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स्वर्ण� पाठ:  उत्पत्ति  1 : 26

“तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी माविनस सृवि% गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस हामी
जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्रार्णीहरुमात्तिथ शासन

गन7छन्।”

उ रदायी पढाइ:  यूहन्ना 6 : 25-29, 35

25 माविनसहरूले येशूलाई समदु्र पट्टि> देखे। वितनीहरूले उहाँलाइ सोधे, रब्बिCब, तपाईं यहाँ कविहले आई पुग्नु 
भयो?

26 उहाँले उ र ट्टिदन ुभयो, वितमीहरूले मलाई विकन खोजिजरहेछौ? के मेरो चमत्कारहरू जसले मेरो 
शत्तिIको प्रमार्ण ट्टिदन्छ देखे पछिछ मलाई खोजिजरहेकाछौ? अह!ँ म सत्य भन्छु, वितमीहरूले मलाई 
खोजेको कारर्ण के हो भन ेवितमीहरूले रोटी खोयौ र पुरा अघायौ।

27 जुन खाद्य न% हुन्छ त्यसको विनम्तिम्त काम नगर तर जुन खाद्य न% हुँदैन अविन अनन्त जीवन ट्टिदन्छ 
त्यसको विनम्तिम्त काम गर। माविनसको पतु्रले वितमीहरूलाई त्यस्तो खाद्य ट्टिदन ुहुन्छ। विपताले देखाएका 
छन ्विक उनी माविनसका पुत्र संग छन्।

28 माविनसहरूले येशूलाई सोधे, परमेश्वरले हामीबाट कस्तो प्रकारको काम चाहन ुहुन्छ।
29 येशूले उ र ट्टिदनुभयो, परमेश्वरले वितमीहरूबाट कस्तो काम चाहनुहुन्छ भने वितमीहरू उहाँले पठाउनु 

भएको एकमात्तिथ विवश्वास गनु� पछ�।
35 तब येशूले भन्नुभयो, म त्यो रोटी हु ँजसले जीवन दिदंदछ। जुन माविनस मेरोमा आउँदछ ऊ कविहल्यै 

भोको हुँदैन। जुन माविनसले ममात्तिथ विवश्वास गद�छ ऊ कविहल्यै वितखा�उँदैन।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 100 : 1-5

1 हेसारा पथृ्वीको माविनसहरू हो, परमप्रभुको जयजयकार गर।
2 परमप्रभुको सेवामा खुशी हौ! खुशीका गीतहरू त्तिलएर परमप्रभुको सम्मुख आऊ!
3 परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने जान। उहाँले हामीलाई रच्नु भयो अविन हामी उहाँका माविनसहरू

हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।
4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत त्तिलएर आऊ। उहाँको मजिन्दरमा प्रशंसाको गीतहरू त्तिलएर आऊ। उहाँको

प्रशंसा गर र उहाँको नाउँलाई धन्यवाद चढाओ।
5 परमप्रभु, भलो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम अनन्त छ। हामी सदा सव�दा उहामँात्तिथ भरोसा राख्न सक्छौं!

2. मकू� स 6 : 34 (र येशू) मात्र

34 र येशू...

3. मकू� स 7 : 24 (गए)-37

24 … टायरको जिजल्लावितर जानुभयो, उहाँ त्यहीं नै भएको कुरा माविनसहरूले थाहा नपाओस् भन्ने 
चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको उपस्थिस्थवितलाई गुप्त राख्न सम्भव त्तिथएन।

25 एउटी आइमाईले येशू त्यहीं हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाई। त्यसको छोरीलाई दु%ात्मा लागेको त्तिथयो। 
यसकारर्ण त्यो आइमाई येशूकहाँ आएकी त्तिथई अविन उहाँका चरर्णमा परी।

26 त्यो आईमाई यहूदी त्तिथईन्। उ त्तिसरिरयाको Wोविनत्तिसयमा भन्ने ठाउँमा जन्मेकी यूनानी त्तिथई। त्यसले आफ्नो
छोरीमा लागेको भूतात्मा भगाऊन उहाँलाई विबन्ती गरिरन्।

27 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, केटा केटीहरूले खाने रोटी त्तिलएर कुकुरहरूवितर फ्याँक्नु उछिचत 
होईन, पविहले केटा केटीहरूले जे जवित खान्छन् खाऊन्।

28 आइमाईले भनी, प्रभु, त्यो साँचो हो। तर टेबल मुविनका कुकुरहरूले पविन केटा-केटीले छोडेका 
खानेकुराहरू खान्छन्।

29 तब येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, यो खूबै राम्रो जवाW हो। यसथ� वितमी जानसक्छौ। वितम्रो 
छोरीलाई भूतात्माले छोछिडसकेको छ।

30 त्यो आइमाई घर गई, अविन छोरीलाई ओछ्यानमा पब्बिल्टरहेकी देखी, भूतात्मा गई सकेको त्तिथयो।
31 त्यपछिछ येशूले टायरको इलाका छोडनुभयो अविन साइडन भएर छिडकापोत्तिलस इलाका हूदैँ गालील 

तालवितर जानुभयो।
32 जब उहाँ त्यस ठाउँमा पुग्नुभयो, केही माविनसहरूले उहाँ कहाँ एकजना माविनसलाई त्तिलएर आए। त्यो 

माविनस बैहो र लाटो त्तिथयो। ती माविनसहरूले उहाँलाई त्यो माविनसमा उहाँको हात राखेर विनको 
परिरट्टिदनुहोस् भनी विबन्ती गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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33 येशूले त्यस माविनसलाई भीडबाट उहाँसंगै अलग लानुभयो। उहाँले आफ्नो हातका औंलाहरू त्यो 
माविनसको कानहरूमा राख्नुभयो। त्यसपछिछ थुक्नुभयो अविन त्यो माविनसको जिजब्रो छुनुभयो।

34 येशूले आकाशमा हेनु�भयो, अविन उहाँले लामो सास त्तिलनु भयो। उहाँले त्यस माविनसलाई भन्नुभयो, 
इफ्Wाता

35 जब येशूले त्यसो गनु�भयो, त्यस माविनसको कान खोत्तिलए अविन जिजब्रो को वन्धन Wुक्यो। अविन उ र स्प% 
बोल्ने भयो।

36 येशूले यी सबै भएका घटनाहरूको बारे कसैलाई नभन्नु भनेर वितनीहरूलाई कडा आज्ञा गनु�भयो। उहाँले
सधै नै माविनसहरूलाई आफ्नो बारेमा केही नभन्नु भनेर आज्ञा गनु� भएको छ। तर जवित उहाँले 
माविनसहरूलाई उहाँको विवषयमा कसैलाई नभन्नु भन्नु भयो त्यवित नै माविनसहरूले भने।

37 माविनसहरू साँचै चविकत भए। वितनीहरूले भने, येशूले जे पविन गनु� भेएको छ। येशूले बैह्रोलाई पविन 
सुन्नसक्ने अविन लाटोलाईपविन बोल्न सक्ने बनाउनु हुनछ।

4. प्रेरिरत 20 : 7-12

7 सप्ताहको पविहलो ट्टिदन, हामी सबै प्रभुको भोज खान एकवित्रत भयौं। पावलले अकt ट्टिदन विवदा त्तिलने 
सम्झी वितनीहरूसँग बात मारे। पावलले मध्यरात सम्म गW जारी राखे।

8 हामी मात्तिथल्लो तलामा जहाँ भेला भएका त्तिथयौं। त्यहाँ धेरै ब ीहरू जिझत्तिलछिमत्तिल बत्तिलरहेको त्तिथयो।
9 त्यहाँ एक युटाइकस नाउँको युवा त्तिथयो जो झ्यालमा बत्तिसरहेको त्तिथयो। पावल गWमा मस्त त्तिथए, अविन 

युटाइकसलाई विनद्राले ग्रस्त पायt। अन्तमा, युटाइकस त्यही विनदायो अविन तेस्रो तल्लाको झ्यालबाट 
भूइँमा पछारिरयो। जब माविनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ मरिरसकेको त्तिथयो।

10 पावल युटाइकस कहाँ ओर्लिलंए। उनले घुडँा टेकेर अगाँलो हाले। पावलले अन्य विवश्वासीहरूलाई भने, 
सुता� नगर, वियनी जिजउँदै छन्।

11 पावल Wेरिर मात्तिथल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टुYाए अविन खाए। पावल वितनीहरूसँग धेरै बेरसम्म कुरा 
गरिररहे। उनको गW सविकन्दा छिमर्मिमरें विबहान भइसकेको त्तिथयो। त्यसपछिछ पावल गए।

12 माविनसहरूले त्यस युवकलाई त्तिलएर घर गए। ऊ जिजउँदै त्तिथयो अविन वितनीहरूलाई आराम भयो।

5. रोमी 8 : 12-25

12 यसकारर्ण मेरा दाज्यु-भाई, ट्टिददी-बविहनीहरू, हामी आफ्ना पापपूर्ण� स्वभावद्वारा विनयब्बिन्त्रत हुनुहुदैँन। 
हामीले पापपूर्ण� स्वभावले डोया�एको बाटामा लाग्नु हुँदैन।

13 यट्टिद वितमीहरू आफ्ना पापपूर्ण� स्वभावको चाहनाको पछिछ लाग्छौ भने वितमीहरू आत्मित्मक रूपले मन|छौ।
तर यट्टिद वितमीहरू कुकम� गन�देखिख आWूलाई रोक्न आत्माको शत्तिI प्रयोग गछ~ भने वितमीले सत्य-जीवन
पाउने छौ।

14 परमेश्वरका साँचो छोरा-छोरीहरू भनेका ती नै हुन् जो परमेश्वरकै आत्माद्वारा डोया�इएका हुन्छन्।
15 जुन आत्मा वितमीले पाएकाछौ त्यो वितमीलाई Wेरिर दास बनाउने र डर देखाउने आत्मा होइन। हामीले 

पाएको आत्माले हामीलाई परमेश्वरका छोरा-छोरी बनाउँछ अविन त्यही आत्मासँगै हामी भन्छौ, विपता, 
विप्रय विपता।

16 अविन त्यो आत्मा आWैले हाम्रो आत्मालाई साक्षी ट्टिदन्छ विक हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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17 यदी हामी परमेश्वरका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीवा�द पाउनेछौं जुन परमेश्वरत्तिसत आफ्ना 
माविनहरूका लाविग छ। हामीले ती आशीवा�द परमेश्वरबाट ख्री%त्तिसतै पाउनेछौं। तर हामीले ख्री%ले जस्तै 
दुःख-पीडा सहनु पछ� त्यसपछिछ मात्र हामीले पविन ख्री%ले जस्तै गौरव प्राप्त गन|छौ।

18 अविहले हामी क%मा छौं। तर जुन क% अविहले हामीमा छ त्यो भविवष्यमा हामीलाई ट्टिदइने मविहमासँग 
तुलना गदा� त्यो केही होइन।

19 परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक वस्तुले ठुलो उत्सुकताको साथ त्यस समयलाई प�खिखरहेकोछ जब 
परमेश्वरले उहाँका छोराहरू को को हुन् भनेर देखाउनु हुनेछ। त्यो विवशेष समय हेन� सारा संसारको 
उत्कट अश्चिभलाषा छ।

20 प्रत्येक वस्तु जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यो मूल्यहीन भएर गयो। त्यसले परिरवत�न गन� चाहेन, तर 
परमेश्वरकै इच्छा अनुसार यस्तो भयो। तथाविप त्यहाँ यस्तो आशा त्तिथयोः

21 परमेश्वरले बनाउन भएको हरेक कुरा नाश हुनबाट मुI बनाइने छ र परमेश्वरका छोरा-छोरीहरूले 
मविहमा र स्वतन्त्रता प्राप्त गन|छन्।

22 हामी जान्दछौ सारा संसार सृवि% गरिरएको प्रसव-वेदनाले तडविपरहेकी एउटी स्त्रीले झैं आज सम्म 
उत्सुकतापूव�क प�खिखरहेकै छन्।

23 यो संसारले मात्र होइन, हामीले पविन आन्तरिरक पीडा बोकेर प�खिखरहेकाछौं। हामीमा परमेश्वरको 
प्रवितज्ञाको प्रथम अंश सरह आत्मा छ। यसैले हामीलाई उहाँले आफ्ना सन्तान कविहले बनाउनु हुने हो 
भनेर उत्सुकतापूव�क प�खिखरहेकाछौं। मेरो भन्नुको तात्पय�, हामीलाई उहाँले हाम्रा शरीरहरूबाट कविहले 
मतु्तिI ट्टिदनुहुनेछ भनेर प�खिखरहेकाछौं।

24 हामीहरू बचाइयौं र हामीमा यो आशा छ। यट्टिद हामीले प�खिखरेहका कुरा देख्न सके त्यो साँछिचकै आशा 
हुने छैन। माविनसहरूले त्यस कुराको आशा गद7नन् जुन वितनीहरूले पविहल्यै पाइसकेका हुँदछन्।

25 तर हामी केही चीजको आशा गरिररहेछौं जुन हामीले अविहले सम्म पाएका छैनौं। हामीले ठुलो धैय�त्तिसत 
त्यो प�खिखरहेका छौं।

6. 1 यूहन्ना 3 : 1-3

1 हामीलाई विपताले यवित विवघ्न प्रेम गनु� भएको छ विक हामी परमेश्वरको बालकहरु भविननु योग्यका छौं। 
अविन वास्तवमा हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। तर संसारका माविनसहरु यो बुइदैनन् विक हामीहरु 
परमेश्वरका बालकहरु हौं, विकनभने वितनीहरुले उहाँलाई छिचनेका छैनन्।

2 विप्रय छिमत्रहरु, अब हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको छैन विक भविवष्यमा 
हामी के हुनेछौं। हामी जान्दछौ विक जवित बेला ख्री% आउँनु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं विकनभने हामी 
उहाँको वास्तविवक रुप देख्नेछौं।

3 ख्री% पविवत्र हुनुहुन्छ। अविन हरेक व्यत्तिI, जसको ख्री%मा आशा छ, स्वयंलाई ख्री% जस्तै पविवत्र 
राख्नेछन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 428 : 22-23

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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महान आध्यात्मित्मक तथ्यलाई बाविहर ल्याउनु पछ� विक माविनस पूर्ण� र अमर छ, हुनेछैन।

2. 195 : 11-14

प्रत्येकले विनर्ण�य गन| विबन्दु यो हो विक यो नश्वर मन हो वा अमर मन जो कारक हो। हामीले मेटाविWजिजकल विवज्ञान 
र यसको ईश्वरीय त्तिसद्धान्तको लाविग पदाथ�को आधारलाई त्याग्नुपछ�।

3. 303 : 21-21 अकt पाना

पीडा र सुख, जीवन र मृत्यु, पविवत्रता र अपविवत्रता, मानवमा छिमत्तिसन्छ, त्यो नश्वर, भौवितक माविनस ईश्वरको 
प्रवितरूप हो र आWै सृवि%कता� हो भन्ने विवश्वास घातक त्रुट्टिट हो।

भगवान, आWैं को छविव र समानता विबना, एक विनरथ�कता, वा मन अव्यI हुनेछ। उहाँ आफ्नो स्वभावको 
साक्षी वा प्रमार्ण विबना हुनुहुनेछ। आध्यात्मित्मक माविनस ईश्वरको छविव वा विवचार हो, एक विवचार जुन हराउन वा 
यसको ईश्वरीय त्तिसद्धान्तबाट अलग हुन सक्दैन। जब भौवितक इजिन्द्रयहरू अछिघको प्रमार्णले आत्मित्मक भावनामा 
उत्पन्न भयो, प्रेरिरतले घोषर्णा गरे विक कुनै पविन कुराले उहाँलाई परमेश्वरबाट, जीवन र सत्यको मीठो भावना र 
उपस्थिस्थवितबाट अलग गन� सक्दैन।

यो अज्ञानता र गलत विवश्वास हो, चीजहरूको भौवितक भावनामा आधारिरत, जसले आध्यात्मित्मक सुन्दरता र 
भलाइ लुकाउँछ। यो बुझेर पावलले भन:े "न मृत्यु, न जीवन, ... न वत�मान चीजहरू, न आउने कुराहरू, न 
उचाइ, न गविहराइ, न कुनै अन्य प्रार्णीहरूले हामीलाई परमेश्वरको प्रमेबाट अलग गन� सक्षम हुनेछन्।" यो 
विYश्चि[यन विवज्ञानको त्तिसद्धान्त हो: ईश्वरीय प्रमेलाई यसको प्रकटीकरर्ण वा वस्तुबाट वस्थि�चत गन� सविकँदैन; त्यो 
आनन्दलाई दुःखमा परिरर्णत गन� सविकँदैन, विकनविक दुःख आनन्दको मात्तिलक होइन। विक असलले कविहल्यै 
खराबी उत्पन्न गन� सक्दैन; त्यो कुराले कविहल्यै मन उत्पन्न गन� सक्दैन र जीवनले मृत्युको परिरर्णाम ट्टिदन्छ। 
त्तिसद्ध माविनस - परमेश्वरद्वारा शात्तिसत, उहाँको त्तिसद्ध त्तिसद्धान्त - पापरविहत र अनन्त छ।

सद्भाव यसको त्तिसद्धान्तबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसैद्वारा विनयब्बिन्त्रत हुन्छ र त्यसको पालना गद�छ। ईश्वरीय त्तिसद्धान्त
मानव जीवन हो। माविनसको सुख, त्यसकारर्ण, भौवितक भावनाको विनपटानमा छैन। सत्य त्रुट्टिटले दूविषत हुदैँन। 
माविनसमा सद्भाव संगीतमा जस्तै सुन्दर छ, र कलह अप्राकृवितक, अवास्तविवक छ।

4. 312 : 14-22

माविनसहरू आफ्नो हृदयमा प्रेमको जिझल्का भए तापविन भौवितक यहोवाको भावनामा परमानन्दमा जान्छन्। 
तैपविन ईश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, र प्रेम विबना, ईश्वर, अमरत्व प्रकट हुन सक्दैन। नश्वरहरूले सत्यलाई नबुझेर विवश्वास 
गन� खोज्छन्; यद्यविप परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। मृत्यु अपरिरहाय� छ भनी मत्य�हरू दावी गछ�न;् तर माविनसको 
अनन्त त्तिसद्धान्त सदा-वत�मान जीवन हो। मत्य�हरू एक सीछिमत व्यत्तिIगत ईश्वरमा विवश्वास गछ�न;् जबविक 
परमेश्वर असीम प्रमे हुनुहुन्छ, जुन असीछिमत हुनुपछ�।

5. 475 : 5-27 अकt पाना

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रश्न। - मान्छे के हो?

जवाW। - माविनस कुनै कुरा होइन; ऊ मत्मिस्तष्क, रगत, हड्डी र अन्य भौवितक तत्वहरूले बनेको छैन। 
धम�शास्त्रले हामीलाई जानकारी ट्टिदन्छ विक माविनस परमेश्वरको स्वरूप र प्रवितरूपमा बनाइएको हो। कुरा त्यो 
समानता होइन। आत्माको समानता आत्माको विवपरीत हुन सक्दैन। माविनस आध्यात्मित्मक र त्तिसद्ध छ; र 
विकनभने उहाँ आध्यात्मित्मक र त्तिसद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई विYश्चि[यन विवज्ञानमा यवित बुझ्नुपछ�। माविनस एक विवचार 
हो, छविव, प्रेमको; ऊ शारीरिरक छैन। उहाँ परमेश्वरको छिमश्चि�त विवचार हुनुहुन्छ, सबै सही विवचारहरू सविहत; 
परमेश्वरको छविव र समानतालाई प्रवितविबब्बिम्बत गन| सबैका लाविग सामान्य शCद; विवज्ञानमा पाइने रूपमा 
अत्मिस्तत्वको सचेत पविहचान, जसमा माविनस ईश्वर वा ट्टिदमागको प्रवितविबम्ब हो, र त्यसैले अनन्त छ; जसको 
ईश्वरबाट अलग मन छैन; जसमा देवताबाट एक गरु्ण पविन कम छैन; जुनसँग आफ्नो जीवन, बुजिद्ध, वा 
सृजनात्मक शत्तिI छैन, तर आत्मित्मक रूपमा उहाँको सृवि%कता�सँग सम्बत्मिन्धत सबै कुरा प्रवितविबब्बिम्बत गद�छ।

अविन परमेश्वरले भन्नुभयो: "हाम्रो प्रवितरूपमा माविनसलाई हाम्रो स्वरूपमा बनाऔं, र वितनीहरूले समुद्रका 
माछाहरू, हावाका चराहरू, गाईवस्तुहरू र सम्पूर्ण� पथृ्वी र सबैमात्तिथ प्रभुत्व पाओस्। पृथ्वीमा घस्रने कुरा।

माविनस पाप, रोग र मृत्युको लाविग असक्षम छ। वास्तविवक माविनस पविवत्रताबाट टाढा जान सक्दैन, न त 
परमेश्वर, जसद्वारा माविनस विवकत्तिसत भएको छ, पाप गन� क्षमता वा स्वतन्त्रता उत्पन्न गन� सक्छ। मरर्णशील 
पापी परमेश्वरको माविनस होइन। नश्वरहरू अमरहरूको नकली हुन्। वितनीहरू दु%का सन्तान हुन,् वा एक दु%, 
जसले घोषर्णा गछ� विक माविनस धुलोमा वा भौवितक भू्रर्णको रूपमा सुरु हुन्छ। ट्टिदव्य विवज्ञानमा, ईश्वर र वास्तविवक
माविनस ईश्वरीय त्तिसद्धान्त र विवचारको रूपमा अविवभाज्य छन्।

त्रुट्टिट, यसको अम्तिन्तम सीमाहरूमा आग्रह गरिरएको, आत्म-नाश हुन्छ। त्रटु्टिटले आत्मा शरीरमा छ, जीवन र बुजिद्ध 
पदाथ�मा छ, र यो कुरा माविनस हो भन्ने दाबी गन� बन्द हुनेछ। भगवान माविनसको त्तिसद्धान्त हो, र माविनस 
भगवान को विवचार हो। त्यसैले माविनस नश्वर हो न भौवितक । मत्य�हरू गायब हुनेछन,् र अमरहरू, वा 
परमेश्वरका सन्तानहरू, माविनसको एकमात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देखा पन|छ। मत्य�हरू भगवानका पवितत 
बच्चाहरू होइनन्। वितनीहरूको अत्मिस्तत्वको पूर्ण� अवस्था कविहल्यै त्तिथएन, जुन पछिछ पुन: प्राप्त गन� सविकन्छ। 
वितनीहरू नश्वर इवितहासको सुरुदेखिख न ै"पापमा गभ�धारर्ण र अधम�मा जत्मिन्मएका" त्तिथए। मृत्यु अन्ततः 
अमरतामा विनत्तिलएको छ। अमर माविनससँग सम्बत्मिन्धत तथ्यहरूलाई स्थान ट्टिदन पाप, रोग र मृत्यु हराउनु पछ�।

ह ेनश्वर, यो जान्नुहोस् र माविनसको आध्यात्मित्मक स्थिस्थवितको खोजी गनु�होस्, जुन सबै भौवितक स्वाथ�भन्दा बाविहर
छ। याद गनु�होस् विक धम�शास्त्रले मरर्णशील माविनसको बारेमा यसो भन्छ: "माविनसको लाविग, उसको ट्टिदन घाँस 
जस्तै हो: मदैानको Wूल जस्तै, त्यो Wल्छ। थप छैन।"

6. 428 : 23-29

हामीले सदाको लाविग अत्मिस्तत्वको चेतनालाई धारर्ण गनु�पछ�, र ट्टिढलो होस् वा चाँडो, ख्री% र विYश्चि[यन विवज्ञान 
माW� त, हामीले पाप र मृत्युलाई मास्टर गन7 पछ�। माविनसको अमरताको प्रमार्ण अझ स्प% हुनेछ, विकनविक 
भौवितक विवश्वासहरू त्यागेका छन ्र अत्मिस्तत्वको अमर तथ्यहरू स्वीकार गरिरन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[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- नश्वर र अमर

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक ट्टिदन 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 समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यत्तिIगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबब्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले ट्टिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन|,
विनन्दा गन|, सल्लाह ट्टिदन,े 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  आYामक मानत्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध ट्टिदन
प्रवितट्टिदन 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 प्लेनविWल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYश्चि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


