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विवषय- भगवान एक मात्र कारण र सृवि�कता�

स्वण� पाठ:  यर्मिम!या 32: 17

"हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईंले तपाईंको महान-शक्ति*द्वारा अविन तपाईंको विवस्तृत स्वग� र पथृ्वी बनाउनु भयो अविन
तपाईंको लाविग केही असम्भव छैन्।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 121: 1-3, 5, 6 
भजनसंग्रह 148: 3, 5

1 सहायताको विनम्तिम्त म पहाडहरू वितर हछुे�। तर मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मेरो सहायता स्वग� र पथृ्वी सृजना गनु�हुने परमप्रभुबाट आउँछ।
3 परमेश्वरले पतनहुन दिदनु हुनेछैन, वितम्रो संरक्षक विनदाई जाने होइन।
5 परमप्रभु वितम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान् शक्ति*द्वारा वितम्रो रक्षा गनु�हुन्छ।
6 वितमीलाई दिदउँसो घामले अविन राती जूनले हाविन पुराउँदैन।
3 हे सूय� र चन्द्र, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योवितहरू, उहाँको प्रशंसा गर।
5 परमप्रभुको प्रशंसा गर। विकन? विकनभने परमेश्वरले आज्ञा दिदनुभयो अविन सबैको सृजना भयो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. विहतोपदेश 3: 19, 20

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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19 परमेश्वरले ज्ञानद्वारा पथृ्वी स्Rापना गनु� भयो, र सम्झ-शक्ति*द्वारा आकाश सृजना गनु� भयो।
20 उहाँको ज्ञान द्वारा परमप्रभुले समदु्र र बादल सृजना गनु� भयो जसबाट पानी पछ�।

2. यशैया 25: 1, 3, 4

1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई आदर गद�छु र तपाईंको नाउँको प्रशंसा गद�छु। 
तपाईंले उदेककोकामहरू गनु�भयो। धेरै पविहले तपाईंले भन्नु भएका वचनहरू पूण�त सत्य छन्। त्यस्तै 
भयो जस्तो तपाईंले हुन्छ भन्नु भएको क्तिRयो।

3 शक्ति*शाली जावितहरूका माविनसहरूले तपाईंको सम्मान गन]छन्, दरिरलो शहरहरूका शक्ति*शाली 
माविनसहरूले तपाईंक्तिसत डराउनेछन्।

4 परमप्रभु, तपाईं गरीब माविनसहरूका विनम्तिम्त सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ। यी माविनसहरूलाई पराजिजत गन� धेरै
समस्याहरू सृवि� भए तर तपाईंले वितनीहरूको रक्षा गनु�भयो। परमप्रभु, बाढी र गम_बाट जोगाउनुका 
विनम्तिम्त तपाईं मानक्तिसहरूको घर जस्तै हुनुहुन्छ। क�हरू भयंकर हुरी र बर्खाा� जस्तै हुन्। पानी पर्खाा�लको 
विवरोधमा प्रचण्ड बढछ। तर घरश्चिभत्र माविनसहरूलाई क्षवित हुनेछैन्।

3. भजनसंग्रह 55: 8, 16 (म), 17, 22

8 म भागेर बाँच्ने क्तिRए।ँ म दुःर्खाको तूLानबाट भाग्ने क्तिRए।ँ
16 म सहयोगको लाविग परमेश्वरलाई पुकान] छु, अविन परमप्रभुले मलाई जवाL दिदनु हुनेछ।
17 म परमेश्वरसँग विबहान, दिदउसो र बेलुकी कुरा गद�छु। मेरो अस्तव्यस्त उहाँलाई बताउँछु। अविन उहाँले मेरो 

कुरा सुन्नु हुन्छ!
22 मेरा शत्रुहरू वास्तवमा चिचप्लो धस्नेहरू हुन्, वितनीहरू शाम्तिन्तका कुराहरू गछ�न,् वास्तवमा वितनीहरू 

युद्धको तयारी गरिररहेका हुन्छन्। वितनीहरूका शब्दहरू तेल जस्त चिचप्लो हुदँछ, तर वितनीहरूले छुरीले झैं
काट्ने गछ�न्।

4. प्रस्Rान 14: 5, 8 (र उहाँ) (से:), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31

5 इस्राएलका माविनसहरू भागे भन्ने समाचार विLरऊनले Rाहा पायो। जब विLरऊन र उसका 
अचिधकारीहरूले पविन यो र्खाबर सुने, वितनीहरूले के गरेका क्तिRए त्यस विवषयमा आफ्नो विवचार बदल्ी गरे। 
विLरऊनले भने, हामीहरूले विकन इस्राएली माविनसहरूलाई वितनीहरूको दासत्वबाट जान दिदयौं?

8 ...र उसले इस्राएलका सन्तानहरूलाई पछ्यायो।
10 इस्राएलीले विLरऊनलाई उसका चिमश्रदेशीहरूक्तिसत आउँदै गरेको देरे्खा। वितनीहरू साहै्र डराएका क्तिRए अविन

वितनीहरूले परमप्रभुलाई गुहार मागे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13 तर मोशाले उत्तर दिदए, नडारऊ वितमीहरू जहाँ छौ यही उश्चिभने काम गर अविन हेर आज परमप्रभुले 
वितमीहरूलाई बचाउनु हुनेछ। वितमीहरूले यी चिमश्रबासीलाई Lेरिर कविहल्यै देख्ने छैनौ।

21 मोशाले आफ्नो लहुरो लाल समदु्रमाक्तिR उठाए अविन परमप्रभुले पूव�बाट तेजक्तिसत बतास चलाइदिदनुभयो। 
बतास रात भरी नै चक्तिलरह्यो, पूव_य बतासले समदु्रलाई सुकाइदिदयो अविन यसलाई दुइ भाग पारिर दिदयो।

22 इस्राएलका माविनसहरू सूर्खाा जमीनमाक्तिR किह!डेर समुद्र पार गरे। वितनीहरूको दाविहने र देबे्रपदिt समदु्रको 
पानी पर्खाा�ल झै उश्चिभएको क्तिRयो।

23 विLरऊनका घोडसैविनक अविन रRहरूले इस्राएलीहरूलाई समदु्र बीचमा रे्खादे।
26 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, समदु्रमाक्तिR वितम्रो लहुरो उठाऊ जसले गदा� पानी चिमश्रहरूका 

घोडाहरू र रRहरूमाक्तिR Lक] र जाऊन्।
27 यसकारण विबहान उज्यालो हुनअचिघ मोशाले आफ्नो लहुरो समुद्रमाक्तिR उठाए अविन समदु्र Lेरिर पानीले 

भरिरयो। चिमश्रका माविनसहरू त्यहाँबाट भाग्ने चे�ा गदu क्तिRए तर परमप्रभुले वितनीहरूलाई समुद्रमा डुबाएर 
मारिरदिदनु भयो।

30 यसरी त्यस दिदन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई बचाउनु भयो र ती माविनसहरूले चिमश्री माविनसहरू लाल 
समदु्रको विकनारमा देरे्खा।

31 इस्राएलका माविनसहरूले परमप्रभुको महाशक्ति* Rाह पाए जब उहाँले चिमश्रका सेनाहरूलाई परास्त गनु� 
भयो। यसकारण माविनसहरू परमप्रभुक्तिसत डराए। वितनीहरूले Lेरिर परमप्रभु र उहाँका सेवक मोशामाक्तिR 
विवश्वास गनु� Rाले।

5. भजनसंग्रह 107: 23, 24, 28 (वितनीहरू)-30

23 कवितपय माविनसहरू जहाजमा तरेर समुद्र पारी पुगे। वितनीहरूका कम�ले नै वितनीहरूलाई महासागर पार 
तायv।

24 ती माविनसहरूले परमेश्वरले के गन� सकनु हुन्छ भन्ने कुरा देरे्खा। वितनीहरूले समदु्रमा गनु� भएको उहाँको 
अद्भतू कामहरू देरे्खा।

28 ... वितनीहरूले परमेश्वरलाई गुहार मागे। अविन उहाँले ती संकटहरूबाट वितनीहरूलाई बचाउनु भयो।
29 परमेश्वरले समदु्र तूLानलाई रोक्नु भयो। अविन छालहरूलाई शान्त पानु�भयो।
30 माझीहरू रु्खाशी भए विकनभने समुद्र शान्त क्तिRयो। अविन परमेश्वरले वितनीहरू जहाँ जान चाहन्Rे त्यहाँ 

जोगाएर लैजानु भयो।

6. मत्ती 8: 18, 23-27

18 येशूले देख्नुभयो आLूलाई धेरै माविनसहरूले घेरेका क्तिRए। अविन आफ्ना चेलाहरूलाई झीलको अकv वितर
जान लगाउनु भयो।

23 येशू एउटा डुङ्गामा चढनुभयो र उहाँको चेलाहरू पविन उहाँको पचिछ लागे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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24 जब डुङ्गाले विकनार छाड्यो, त्यसैबेला झीलमा अचानक एक भयङ्कर आघँी चल्न Rाल्यो। छालहरूले
डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। तर येशू सुवितरहनु भएको क्तिRयो।

25 चेलाहरू गए र उहाँलाई ब्यँूझाए र भने, हे प्रभु, हामीलाई बँचाउनुहोस् हामी डुब्न लाविगरहेछौ।
26 येशूले भन्नुभयो, वितमीहरू विकन डराउँछौ? वितमीहरू क्तिसत त्यक्तित्त विवश्वास छैन? तब येशू उठनुभयो अविन 

आँधी र छालहरूलाई आज्ञा गनु� भयो। आँधी Rाचिमयो, अविन झीलमा पूरा शाम्तिन्त छायो।
27 सबै माविनसहरू छक्क परे। वितनीहरू भन्नलागे, उहाँ कस्तो माविनस हुनुहुन्छ? विकनभने हावा र बतासले 

पविन उहाँको आज्ञा मान्दो रहेछन्।

7. यशैया 32: 1-3

1 योकुरा ध्यान दिदएर सुन जो म भन्छु। राजा सदाचारी हुनु पछ� जसले दया ल्याउन सक्छ। अगुवाहरूले 
मानक्तिसहरूलाई नेतृत्व दिद!दा विनष्पक्ष विनण�य क्तिलनु पछ�।

2 यदिद यस्तो हुन्छ भने राजा हावा पानीबाट लुक्ने ठाउँ हुनुहुनेछ अविन सुक्र्खाा जमीनमा पानीको धारा 
हुनुहुनेछ। यस गरम ठाउँमा ठूलो चtानको शीतल छाँया हुनेछ।

3 माविनसहरू राजासँग सहायता माग्नलाई त्यतावितर जान्छन् अविन माविनसहरूले साँच्चै नै उहाँका कुरा 
सुन्नेछन्।

8. अय्यूब 37: 5 (से,), 6, 10-12, 14 (से,), 14 (र्खाडा)

5 परमेश्वरको गज�न आवाज चमत्कारमय हुन्छ। उहाँले महान कम�हरू गनु� हुन्छ जुन हामी बुझ्न स*ैनौं।
6 परमेश्वरले किह!ऊलाई भन्नुहुन्छ, ‘पथृ्वीमा झर’ अविन परमेश्वरले वषा�लाई भन्नु हुन्छ, ‘पथृ्वीमाक्तिR र्खाविनईं।
10 परमेश्वरको स्वासले वरL बनाउँछ, अविन समदु्रहरू जमाउँछ।
11 परमेश्वरले बादलमा पानी भनु�हुन्छ, अविन गज�ने मेघ Lैलाउनु हुन्छ।
12 परमेश्वरले बादलहरूलाई पथृ्वी वरिरपरिर बहन आदेश दिदनुहुन्छ। बादलहरूले परमेश्वरकै आज्ञा अनुसार 

काम गद�छ।
14 ... भएर सुन, परमेश्वरले गनु� भएको ती अनौठा कुराहरू बारे सोच।

9. आमोस 4: 13

13 परमेश्वर नै एकजना हुनुहुन्छ जसले पहाड र बतास सृजना गन�हुन्छ। उहाँले माविनसहरुलाई आफ्नो 
विबचार भन्नुहुन्छ। उहाँनै एक हुनुहुन्छ जसले विबहानलाईअँध्यारोमा परिरवत�न गनुहुन्छ। अविन पृथ्वीका 
पहाडहरुमाक्तिR चढनु हुन्छ। उहाँको नाउँ यहोवा हो परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 583 : 20-25

विNएटर। आत्मा; मन; बुजिद्धमत्ता; वास्तविवक र राम्रो सबैको एविनमेटेड ईश्वरीय क्तिसद्धान्त; आत्म-अस्तिस्तत्व जीवन, 
सत्य, र प्रमे; जुन क्तिसद्ध र अनन्त छ; पदाR� र दु�को विवपरीत, जसको कुनै क्तिसद्धान्त छैन; भगवान, जसले सबै 
बनाइयो र आफ्नो विवपरीत एक परमाणु वा तत्व बनाउन सकेन।

2. 275 : 10-24

यसको  विवज्ञानमा  हुनुको  वास्तविवकता  र  Nम  बुझ्नको  लाविग,  तपाईंले  वास्तवमा  सबै  कुराको  ईश्वरीय
क्तिसद्धान्तको रूपमा ईश्वरलाई गणना गरेर सुरु गनु�पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रमे, एकको रूपमा संयोजन, र
परमेश्वरका लाविग धम�शास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदाR�,  बुजिद्ध,  बुजिद्ध,  अस्तिस्तत्व,  अमरता,  कारण,  र प्रभाव
ईश्वरको हो। यी उहाँका गुणहरू हुन्, अनन्त ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, प्रमेको अनन्त अश्चिभव्यक्ति*हरू। कुनै पविन बुजिद्ध
बुजिद्धमानी छैन तर उहाँको बुजिद्ध; कुनै सत्य सत्य छैन, कुनै प्रमे प्यारो छैन, जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय हो;
राम्रो छैन, तर असल परमेश्वरले दिदनुहुन्छ।

ईश्वरीय मेटाविLजिजक्स, जसरी आध्यास्तित्मक बुझाइमा प्रकट हुन्छ, स्प� रूपमा देर्खााउँछ विक सबै मन हो, र त्यो
मन ईश्वर हो, सव�शक्ति*मान, सव�व्यापी, सव�विवज्ञान, - अRा�त्, सबै शक्ति*, सबै उपस्थिस्Rवित, सबै विवज्ञान। तसR�
सबै यRाR�मा मनको अश्चिभव्यक्ति* हो।

3. 209 : 5-8, 10-11

मन, यसको सबै संरचनाहरूमा सवvच्च र ती सबैलाई शासन गन], यसको आफ्नै विवचारहरूको प्रणालीको 
केन्द्रीय सूय� हो, यसको आफ्नै विवशाल सृवि�को जीवन र प्रकाश हो; र माविनस ईश्वरीय मनको सहायक हो।

दिदमाग विबना संसार ध्वस्त हुनेछ, बुजिद्ध विबना जसले हावालाई आफ्नो पकडमा राख्छ।

4. 597 : 27-30

पवन। जसले सव�शक्ति*मानको शक्ति* र परमेश्वरको आस्तित्मक सरकारको चाललाई संकेत गद�छ, सबै 
चीजहरू समावेश गद�छ। विवनाश; Nोध; नश्वर जुनूनहरू।

5. 192 : 17-26, 11-16

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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नवैितक र आध्यास्तित्मक शक्ति* आत्माको हो, जसले "आफ्नो मुट्ठीमा हावा" राख्छ। र यो क्तिशक्षा विवज्ञान र 
सद्भाव संग मेल र्खाान्छ। विवज्ञानमा, तपाईंसँग भगवानको विवरोध गन] कुनै शक्ति* हुन सक्दैन, र भौवितक 
इजिन्द्रयहरूले वितनीहरूको झूटो गवाही त्याग्नै पछ�। राम्रोको लाविग तपाईंको प्रभाव तपाईंले सही स्केलमा 
फ्याँक्नुभएको वजनमा विनभ�र गद�छ। तपाईले गनु� भएको राम्रो र मूत� रूप ले तपाईलाई एक मात्र प्राप्त शक्ति*
दिदन्छ। दु� भनेको शक्ति* होइन। यो बलको उपहास हो, जसले आफ्नो कमजोरीलाई धोका दिदन्छ र कविहल्यै 
उठ्दैन।

त्रदुिटपूण� शक्ति* भौवितक विवश्वास हो, अन्धो गलत शक्ति*, इच्छाको सन्तान हो र बुजिद्धको होइन, नश्वर दिदमागको 
हो, अमरको होइन। यो टाउको लामो मोवितयाकिब!द, भस्म ज्वाला, आँधीको सास हो। यो विबजुली र आँधी हो, 
सबै स्वाR_, दु�, बेइमान, र अपविवत्र छ।

6. 293 : 21-31

भूकम्प, हावा, तरंग, चट्याङ, आगो, पशुजन्य उग्रतामा अश्चिभव्य* हुने - नश्वर मनको कुनै अस्प� Nोध छैन -
र यो तRाकक्तिRत मन आत्म-नाश हुन्छ। दु�ताको अश्चिभव्यक्ति*, जसले ईश्वरीय न्यायलाई नक्कल गछ�, 
धम�शास्त्रमा "परमप्रभुको Nोध" भविनन्छ। वास्तवमा, वितनीहरू त्रुदिट वा पदाR�को आत्म-विवनाश देर्खााउँछन् र 
पदाR�को विवपरीत, आत्माको शक्ति* र स्Rायीतालाई औंल्याउँछन्। विNस्थिस्चयन विवज्ञानले सत्य र यसको 
सवvच्चता, विवश्वव्यापी सद्भाव, ईश्वरको सम्पूण�ता, असल र र्खाराबको शून्यतालाई प्रकाशमा ल्याउँछ।

7. 97 : 5 (द)-13

…जवित नजिजकको तु्रदिटले सत्यको अनुकरण गछ� र तRाकक्तिRत पदाR� यसको सार, नश्वर दिदमागसँग चिमल्दोजुल्दो 
हुन्छ, त्यवित नै नपुंसक तु्रदिट विवश्वासको रूपमा बन्छ। मानवीय मान्यता अनुसार चट्याङ भयंकर र विवद्युतीय 
प्रवाह तीव्र भएतापविन विNस्थिस्चयन विवज्ञानमा एउटाको उड्ने र अकvको प्रहारले हाविनरविहत हुन्छ । जवित धेरै 
विवनाशकारी पदाR� बन्छ, त्यवित नै यसको शून्यता प्रकट हुन्छ, जबसम्म पदाR� भ्रममा आफ्नो नश्वर क्तिशर्खारमा 
पुग्दैन र सदाको लाविग हराउँदैन।

8. 183 : 1 (सत्य)-7

सत्यले आत्मालाई सबै कुरा सम्भव बनाउँछ; तर पदाR�को तRाकक्तिRत विनयमहरूले कुनै कामको आत्मा प्रदान 
गदuन, र भौवितकवादी कोडहरूको आज्ञाकारिरताको माग गद�छ, यसरी एउटै ईश्वर, एउटै कानून विनमा�ताको 
आधारबाट टाढा जान्छ। परमेश्वरले एकताको विनयम बनाउनुहुन्छ भनी मान्नु गलत हो; विववादलाई प्रकृवित वा 
ईश्वरीय कानूनबाट कुनै समR�न छैन, यद्यविप यसको विवपरीत धेरै भविनन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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9. 134 : 21-26 (से  येशु), 27 (शान्त)-8

साँचो लोगोहरू स्प� रूपमा विNश्चिPयन विवज्ञान हो, सद्भावको प्राकृवितक विनयम जसले विववादलाई जिजत्छ, - 
विकनभने यो विवज्ञान अलौविकक वा पूव�प्राकृवितक हो, न त यो ईश्वरीय कानूनको उल्लंघन हो, तर विकनभने यो 
परमेश्वरको अपरिरवत�नीय कानून हो, राम्रो। येशू... आँधीलाई शान्त गनु�भयो, विबरामीहरूलाई विनको पानु�भयो, 
पानीमा विहँड्नुभयो। भौवितक प्रवितरोधमा आध्यास्तित्मक शक्ति*को शे्रष्ठतामा विवश्वास गन] ईश्वरीय अचिधकार छ।

चमत्कारले परमेश्वरको व्यवस्Rा पूरा गछ� , तर त्यो व्यवस्Rालाई उल्लङ्घन गदuन। यो तथ्य अविहले चमत्कार 
भन्दा पविन रहस्यमय देखिर्खान्छ। भजनरचवियताले गाए: "ए समुद्र, वितमीलाई के भयो, विक वितमी भाग्यौ? वितमी 
जोड�न, विक वितमीलाई विLता� लविगयो? वितमी पहाडहरू, विक वितमी भेडाझैँ छाड्यौ, र वितमी साना पहाडहरू, 
Rुमाहरूझैँ? RरRर, हे पथृ्वी, परमप्रभुको उपस्थिस्Rवित, याकूबका परमेश्वरको उपस्थिस्Rवितमा।" चमत्कारले कुनै 
विवकारको परिरचय दिदँदैन, तर परमेश्वरको अपरिरवत�नीय कानूनको विवज्ञानलाई स्Rाविपत गदu प्राRचिमक Nमलाई 
उजागर गद�छ।

10.   240 : 1-9

प्रकृवितले प्राकृवितक, आध्यास्तित्मक विनयम र ईश्वरीय प्रेमलाई आवाज दिदन्छ, तर मानव विवश्वासले प्रकृवितलाई 
गलत व्याख्या गछ�। आक� दिटक के्षत्रहरू, घमाइलो उष्ण कदिटबन्धहरू, विवशाल पहाडहरू, परे्खाटा हावाहरू, 
शक्ति*शाली विबलोहरू, भर्खा�रको घाटीहरू, उत्सवका Lूलहरू, र गौरवशाली स्वग�हरू, - सबैले दिदमागलाई 
औंल्याएका छन्, वितनीहरूले प्रवितविबम्बिम्बत आध्यास्तित्मक बुजिद्ध। पुष्प प्ररेिरतहरू देवताको चिचत्रक्तिलविप हुन्। सूय� र 
ग्रहहरूले ठूलो पाठ क्तिसकाउँछन्। ताराहरूले रातलाई सुन्दर बनाउँछन्, र पचा� स्वाभाविवक रूपमा 
उज्यालोवितर Lक� न्छ।

11.   143 : 26-31

मन महान सृवि�कता� हो, र मनबाट उत्पन्न भएको बाहेक कुनै शक्ति* हुन सक्दैन। यदिद मन 
कालानुNचिमक रूपमा पविहलो क्तिRयो, पविहलो सम्भाविवत रूपमा हो, र पविहले अनन्त हुनुपद�छ, तब 
मनलाई मविहमा, सम्मान, प्रभुत्व, र शक्ति* दिदनुहोस् अनन्त रूपमा यसको पविवत्र नामको कारण।

दैविनक कत�व्यहरू

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राR�ना

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

चच� म्यानुअल, 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  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै र्खाराबीबाट छुटकारा पाउन प्राR�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवाणी गन�,  न्याय गन],
विनन्दा गन], सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान] वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आNामक 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� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विNश्चिPयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किक!ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विNश्चिPयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


