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विवषय- एडम र फलन म्यान

स्वर्ण� पाठ:  एविफसी 5 : 14

”जाग, हे विनदाएकाहरू हो! मृत्युबाट उठ अविन वितमीहरूमाथि+ ख्रीष्ट चम्कुनु हुनेछ।”

उत्तरदायी पढाइ:  यशैया 52: 1, 2, 9, 10
 यशैया 54: 17
भजनसंग्रह 17: 15 

1 जाग! जाग! हे थिसयोन! आफै वस्त्र लगाऊ! आफ्नो शथि; धारर्ण गरेर पविवत्र यरूशेलेममा उभ! 
2 धूलो टक्टकाऊ। आफ्ना आश्चय� पोषाकहरू लगाऊ! यरूशलेम, थिसयोनको छोरी, वितमी कैदी थि+यौ। तर

अविहले, आफ्नो साङ्गलाहरूबाट मु; छौ जुन बन्धन वितम्रा घाँटी वरिरपरिर बाँधिधएका थि+ए।
9 यरूशलेम, वितम्रो भग्नावशेष भवनहरू फेरिर खुशीले भरिरनेछ। वितमीहरू सबै पुन आनन्दिन्दत हुनेछौ। 

विकन? विकनभने यरूशलेममाथि+ परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुले आफ्ना माविनसहरूलाई 
बचाउनुहुनेछ।

10 परमप्रभुले आफ्नो पविवत्र बाहुबल सारा जावितहरूलाई देखाउनु हुनेछ। टाढामा भएका सारा राष्ट्रहरूले 
परमप्रभुले कसरी आफ्ना माविनसहरूको उद्धारलाई देख्नेछन्।

17 माविनसहरूले वितम्रो विवरूद्ध लडाइँ गन� हवितयारहरू बनाउँनेछन्, तर ती हवितयारहरूले वितमीलाई परान्दिजत
गन� सक्दैनन्। केही माविनसहरूले वितम्रो विवरूद्ध कुराहरू गनRछन्, तर वितनीहरू जो वितम्रो विवरूद्ध कुरा 
गछ�न् आफै दोषी रहेको प्रमाणिर्णत गनRछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको दासले के पाउनेछ? 
वितनीहरूले मबाट माफ पाउनेछन्।

15 मैले न्यायको विनम्तिम्त प्रा+�ना गरें। यसैले, हे परमप्रभु, म तपाईंको मुहार हेनRछु। हे परमप्रभु, तपाईंलाई 
हेरेर, म पूर्ण� सन्तुष्ट हुनेछु।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन 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. उत्पथित्त 1 : 1, 26-28 (लाई 1st ,)
1 आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृविष्ट गनु� भयो।
26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो,  अब हामी माविनस सृविष्ट गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस 

हामी जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्+लचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्रार्णीहरुमाथि+ 
शासन गनfछन्।

27 यस+� परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृविष्ट गनु�भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा माविनसलाई 
सृविष्ट गनु� भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृविष्ट गनु�भयो।

28 परमेश्वरले वितनीहरुलाई आशीवा�द दिदंदै भन्नुभयो।

2. उत्पथित्त 2 : 1, 6-8, 21 (लाई :)
1 यसरी पृथ्वी, आकाश र वितनीहरुणिभत्र प्रत्येक वस्तुको सृविष्ट पूरा भयो।
6 पृथ्वीबाट पानी विनस्किस्कयो अविन मैदानमा फैथिलयो।
7 तब त्यसपधिछ परमप्रभु परमेश्वरले भँूईबाट माटो उठाउनु भयो अविन माविनस सृविष्ट गनु� भयो। परमप्रभुले 

माविनसको नाकबाट सास हाथिलदिदनु भयो र यसलाई न्दिजउँदो बनाउनु भयो।
8 परमप्रभु परमेश्वरले अदन नाउँ भएको ठाउँमा पूव�पदिj एउटा बगैंचा बनाउनु भयो र उहाँले सृविष्ट गनु� 

भएको माविनसलाई त्यहाँ राख्नु भयो।
21 त्यसपधिछ परमप्रभु परमेश्वरले माविनसलाई गविहरो किनंद्रामा सुताउनु भयो।र उनी सुते।

3. उत्पथित्त 3 : 9, 10

9 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पुरुष माविनसलाई बोलाउनु भयो अविन सोध्नु भयो, वितमी कहाँ छौ?
10 तब त्यस पुरुष माविनसले उत्तर दिदयो, तपाईको आवाज मैले बगैंचा णिभत्र चाल पाए ँर म नाङ्गैं रहेको 

हुँदा डराए ँर म लुकें ।

4. उत्पथित्त 4 : 1

1 आफ्नी पत्नी हव्वासंग आदमको सहवास भयो अविन वितनी गभ�वती भएर एउटा छोरो कवियनलाई 
जन्माइन। वितनले भविनन, परमप्रभुको सहायताद्वारा मैले एउटा माविनसलाई जन्म दिदए।ँ

5. अय्यूब 14 : 1, 6 (लाई 1st ,)

1 हामी सबै माविनसहरू हौं। हाम्रो आयु छोटो अविन संकटहरूले भरिरएको छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6 यसैले परमेश्वर, हामीलाई हेन� छोधिडदिदनु हवस।

6. लूका 4: 1 (येशू) (लाई 1st,), 16-19, 21 (यो)

1 येशू यद�न नदीदेखिख फ� विकनुभयो। उहाँ पविवत्र आत्माले भरिरपूर्ण� हुनुहुन्+ो। त्यो आत्माले उहाँलाई 
उजाडस्+ान वितर डोया�यो।

16 येशूले आफु हुकR को शहर नासरतको पविन यात्रा गनु� भयो। विवश्रामको दिदनमा अधिघ झैं उहाँ सभाघरमा 
जानु भयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उणिभनु भयो।

17 यशैया अगमव;ाद्वारा लेखिखएको ग्रन्+ उहाँलाई दिदईएको थि+यो। उहाँले ग्रन्+ पल्टाउनु भयो अविन एक 
ठाउँ जहाँ विनम्नथिलखिखत कुरा लेखिखएको भेjाउनु भयोः

18 परमप्रभुको आत्मा ममथि+ छ। परमेश्वरले मलाई अणिभषेक गनु�भएकोछ, केही पविन नभएका 
माविनसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषर्णा गनु� पठाउनु भएकोछ, कैदीहरूलाई 
मु; पान� अविन अन्धो माविनसहरूलाई देख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा विपल्सिल्सएका माविनसहरूलाई 
मु; पान� परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोछ।

19 अविन घोषर्णा गन� विक आफ्नो माविनसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उधिचत समय आएको छ।
21 मैले वितमीहरू अधिघ जो धम�ग्रन्+को अंश पढे त्यो आज पढदै गदा� नै पूर्ण� भयो।

7. यूहन्ना 3: 1-7

1 हाँ विनकोदेमस नाउँ भएको एकजना माविनस थि+ए। वितनी फरिरसीहरू मध्ये एक अविन यहूदीहरूका 
अगुवाहरू मध्ये एकजना थि+ए।

2 एक-रात विनकोदेमस् येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमेश्0वरद्वारा पठाएको 
एकजना थिशक्षक हुनुहुन्छ। विकनभने परमेश्वरको सहयोग विबना तपाईंले जुन चमत्कारहरू गनु� हुँदैछ कुनै 
माविनसले गनु� स;ैन।

3 येशूले उत्तर दिदनु भयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। माविनस फेरिर एकपल्ट जन्मनु पछ�। यदिद माविनस 
फेरिर जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन।

4 विनकोदेमसले भने, एक माविनस जो बूढो छ, ऊ फेरिर कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गभ�णिभत्र
दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अविन फेरिर जन्मछ?

5 तर येशूले भन्नुभयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पाविन र आत्माबाट जन्मनु नै पछ�। यदिद उ 
त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गन� स;ैन।

6 मान्छेको शरीर आमा-बाबुबाट जन्मिन्मन्छ। तर मान्छेको आन्मित्मक जीवन आत्माबाट जन्मिन्मन्छ।
7 अचम्म नमान, मैले वितमीलाई भनें, ‘वितमी पुन जन्मिन्मनै पछ�।’ हावा जता चहान्छ त्यतै बहन्छ। वितमीले 

हावा बहेको सुन्छौ।

8. एविफसी 4: 17 (लाई 1st ,), 22 (राख्नु), 23, 24 (राख्नु)

17 म यो भन्छु ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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22 ... वितमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन थिसकाइयो। त्यसको अ+�, अधिघका दिदनहरूमा पछ्याइ 
किहंडेको कुमाग�लाई वितमीहरूले त्याग्नु पछ�। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण� इच्छाहरूले त्यसलाई +ोत्रो 
बनाइसकेका छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।
24 ... वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धम} र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 

वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा थिसज�नु भएको छ।

9. 1 कोरिरन्+ी 15 : 45, 47-51

45 धम�शास्त्रमा जस्तो लेखिखएको छः प्र+म माविनस एउटा जीविवत +ोक भयो। तर अम्तिन्तम आदम आत्मा 
भयो जसले जीवन दिदन्छ।

47 पविहलो माविनस पथृ्वीको धूलोबाट आयो। दोस्त्रो माविनस स्वग�बाट आयो।
48 माविनसहरू पथृ्वीका हुन्। वितनीहरू पृथ्वीको पविहलो माविनस जस्तो हुन्। तर ती माविनस जो स्वग�का हुन् 

ती स्वग�को माविनस जस्तै हुन्।
49 जसरी हामीहरू पथृ्वीका माविनस जस्तै बनाइयौं त्यसैले हामी स्वग�का त्यो माविनस बविननुको पविन बदली 

गराइन्छौ।
50 दाज्यू-भाइ दिददी-बविहनीहरू हो! म वितमीहरूलाई यो भन्छुः भौवितक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग 

थिलन पाउँदैन। जुन कुरो त्यो कुनै अविवनाश कुरोमा भागथिलन स;ैन।
51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मनR छैनौ, तर हामी सबैको परिरवत�न हुनेछ।

10. रोमी 13 : 11 (अब)-14

11 ... अब विनद्राबाट ब्यँून्दिझने वितम्रो समय आएको छ। विकनभने जवित बेला हामीले विवश्वास गय~ त्यस बेला 
भन्दा अविहले हाम्रो मुथि; हामी नन्दिजक भएको छ।

12 रात प्रायः थिसन्दिद्धसक्यो दिदन लगभग यहाँ आइसक्यो। यस+�ः हामीले अन्धकारको कामगन� छोडनु पछ�, 
अविन उज्यालाको कामहरू गनु� पछ�।

13 दिदनको माविनसहरू जस्तो हामीले स्वच्छातापूव�क काम गनु�पछ�। हामी जङ्गली र ख�धिचलो भोजमा 
भुथिलनु हुँदैन। हामी दाखरसले माथित्तनु हुँदैन। हामीले व्यणिभचारका पापहरु गनु� हुदैँन र हामीले आफ्ना 
शरीरले कुनै पाप गनु� हुदैँन। हामीले झगडा गनु� हुदैँन र ईर्ष्याया� गनु� हुँदैन।

14 त्यसको सjामा आफूले प्रभु येसू ख्रीष्ट झैं होऊ। आफ्नो पापमय स्वभाव र पापमय इच्छाहरूलाई 
सन्तुष्टी नदेऊ।

11. 1 यूहन्ना 3: 2, 3

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

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 ख्रीष्ट पविवत्र हुनुहुन्छ। अविन हरेक व्यथि;, जसको ख्रीष्टमा आशा छ, स्वयंलाई ख्रीष्ट जस्तै पविवत्र 
राख्नेछन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 259 : 6-11

ईश्वरीय विवज्ञान मा,  माविनस भगवान को साँचो छविव हो। ईश्वरीय प्रकृवित सबैभन्दा राम्रो ख्रीष्ट येशू मा व्य;
भएको थि+यो,  जसले परमेश्वर को वास्तविवक प्रवितविबम्ब मनRहरु लाई फ्याँक्नुभयो  र उनीहरुको जीवन लाई
उनीहरुको गरीब विबचार-मोडेल लाई अनुमवित दिदनु भन्दा माथि+ उठाउनुभयो,-विवचार जसले माविनसलाई पतन,
विबरामी, पाप, र मनR को रूप मा प्रस्तुत गद�छ।

2. 282 : 28-31

जो पनी माविनस को पतन वा भगवान को विवपरीत वा भगवान को अनुपल्सिस्+वित को संकेत गद�छ, आदम सपना 
हो, जो न त मन छ, न माविनस, विकनविक यो विपता को जन्म भएको छैन।

3. 580 : 21-27

एडम नाम झूटा अनुमान को प्रवितविनधिधत्व गद�छ विक जीवन अनन्त छैन, तर सुरु र अन्त छ; विक अनन्त सीधिमत 
मा प्रवेश गद�छ, विक बुन्दिद्ध गैर बुन्दिद्ध मा जान्छ, र आत्मा भौवितक अ+� मा बस्छ; त्यो अमर मन को मामला मा 
परिरर्णाम, र नश्वर दिदमाग मा कुरा; विक एक ईश्वर र सृविष्टकता�ले के सृविष्ट गनु�भयो, र त्यसपधिछ पदा+� को 
नान्मिस्तकता मा गायब भयो।

4. 307 : 14-16, 26-13

यो त्रदुिट आफैं मा एक त्रदुिट साविबत भएको छ। यसको जीवन जीवन होईन, तर मात्र एक क्षणिर्णक, एक अन्मिस्तत्व 
को गलत अ+� हो विक मृत्यु मा समाप्त हुन्छ।

माविनस भौवितक आधार बाट बनेको थि+एन, न त भौवितक कानून को पालन गन� को लागी आदेश दिदइएको थि+यो
जुन आत्माले कविहल्यै बनाएको थि+एन; उनको प्रान्त आध्यान्मित्मक कानून मा छ, मन को उच्च कानून मा।

त्रुदिट को भयानक दिदन, कालोपन, र अराजकता को माथि+, सत्य को आवाज अझै पनी बोलाउँछ: "एडम, 
वितमी कहाँ छौ? के तपाइँ जीविवत विवश्वासमा हुनुहुन्छ विक त्यहाँ एक मात्र भगवान हुनुहुन्छ, र उहाँको आज्ञा 
पालना गन� सक्नुहुन्छ? " जब सम्म पाठ यो +ाहा हुन्छ विक भगवान मात्र मन शासन गनR माविनस हो, नश्वर 
विवश्वास डरलाग्दो जस्तै यो शुरू मा थि+यो, र माग बाट लुक्नेछ, "वितमी कहाँ छौ?" यो भयानक माग, "आदम,
वितमी कहाँ छौ?" टाउको, मुटु, पेट, रगत, नसा, आदिद बाट प्रवेश द्वारा भेदिटएको छ: "लो, म यहाँ छु, शरीर 
मा खुशी र जीवन को लागी खोन्दिजरहेको छु, तर केवल एक भ्रम, झूटा दावीहरु को एक धिमश्रर्ण, झूठो खुशी 
को खोज , पीडा, पाप, रोग, र मृत्यु। "

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5. 250 : 6-11 (लाई 2nd .), 22-25

नश्वर अन्मिस्तत्व एक सपना हो; नश्वर अन्मिस्तत्वको कुनै वास्तविवक अन्मिस्तत्व छैन, तर भन्छन् "यो म हुँ।" आत्मा 
अहंकार हो जुन कविहल्यै सपना देख्दैन, तर सबै कुरा बुझ्दछ; जो कविहल्यै गल्ती गदfन, र कविहल्यै सचेत हुन्छ;
जो कविहल्यै विवश्वास गदfन, तर जान्दछ; जो कविहल्यै जन्मिन्मदैन र कविहल्यै मदfन। आध्यान्मित्मक माविनस यो 
अहंकार को समानता हो।

अब म सोध्छु, के सुत्ने सपना भन्दा मनR अन्मिस्तत्व को जाग्ने सपना मा कुनै वास्तविवकता छ? त्यहाँ हुन सक्दैन,
विकनविक जे होस् एक नश्वर माविनस देखिखन्छ एक नश्वर सपना हो।

6. 305 : 29-30

यी नश्वर सपनाहरु मानव मूल को हो, दिदव्य हैन।

7. 546 : 1-17

झूटो विवश्वास छ विक आत्मा अब पदा+� मा डुबेको छ, केविह भविवर्ष्याय को समयमा यो बाट म;ु हुन को लागी, - 
यो विवश्वास मात्र नश्वर छ। आत्मा, भगवान, कविहल्यै अंकुरिरत छैन तर "उही विहजो, र आज, र सधैंभरिर।" यदिद 
मन, भगवान, त्रदुिट थिसज�ना गद�छ, त्यो तु्रदिट ईश्वरीय मन मा अवल्सिस्+त हुनुपद�छ, र त्रदुिट को यो धारर्णा देवता को 
पूर्ण�ता लाई परान्दिजत गद�छ।

ईसाई विवज्ञान विवरोधाभासी छ? के सृविष्टको ईश्वरीय थिसद्धान्त गलत छ? के भगवान दिदमाग को घोषर्णा गन� को 
लागी कुनै विवज्ञान छैन, जबविक पदा+� बुन्दिद्ध द्वारा शाथिसत छ? "त्यहाँ पथृ्वी बाट एक धुवाँ माथि+ गयो।" यो एक 
भौवितक आधार मा राम्रो को एक विवचार बाट शुरू को रूप मा तु्रदिट को प्रवितविनधिधत्व गद�छ। यो भगवान र मनुर्ष्याय 
को केवल शारीरिरक इन्दिन्द्रयहरु को माध्यम बाट प्रकट हुन को लागी माविनन्छ, यद्यविप भौवितक इन्दिन्द्रयहरु आत्मा 
वा आध्यान्मित्मक विवचार को कुनै संज्ञान थिलन सक्दैनन्।

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

नश्वर जीवन मा मानव अनुभव, जो एक अण्डा बाट शुरू हुन्छ, अय्यूब संग धिमल्दोजुल्दो छ, जब उनी भन्छन्,
"एक मविहला बाट जन्मेको माविनस केविह दिदन को हुन्छ, र समस्या बाट भरिरएको हुन्छ।" मनRहरु भौवितक जीवन 
को यस धारर्णा बाट सबै मा सबै को रूप मा बाविहर आउनु पछ�। वितनीहरूले विYणिश्चयन विवज्ञान संग आफ्नो 
गोला खोल्नु पछ�, र बाविहर र मा+ी हेनु� पछ�।

एक भौवितक स्रोत बाट दु: ख, पाप, र मृत्यु को लागी कुनै उपाय छैन, उद्धार गनR शथि; को लागी, उनीहरु 
अवसरहरु बाट, अण्डा मा छैन र धुलो मा छैन। … यस प्रकार यो +ाहा छ विक मामला नश्वर दिदमाग को एक 
अणिभव्यथि; हो, र त्यो कुरा सधैं आफ्नो दाबी समप�र्ण गद�छ जब थिसद्ध र शाश्वत मन बुन्दिझन्छ।

9. 303 : 16-20

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, नोभेम्बर 7, 2021
विवषय- एडम र फलन म्यान

ईश्वरीय विवज्ञानले भ्रम को मूल मा कुस} राख्छ विक जीवन, वा दिदमाग, भौवितक शरीर द्वारा बनाईएको हो वा हो,
र विवज्ञान अन्ततः सबै भ्रम को आत्म-विवनाश र को विवज्ञान को सुन्दर समझ को माध्यम बाट यो भ्रम नष्ट 
हुनेछ। न्दिजन्दगी।

10.   557 : 16-21

जब नश्वर दिदमाग को धुवाँ वार्ष्यापीकरर्ण हुन्छ, श्राप हटाइनेछ जो मविहला लाई भन्छ, "दु: ख मा तपाइँ 
बच्चाहरु लाई जन्म दिदनुहुनेछ।" ईश्वरीय विवज्ञान सत्य को प्रकाश संग त्रदुिट को बादल विफता� रोल, र माविनस मा
पदा� उठाउँछ कविहल्यै जन्मेको रूपमा र कविहल्यै मनR को रूप मा, तर आफ्नो सृविष्टकता� संग सहअन्मिस्तत्व को 
रूप मा।

11.   223 : 2-6

पावलले भने, "आत्मामा विहँड्नुहोस्, र तपाइँ शरीरको वासना पूरा गनु�हुन्न।" चाँडै वा पधिछ हामी जान्दछौं विक
माविनसको सीधिमत क्षमताको बन्धन भ्रम द्वारा बनाइएको छ विक ऊ आत्माको सjा शरीरमा, आत्माको सjा 
शरीरमा बस्छ।

12.   230 : 4 (को)-10

... यस नश्वर सपना, वा भ्रम बाट जागृवित, हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता, र अमरता मा ल्याउनेछ। यो जागरर्ण
सदाको लागी ख्रीष्टको आगमन हो, सत्य को उन्नत प्रकट, जो त्रदुिट बाविहर विनकाल्छ र विबरामीहरुलाई विनको 
पाछ�। यो मुथि; हो विक भगवान, ईश्वरीय थिसद्धान्त, प्रमे को माध्यम बाट आउँछ, येशू द्वारा प्रदश�न गरीएको 
छ।

13.   171 : 4-8 (लाई 4th ,)

भौवितकताको आध्यान्मित्मक विवरोधाभास को माध्यम बाट, ख्रीष्ट को माध्यम बाट, सत्य को माध्यम बाट, 
माविनस दिदव्य विवज्ञान को कुञ्जी संग स्वग� को ढोका जुन मानव विवश्वास बन्द गरीएको छ, र आफैं लाई अपूर्ण�, 
सीधा, शुद्ध, र स्वतन्त्र पाउनुहुनेछ,

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा+�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन प्रा+�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्+ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथि;गत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा+�ना गनु�पद�छ, भविवर्ष्यायवार्णी गन�, न्याय गनR,
विनन्दा गनR, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानR 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 मानथिसक 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 प्लेनविफल्ड विYणिश्चयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि+यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विYणिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


