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आइतबार जनु 19, 2022

विवषय- के माविनस लगायत ब्रह्माण्ड परमाणु शक्ति!द्वारा विवकक्तिसत भएको हो?

स्वण( पाठ:  मलाकी 2: 10

"के हामी सबैको एउटै विपता छैन? के एउटै भगवानले हामीलाई सृवि/ गनु(भएको छैन?"

उत्तरदायी पढाइ: यशैया 42: 5-9
व्यवस्था 32: 6
भजनसंग्रह 100: 3
भजनसंग्रह 95: 6

5 परमप्रभु, साँचो परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो। परमप्रभुले आकाशहरू बनाउनु भयो। 
परमप्रभुले आकाशलाई पथृ्वीभरिर नै फैलाउनु भयो। उहाँले पथृ्वीमा अन्य थोकहरू पविन बनाउनु 
भयो। परमप्रभुले पृथ्वीमा भएका सारा माविनसहरूभिभत्र प्राण संचार गनु(हुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक 
माविनसलाई आत्मा प्रदान गनु( भयो जो पृथ्वीमा विहड्ँदछन्।

6 म, परमप्रभुले, वितमीलाई मेरो धार्मिमJकता-अनुसार बोलाएको छु। म वितम्रो हात समाउने छु। अविन म 
वितम्रो रक्षा गनMछु। वितमी त्यस्तो चिचन्ह हुनेछौ जसले देखाउँदछ। माविनसहरूसँग मेरो करार भएको। 
वितमी सारा माविनसहरूका विनम्तिRत प्रज्वक्तिलत ज्योवित हुनेछौ।

7 वितमीले अन्धाका आँखाहरू खोक्तिल दिदने छौ, अविन वितनीहरूले देख्न सक्नेछन्। धेरै माविनसहरू 
कैदमा छन, वितमीले वितनीहरूलाई स्वतन्त्र पानMछौ, धेरै माविनसहरू अन्धकारमा बस्दछन् वितमीले 
वितनीहरूलाई त्यस कदैबाट विनकाल्नेछौ।

8 म परमप्रभु हुँ, मेरो नाउँ यहोवा हो। मेरो मविहमा म अरूलाई दिदने छैन्। म झूटा देवताहरूलाई 
प्रशंसा लैजान दिदने छैन जुन मेरो हुनुपनMछ।

9 शुरूमा नै केही घटना हुनेछ भनेर भनी सकेको क्तिथए अविन ती घटनाहरू भए। अविन अब, यी 
घटनाहरू हुनु अचिघ नै केही कुराहरू म वितमीहरूलाई बताउनेछु जुन भविवष्यमा हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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6 के परमप्रभुले वितमीहरूको विनम्तिRत गरेकोमा कृतज्ञता त्यसरी व्य! गनु( पछ(? होइन, वितमीहरू मूख( र
बुद्धिद्धहीन हौ। परमप्रभु वितमीहरूका विपता हुनुहुन्छ। उहाँले वितमीहरूको सृवि/ गनु(भयो। उहाँ 
वितमीहरूका सृवि/कता( हुनुहुन्छ। उहाँले वितमीलाई समथ(न गनु(हुन्छ।

3 परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने जान। उहाँले हामीलाई रच्नु भयो अविन हामी उहाँका 
माविनसहरू हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।

6 आऊ, विनहुरँिरएर, उहाँको उपसना गरौं। जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वरको उपसना 
गरौं।

पाठ सेम(न

बाइबलबाट

1. यशैया 44: 24

24 परमप्रभुले वितमीलाई बनाउनु भयो जो वितमी आज छौ। परमप्रभुले त्यस्तो गरिररहनु भएको बेला 
वितमी आमाकै गभ(भिभत्र क्तिथयौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म, परमप्रभुले, सबै थोक बनाएको हो। म 
स्वयंले आकाश राखें। मैले पथृ्वीलाई मेरो समक्ष फैलाए।ँ

2. यशैया 43: 1 (डर)-3 (लाई:), 10-13, 15

1 याकूब, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल, वितमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अविन अब 
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “वितमीहरू नडराऊ! मैले वितमीहरूलाई बचाए।ँ मैले वितम्रो नाउँ राखे। वितमी मेरो हौ।

2 जब वितमीमाक्तिथ क/हरू पछ(न, म वितम्रो साथमा छु। जब वितमी नदीहरू तछk वितमीलाई चोट लाग्नेछैन। 
जब वितमी आगोबाट किहJड्दछौ, वितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले वितमीलाई लपटेने छैन्।

3 विकन? विकनभने म, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हुँ। म इस्राएलको परमपविवत्र तेरो उद्धारक वितमीहरूको 
उद्धारको विनम्तिRत मैले चिमश्र भु!ान गरेको क्तिथए।ँ वितमीलाई आफ्नो बनाउन मैले कूश र सेबालाई दिदएको 
क्तिथए।ँ

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, वितमीहरू मेरो साक्षी हौ। मैले चुनेका दास वितमी हौ। मैले वितमीहरूलाई छानें ताविक 
वितमीहरूले माविनसहरूलाई मप्रवित विवश्वस्त पान(लाई सहयोग गर। मैले वितमीहरूलाई छाने ताविक 
वितमीहरूले बुझ्नु पछ( विक म नै उही हुँ’ म नै साँचो परमेश्वर हुँ। मभन्दा पविहल्ये त्यहाँ कोही पविन परमेश्वर 
क्तिथएन अविन म प^ात पविन कोही परमेश्वर हुने छैन।

11 म हो म नै परमप्रभु हुँ। मबाहेक अरू कोही पविन मकु्ति!दाता छैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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12 म एकजना हुँ जसले वितनीहरूक्तिसत बोल्यो। मैले वितमीलाई बचाएँ, मैले ती कुराहरू भनें। त्यो वितमीक्तिसत 
जो क्तिथयो नयाँ वस्तु होइन। वितमी म साक्षी हौ अविन मेरो वितम्रो परमेश्वर हुँ। परमप्रभु आफैले यी कुरा 
भन्नुभयो।

13 म सधैं नै परमेश्वर रहेको छु। जब म कुनै काम गछु( , कसैले पविन त्यो मैले गरेको कुरा बदक््तिलन स!ैनँ। 
अविन कसैले पविन माविनसहरूलाई मेरो शक्ति!बाट बचाउन स!ैनँ।

15 म परमप्रभु वितमीहरूका परमपविवत्र हुँ। मैले इस्राएल बनाए,ँ म वितमीहरूका राजा हुँ।

3. यूहन्ना 1: 1-5, 10-14

1 संसार सृवि/ हुन पविहल्यै त्यहाँ वचनक्तिथयो। त्यो वचन परमेश्वरसंग क्तिथयो, अविन वचननै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
2 उहाँको वचन शुरूमा परमेश्वसंग हुनुहुन्थ्यो।
3 र उहाँकै माध्यमबाट विवश्व सृजना हुन सक्यो। उहाँ विबना केही सृजना हुन सकेन।
4 उहाँ स्वयं जीवन हुनुहुन्थयो। त्यो जीवन माविनसहरूको विनम्तिRत ज्योवित क्तिथयो।
5 त्यो ज्योवित अँध्यारोमा चRकन्छ। अविन अन्धकारले ज्योवितलाई द्धिजत्न सक्दैन।
10 उहाँ संसारका हुनुहुन्थ्यो, संसार उहादँ्वारा हुन आयो, तर संसारले उहाँलाई चिचनेन।
11 उहाँ स्वयंले सृजना गरेको संसारमा आउनु भयो तर उहाँको आफ्नो माविनसहरूले उहाँलाई स्वीकार 

गरेनन्।
12 केही माविनसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मात्र 

परमेश्वरको सन्तान हुने अचिधकार उहाँले दिदनुभयो।
13 ती बालकहरू प्राकृवितक तवरबाट जन्मेका क्तिथएनन्। वितनीहरू आफ्नो आमा-बाबुको शारीरिरक इच्छा 

अथवा विनण(यबाट जन्मेका क्तिथएनन्। बदल्ामा वितनीहरू परमेश्वरबाट जन्मेका क्तिथए।
14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको मविहमा देख्यौं, अविन हामीले विपताका एकमात्र 

पतु्रको मविहमा जस्तो उहाँको मविहमा देख्यौं। वचन अनुग्रह र सत्यताले पूण( क्तिथयो।

4. 2 कोरिरन्थी 1: 2-4

2 हाम्रा विपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्री/बाट अनुग्रह र शाम्तिन्त।
3 परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्री/का विपतालाई धन्यवाद। परमेश्वर विपता हुनुहुन्छ, जो दयामय हुनु हुन्छ। 

उहाँ पूण( सुखमय परमेश्वर हुनुहुन्छ।
4 जविहले-जविहले हामीलाई दुःख आइ पछ(, उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिदनुहुन्छ ताविक हामीले पविन 

अरूलाई दुःख परेको बेला सान्त्वना दिदन सकौं। हामी उनीहरूलाई त्यही सान्त्वना दिदन सक्छौं जुन 
परमेश्वरले हामीलाई दिदनुभयो।

5. यूहन्ना 5: 2 (लाई 1st ,), 5, 8, 9, 15, 16 (लाई 1st ,), 17-20, 24, 26

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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2 यरूशलेमा पाँचवटा दलानहरूले घेरिरएको एउटा जल-कुण्ड छ। यहदीहरूका भाषामा यसलाई बेथस्दा 
भविनन्छ। यो जल-कुण्ड भेडा-ढोकाको नजीकमा छ।

5 येशूले त्यस माविनसलाई त्यहाँ लचिडरहेको देख्नु भयो। येशूलाई त्यो माविनस लामो समयदेखिख विबमार 
भएको थाहा क्तिथयो।

8 तब येशूले भन्नुभयो, उठ! वितम्रो ओछ्यान उठाउ र किहJड
9 तब तुरन्तै त्यो माविनस विनको भयो। त्यो माविनसले आफ्नो ओछ्यान उठायो र किहJड्न थाल्यो। त्योस्तो 

घटना भएको दिदन विवश्रामको दिदनक्तिथयो।
15 तब त्यो माविनस यहूदीहरूकहाँ गयो र वितनीहरूलाई भविनदिदयो विक जसले वितनलाई विनको पानु( भयो उहाँ 

येशू हुनु हुँदोरहेछ।
16 येशूले त्यस्ता कामहरू विवश्रामको दिदनमा गनु( भएको क्तिथयो। यसैले यहूदीहरूले येशू विवरूद्ध नराम्रा 

कामहरू गन( थाले।
17 तर येशूले यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो विपताले कविहल्यै काम रोक्नु भएन। अविन यसैले म पविन काम गन(

रोविकदिदन। येशूले यी कुराहरू भन्नु भए पचिछ, यहूदीहरूले उहाँलाई मानM अझ विन^य गरे।
18 विकनभने, येशूले विवश्रामको दिदनमा व्यवस्था मात्र भङ्गा गरेनन्। उहाँले परमेश्वर नै उहाँको आफ्नो विपता 

हुन् पविन भन्नु भयो। अविन यसप्रकारले येशूले आफूलाई परमेश्वरको समान तुल्याउनु भयो।
19 तर येशूले भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्छु। पतु्रले एक्लै केही गन( स!ैन। विपताले गरेको कामहरू

देखे पचिछ मात्र पतु्रले त्यसै गद(छ। विपताले जे गद(छ पुत्रले त्यही गद(छ।
20 विपताले पुत्रलाई प्रमे गनु(हुन्छ अविन आफूले गरेको सRपूण( काय(हरू पतु्रलाई देखाउनु हुन्छ। यो माविनस 

विनको भयो। तर विपताले यो भन्दा पविन महान काय( पुत्रलाई देखाउनु हुन्छ। तब वितमाहरू सबै छक्क 
पनMछौ।

24 म वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदी कुनै व्यक्ति!ले मेरो कुरा सुन्दछ र मेरा विपतामा विवश्वास गद(छ भने 
उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। त्यो माविनसलाई कविहल्यै न्याय गरिरनेछैन। उनी मृत्युबाट बाविहर आएका 
हुन् अविन जीवनमा प्रवेश गरेकाहुन्।

26 जीवन विपताबाट आउँदछ र पुत्रलाई पविन उहाँले जीवन-दान दिदने अचिधकार प्रदान गनु(भएको छ।

6. मत्ती 23: 9-12

9 अविन यस पथृ्वीमा कसैले पविन कसैलाई ‘विपता भनी सRबोधन नगनु(। वितमीहरूको एक मात्र विपता 
हुनुहुन्छ। उहाँ स्वग(मा हुनुहुन्छ।

10 अविन वितमीहरूले माक्तिलक भन्नु हुदैँन। वितमीहरूको एकमात्र माक्तिलक हुनुहुन्छ, ख्री/।
11 वितमीहरूमाझ जो सबै भन्दा महान छ, ऊ वितमीहरूको सेवक हुनुपछ(।
12 जसले आफूलाई ठूलो देखाउँछ उसले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पछ(।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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7. लूका 10: 21, 22

21 त्यसपचिछ येशूलाई पविवत्र आत्माले अत्यन्त खुशी बनायो। उहाँले भन्नुभयो, हे विपता! स्वग( र पृथ्वीका 
परमप्रभु! म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको प्रसंशा गछु(  विक बुद्धिद्धमान र समझदार 
माविनसहरूबाट तपाईंले यी कुराहरू लुकाएर राख्नु भएको छ। तर तपाईंले यी कुराहरू ती बालकहरू 
सरहका सरल माविनसहरूमा देखाइदिदनु भयो। हो विपता, तपाईंले यसो गनु(भयो विकनभने त्यो तपाईंको 
रूचिच क्तिथयो।

22 मेरा विपताले मलाई सब थोकहरू दिदनुभएकोछ। कसैले जान्दैन विक पुत्र को हो-केवल विपताले मात्र 
जान्नुहुन् छ। अविन विपता को हुन, कसैले जान्दैन केवल पुत्रलाई मात्र थाहा छ। माविनसहरूमा विपतालाई 
वितनीहरूले जान्दछन् जसलाई पुत्रले बताउन खोजोको छ।

8. यशैया 51: 1 (लाई 3rd ,)

1 वितमीहरू कवितपय असल जीवन जीउनलाई एकदमै कोशीश गछk। वितमीहरू यसको लाविग परमप्रभुको 
सहयोग माग्न जान्छौ। वितमीहरूले आफ्ना विपता हेनु( पछ(। उनी एक चट्टान हुन जसको टु]ा वितमीहरू 
होऊ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 63 : 5-11

विवज्ञानमा माविनस आत्माको सन्तान हो। सुन्दर, राम्रो र शुद्ध उसको वंश हो। उहाँको उत्पक्तित्त, नश्वरहरूको 
जस्तै, ]ूर प्रवृक्तित्तमा होइन, न त बुद्धिद्धमा पुग्नु अचिघ उहाँ भौवितक अवस्थाहरू पार गद}न। आत्मा उहाँको 
आदिदम र परम स्रोत हो; भगवान उहाँका विपता हुनुहुन्छ, र जीवन उहाँको अस्तिस्तत्वको विनयम हो।

2. 31 : 4-11

येशूले शरीरको कुनै सRबन्धलाई स्वीकार गनु(भएन। उहाँले भन्नुभयो: "पथृ्वीमा कसैलाई आफ्नो बुबा नभन, 
विकनविक स्वग(मा हुनुहुने वितम्रा विपता एउटै हुनुहुन्छ।" उहाँले फेरिर सोध्नुभयो: "मेरी आमा को हो, र मेरा भाइहरू 
को हुन्," उहाँको बुबाको इच्छा पूरा गनM वितनीहरू हुन्। उसले कसैलाई बुबाको नामले बोलाएको हामीसँग कुनै 
रेकड( छैन। उहाँले आत्मा, भगवान, एकमात्र सृवि/कता(को रूपमा, र त्यसैले सबैको विपताको रूपमा चिचन्नुभयो।

3. 555 : 16-32

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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माविनसको उत्पक्तित्तको खोजी गनु(, जो ईश्वरको प्रवितविबRब हो, ईश्वरको उत्पक्तित्त, आत्म-अस्तिस्तत्व र शाश्वतको 
खोजी गनु( जस्तै हो। केवल नपुंसक तु्रदिटले आत्मालाई पदाथ(सँग, असलसँग खराब, अमरत्वलाई मृत्युसँग 
एकताबद्ध गन( खोज्छ, र यो शैम एकतालाई माविनस भन्न सक्छ, मानौं माविनस मन र पदाथ( दुवैको सन्तान 
हो, देवता र मानवता दुवैको। सृवि/ आध्यास्तित्मक आधारमा आधारिरत छ। हामीले हाम्रो पूण(ताको स्तर गुमाउँछौं
र देवताको उचिचत अवधारणालाई अलग राख्छौं, जब हामी स्वीकार गछ� विक क्तिसद्ध भनेको कुनै पविन कुराको 
लेखक हो जुन अपूण( हुन सक्छ, विक परमेश्वरले पाप गनM शक्ति! दिदनुहुन्छ, वा सत्यले गल्ती गनM क्षमता प्रदान 
गद(छ। हाम्रो महान उदाहरण, येशूले अस्तिस्तत्वको व्यक्ति!गत अभिभव्यक्ति!लाई पुनस्था(विपत गन( सक्नुहुन्थ्यो, जुन 
मृत्युमा हराउने देखिखन्छ। परमेश् वर नै माविनसको जीवन हुनुहुन् छ भनी थाह पाएर, येशूले ]ूसमा टाँविगएपचिछ 
आफूलाई अपरिरवर्तितJत रूपमा प्रस्तुत गन( सक्षम हुनुभयो

4. 544 : 13-17

विवज्ञानमा, दिदमागले न त पदाथ( उत्पादन गछ( न त पदाथ(ले दिदमागलाई उत्पादन गछ(। कुनै नश्वर दिदमागसँग 
क्तिसज(ना गनM वा न/ गनM शक्ति! वा अचिधकार वा बुद्धिद्ध छैन। सबै एउटै मनको अधीनमा छ, भगवान पविन।

5. 262 : 27-6

नश्वर कलहको जग माविनसको उत्पक्तित्तको गलत अथ( हो। सविह सुरु गनु( भनेको सविह तरिरकाले अन्त्य गनु( हो। 
मस्तिस्तष्कबाट सुरु हुने हरेक अवधारणा झूटो रूपमा सुरु हुन्छ। दिदव्य मन अस्तिस्तत्वको एकमात्र कारण वा 
क्तिसद्धान्त हो। कारण वस्तुमा, नश्वर दिदमागमा, वा भौवितक रूपहरूमा अवस्थिस्थत छैन।

मत्य(हरू अहंकारी हुन्छन्। वितनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र काय(कता(, व्यक्ति!गत लेखकहरू, र कुनै कुराको 
विवशेषाचिधकार प्राप्त प्रवत(कहरू भनेर विवश्वास गछ(न् जुन देवताले सृजना गद}नन् वा गन( सक्दैनन्। नश्वर मनको
रचना भौवितक हो। अमर आध्यास्तित्मक माविनस मात्र सृवि/को सत्य प्रवितविनचिधत्व गद(छ।

6. 547 : 19-22

भौवितक विवकास भन्नाले महान् पविहलो कारण भौवितक बन्नैपछ( , र पचिछ या त मनमा फर्तिकJनुपछ( वा धुलो र 
शून्यतामा जानुपछ(।

7. 524 : 28-29

के आत्माले यसको विवपरीत, पदाथ(, र पदाथ(लाई पाप र क/ भोग्ने क्षमता दिदन सक्छ?

8. 69 : 2-7

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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माविनस र ब्रह्माण्ड आत्माबाट विवकक्तिसत भएको हो, र आध्यास्तित्मक पविन हो भन्ने वैज्ञाविनक तथ्य ईश्वरीय 
विवज्ञानमा उस्तै विनभि^त छ र यो प्रमाण हो विक माविनसले पाप र रोगको भावना गुमाएपचिछ मात्र स्वास्थ्यको 
भावना प्राप्त गद(छ। माविनस सृवि/कता( हो भनी विवश्वास गद} माविनसले भगवानको सृवि/लाई कविहल्यै बुझ्न 
सक्दैन।

9. 178 : 8 मात्र, 18-27

वंशाणु कानुन होइन ।

नश्वर मन, पदाथ( मा संवेदना को आधार देखिख अभिभनय, पशु चुRबकत्व छ; तर यो तथाकक्तिथत दिदमाग, जसबाट 
सबै दु/हरू आउँछन्, आफैं मा विवरोधाभास हुन्छ, र अन्ततः विवज्ञानमा व्य! गरिरएको शाश्वत सत्य, वा ईश्वरीय 
मनलाई समप(ण गनु(पछ(। वि]स्थिस्चयन विवज्ञानको हाम्रो बुझाइको अनुपातमा, हामी वंशानुगतको विवश्वास, पदाथ( 
वा पशु चुRबकत्वमा दिदमागको विवश्वासबाट म!ु छौं; र हामी अमर अस्तिस्तत्वको स्थिस्थवितको हाम्रो आध्यास्तित्मक 
समझको अनुपातमा यसको काल्पविनक शक्ति!को पापलाई विनशस्त्र गछ�।

10.   259 : 22-31

नश्वर विवचारले आफ्नै छविवहरू प्रसारण गद(छ, र मानव भ्रम पचिछ यसको सन्तान बनाउँछ। परमेश्वर, आत्मा, 
आध्यास्तित्मक रूपमा काम गनु(हुन्छ, भौवितक रूपमा होइन। मस्तिस्तष्क वा पदाथ(ले कविहल्यै मानव अवधारणा 
बनाएन। कRपन बुद्धिद्ध होइन; त्यसैले यो सृवि/कता( होइन। अमर विवचारहरू, शुद्ध, क्तिसद्ध, र स्थायी, ईश्वरीय 
विवज्ञानको माध्यमबाट ईश्वरीय दिदमागद्वारा प्रसारिरत हुन्छन्, जसले सत्यको साथ तु्रदिटलाई सच्याउँछ र 
आध्यास्तित्मक विवचारहरू, ईश्वरीय अवधारणाहरू माग गद(छ, जसले अन्तमा सामंजस्यपूण( परिरणामहरू 
उत्पादन गन( सक्छ।

11.   257 : 12-21

दिदमागले विवचारहरूमा आफ्नै समानता क्तिसज(ना गद(छ, र एक विवचारको पदाथ( गैर-बुद्धिद्धमान पदाथ(को 
माविनएको पदाथ( हुनु भन्दा धेरै टाढा छ। त्यसैले बाबा मन पदाथ(को विपता होइन। भौवितक इद्धिन्�यहरू र मानव 
अवधारणाहरूले आध्यास्तित्मक विवचारहरूलाई भौवितक विवश्वासहरूमा अनुवाद गनMछन्, र भन् नेछन् विक एक 
मानवरूपी ईश्वर, असीम क्तिसद्धान्तको सट्टा, - अक� शब्दमा, ईश्वरीय प्रमे, - वषा(को विपता हो, "जसले पानीका 
थोपाहरू जन्माएको छ। शीत," जसले "आफ्नो क्तिसजनमा माज्जारोथलाई जन्माउँछ" र "आक( टुरसलाई 
आफ्ना छोराहरू सविहत" माग(दश(न गछ(।

12.   135 : 9-10

आध्यास्तित्मक विवकास मात्र ईश्वरीय शक्ति!को प्रयोगको लाविग योग्य छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13.   264 : 13-31

जसरी नश्वरहरूले परमेश्वर र माविनसको बारेमा थप सही दृवि/कोणहरू प्राप्त गछ(न्, सृवि/का बहुविवध वस्तुहरू, 
जुन पविहले अदृश्य क्तिथए, दृश्यमान हुनेछन्। जब हामीले जीवन आत्मा हो भन्ने महसुस गछ�, न त कुनै कुरामा, 
यो बुझाइ आत्म-पूण(तामा विवस्तार हुनेछ, सबै कुरा परमेश्वरमा, असल, र अरू कुनै चेतनाको आवश्यकता पद}न।

आत्मा र यसको रचनाहरू अस्तिस्तत्वको मात्र वास्तविवकता हुन्। पदाथ( आत्माको सूक्ष्मदश� अन्तग(त हराउँछ। पाप
सत्यद्वारा असुरभिक्षत छ, र येशूद्वारा रोग र मृत्युमाक्तिथ विवजय प्राप्त भयो, जसले वितनीहरूलाई त्रुदिटका रूपहरू 
साविबत गनु(भयो। आध्यास्तित्मक जीवन र आशीवा(द एकमात्र प्रमाण हो, जसद्वारा हामी साँचो अस्तिस्तत्वलाई चिचन्न 
सक्छौं र अकथनीय शाम्तिन्त महसुस गन( सक्छौं जुन एक सव(-अवशोविषत आध्यास्तित्मक प्रेमबाट आउँछ।

जब हामीले वि]स्थिस्चयन विवज्ञानमा बाटो क्तिसक्छौं र माविनसको आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्वलाई चिचन्न सक्छौं, तब हामीले 
परमेश्वरको सृवि/, पथृ्वी, स्वग( र माविनसका सबै मविहमाहरू हेनMछौं र बुझ्नेछौं।

दैविनक कत(व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ(ना

प्रत्येक दिदन प्राथ(ना गनु( यस चच(का प्रत्येक सदस्यको कत(व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समदृ्धिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन( सक्छ!

चच( Rयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र काय(हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्ति!गत अनुलग्नकले मदर चच(का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय(लाई
प्रोत्साविहत गनु(पद(छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिRबत  गछ(न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच(का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु(पद(छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ(ना गनु(पद(छ,  भविवष्यवाणी गन(,  न्याय गनM,
विनन्दा गनM, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानM वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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चच( Rयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन( सतक( ता

यो  चच(का  प्रत्येक सदस्यको  कत(व्य हुनेछ  विक उसले  आ]ामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ( ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस(नु  वा
बेवास्ता गनु( हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच( Rयानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच(, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकJग जेRस बाइबलबाट क्तिलइएको धम(शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम(शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


