्बत गन  सक्छ, जुन असल र शुद्ध ख्री� येशूमा स्प� रूपमा अवतार शिFए।

3. 29 : 14-1

विZस्चिस्<यन विवज्ञानमा शिसकाइएकाहरूले परमेश्वर न ैमाविनसको एक मात्र लेखक हुनुहुन्छ भन्ने मविहडिमत 
धारणामा पुगेका छन्। भर्जिजQन आमाले परमेश्वरको यो विव<ारलाई कल्पना गरिरन,् र उनको आदश लाई येशूको 
नाम दिदनुभयो - त्यो हो, जोशुआ, वा मुशिक्तदाता।

मरिरयमको आध्यान्मित्मक भावनाको प्रकाशले भौवितक कानून र यसको पुस्ताको Zमलाई मौन बनायो, र उनको 
बच्<ालाई सत्यको प्रकाशद्वारा जन्मायो, परमेश्वरलाई माविनसहरूको विपताको रूपमा देखाउँदै। पविवत्र आत्मा, 
वा ईश्वरीय आत्माले भर्जिजQन-आमाको शुद्ध भावनालाई आत्मा हो भन्ने पूण  मान्यताको साF छाया दिदनुभयो। 
ख्री� सदाको लाविग ईश्वरको काखमा एक विव<ार बस्नुभयो, पुरुष येशूको ईश्वरीय शिसद्धान्त, र मविहलाले यो 
आध्यान्मित्मक विव<ार बुझे, यद्यविप सुरुमा कमजोर रूपमा विवकशिसत भयो।

माविनस परमेश्वरको सन्तानको रूपमा, आत्माको विव<ारको रूपमा, आत्मा सामंजस्यपूण  र माविनस अनन्त 
हुनुहुन्छ भन्ने अमर प्रमाण हो। येशू परमेश्वरसँग मरिरयमको आत्म-स<ेत संगतको सन्तान हुनुहुन्थ्यो।

4. 31 : 4-11

येशूले शरीरको कुनै सम्बन्धलाई स्वीकार गनु भएन। उहाँले भन्नुभयो: "पृथ्वीमा कसैलाई आफ्नो बुबा नभन, 
विकनविक स्वग मा हुनुहुने वितम्रा विपता एउटै हुनुहुन्छ।" उहाँले फेरिर सोध्नुभयो: "मेरी आमा को हो, र मेरा भाइहरू 
को हुन,्" उहाँको बुबाको इच्छा पूरा गन8 वितनीहरू हुन्। उसले कसैलाई बुबाको नामले बोलाएको हामीसँग कुनै 
रेक�  छैन। उहाँले आत्मा, भगवान, एकमात्र सृवि�कता को रूपमा, र त्यसैले सबैको विपताको रूपमा डि<न्नुभयो।

5. 63 : 5-11

विवज्ञानमा माविनस आत्माको सन्तान हो। सुन्दर, राम्रो र शुद्ध उसको वंश हो। उहाँको उत्पशित्त, नश्वरहरूको 
जस्तै, Zूर प्रवृशित्तमा होइन, न त बुन्दिद्धमा पुग्नु अडिघ उहाँ भौवितक अवस्Fाहरू पार गद|न। आत्मा उहाँको आदिदम
र परम स्रोत हो; भगवान उहाँका विपता हुनुहुन्छ, र जीवन उहाँको अन्मिस्तत्वको विनयम हो।

6. 506 : 18-21

आत्मा, परमेश्वरले, अव्यवस्चिस्Fत विव<ारहरूलाई वितनीहरूको उडि<त च्यानलहरूमा जम्मा गनु हुन्छ, र यी 
विव<ारहरूलाई प्रकट गनु हुन्छ, जसरी उहाँले एक पविवत्र उदे्दश्यको पंखु�ीहरू खोशिलदिदनुहुन्छ ताविक उदे्दश्य 
प्रकट हुन सकोस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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7. 507 : 3-6, 15-8

आत्माले हरेक वस्तुलाई विवडिधवत रूपमा खुवाउँछ र लुगा दिदन्छ, जस्तो विक यो आध्यान्मित्मक सृवि�को रेखामा 
देखिखन्छ, यसरी परमेश्वरको विपतृत्व र मातृत्वलाई कोमलतापूव क व्यक्त गद छ।

आत्माको xह्माण्�ले ईश्वरीय शिसद्धान्त, वा जीवनको सृजनात्मक शशिक्तलाई प्रवितविबस्किम्बत गद छ, जसले मनको 
बहुविवध रूपहरूलाई पुन: उत्पादन गद छ र यौविगक विव<ार माविनसको गुणनलाई विनयन्त्रण गद छ। रूख र 
ज�ीबुटीले आफ्नै कुनै प्र<ार शशिक्तको कारणले फल फलाउँदैन, तर वितनीहरू सबै समावेश गन8 मनलाई 
प्रवितविबस्किम्बत गद छ। भौवितक संसारले नश्वर मन र माविनस सृवि�कता लाई बुझाउँछ। वैज्ञाविनक ईश्वरीय सृवि�ले अमर
मन र ईश्वरद्वारा विनर्मिमQत xह्माण्�को घोषणा गद छ।

अनन्त मनले मानशिसक अणुदेखिख अनन्तसम्म सबैलाई सृजना र विनयन्त्रण गद छ। सबैको यो ईश्वरीय शिसद्धान्तले 
उहाँको सृवि�मा विवज्ञान र कला, र माविनस र xह्माण्�को अमरतालाई व्यक्त गद छ। सृवि� सधैं प्रकट हुन्छ, र सधैं 
यसको अपरिरहाय  स्रोतको प्रकृवितबाट देखा पनु पद छ। नश्वर इन्दिन्द्रयले यसलाई देखा पन लाई उल्टो गछ  र 
विव<ारहरूलाई सामग्री भन्छ। यसरी गलत व्याख्या गदा , ईश्वरीय विव<ार मानव वा भौवितक विवश्वासको स्तरमा 
खसेको देखिखन्छ, जसलाई मत्य  मानव भविनन्छ। तर बीज आफैमा छ, केवल ईश्वरीय मन सबै हो र सबै पुन: 
उत्पादन गद छ - जस्तै मन गुणक हो, र मनको असीम विव<ार, माविनस र xह्माण्�, उत्पादन हो। कुनै विव<ार, बीउ
वा फूलको एक मात्र बुन्दिद्ध वा पदाF  भगवान हो, यसको सृवि�कता । मन न ैसबैको आत्मा हो। मन जीवन, सत्य 
र प्रेम हो जसले सबैलाई विनयन्त्रण गद छ।

8. 263 : 1-14, 20 मात्र

मत्य हरू अहंकारी हुन्छन्। वितनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र काय कता , व्यशिक्तगत लेखकहरू, र कुनै कुराको 
विवशेषाडिधकार प्राप्त प्रवत कहरू हुन ्भन्ने विवश्वास गछ न् जुन देवताले शिसज ना गन  सक्दैनन् वा गन  सक्दैनन्। 
नश्वर मनको र<ना भौवितक हो। अमर आध्यान्मित्मक माविनस मात्र सृवि�को सत्य प्रवितविनडिधत्व गद छ।

जब मरणशील माविनसले आफ्नो अन्मिस्तत्वको विव<ारलाई आध्यान्मित्मकसँग डिमसाउँछ र ईश्वरले काम गरेजस्तै काम
गछ , उसले अब अन्धकारमा �ुब्नेछैन र पृथ्वीमा टाँशिसनेछैन विकनभन ेउसले स्वग को स्वाद <ाखेको छैन। 
सांसारिरक विवश्वासले हामीलाई धोका दिदन्छ। वितनीहरूले माविनसलाई एक अनसै्चिच्छक कपटी बनाउँदछ, - जब 
उसले असल शिसज ना गद छ खराबी उत्पन्न गद छ, जब उसले अनुग्रह र सौन्दय को रूपरेखा बनाउँछ, विवकृवित 
बनाउँछ, जसलाई उसले आशीवा द दिदन्छ उसलाई <ोट पुया उँछ।

त्यहाँ एक मात्र सृवि�कता  हुन सक्छ, जसले सबै सृवि� गरेको छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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9. 516 : 9-23

परमेश् वरले सबै कुराहरू उहाँको आफ्नै प्रवितरूपअनुसार बनाउनुहुन्छ। जीवन अन्मिस्तत्वमा प्रवितविबस्किम्बत हुन्छ, 
सत्यतामा सत्य, भलाइमा ईश्वर, जसले आफ्नै शाम्तिन्त र स्Fावियत्व प्रदान गद छ। प्रेम, विनःस्वाF ताको साF 
लालावियत, सबैलाई सुन्दरता र प्रकाशमा नुहाउँछ। हाम्रो खुrा मुविनको घाँस <ुप<ाप यसो भन्छ, "विवनम्रहरूले 
पृथ्वीको उत्तराडिधकारी हुनेछन्।" मामूली अबु टसले उनको मीठो सास स्वग मा पठाउँछ। ठूलो <rानले छाया र 
आश्रय दिदन्छ। मण्�लीको गुम्बजबाट सूय को विकरण <म्तिम्कन्छ, जेलको कोठरीमा झस्चिल्कन्छ, विबरामी कोठामा 
पस्छ, फूललाई उज्यालो बनाउँछ, परिरदृश्यलाई सुन्दर बनाउँछ, पृथ्वीलाई आशीवा द दिदन्छ। माविनस, उहाँको 
प्रवितरूपमा बनाइएको, सारा पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रभुत्व छ र प्रवितविबस्किम्बत गद छ। पुरुष र नारी परमेश्वरसँग 
सहअन्मिस्तत्व र अनन्त रूपमा, मविहमापूण  गुणमा, असीम विपता-माता परमेश्वरलाई सदाको लाविग प्रवितविबस्किम्बत 
गद छ।

10.    517 : 30-31

ईश्वरीय प्रेमले आफ्नै विव<ारहरूलाई आशीवा द दिदन्छ, र वितनीहरूलाई गुणा गन को लाविग, - उहाँको शशिक्त प्रकट 
गन को लाविग।

11.    68 : 27-2

विZभि[यन विवज्ञानले प्रकटीकरण प्रस्तुत गद छ, वृन्दिद्ध होइन; यसले अणुबाट दिदमागमा कुनै भौवितक वृन्दिद्ध प्रकट 
गद|न, तर माविनस र xह्माण्�लाई दिदव्य दिदमागको प्रदान गद छ। समानुपावितक रूपमा मानव पुस्ता बन्द हुँदै 
जाँदा, अनन्त, सामंजस्यपूण  अन्मिस्तत्वको अटूट शिलङ्कहरू आध्यान्मित्मक रूपमा बुन्दिझनेछन;् र माविनस, पृथ्वीको 
पार्थिFQव होइन तर परमेश्वरसँग सहअन्मिस्तत्वमा देखा पन8छ।

दैविनक कत व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राF ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- भगवान एक मात्र कारण र सृवि�कता 

प्रत्येक दिदन प्राF ना गनु  यस << का प्रत्येक सदस्यको कत व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Fाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व<नल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन  सक्छ!

<<  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र काय हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिक्तगत अनुलग्नकले मदर << का सदस्यहरूको मनसाय वा  काय लाई
प्रोत्साविहत गनु पद छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई <लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँ<ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  << का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु पद छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राF ना गनु पद छ,  भविवष्यवाणी गन ,  न्याय गन8,
विनन्दा गन8, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान8 वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

<<  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन  सतक ता

यो  << का  प्रत्येक सदस्यको  कत व्य हुनेछ  विक उसल े आZामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई ब<ाउन ु पछ ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस न ु वा
बेवास्ता गनु  हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

<<  म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्� विZभि[यन साइन्स << , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिFयो। यो किकQग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


