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विवषय- एडम र फलन म्यान

स्वर्ण� पाठ:  उत्पत्ति� 1 : 27, 28

"यसर्थ� परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृवि( गन*�भयो। परमेश्वरले वितनीहरुलाई आशीवा�द दिदंदै
भन्न*भयो।”

उ�रदायी पढाइ:  प्रेरिरत 17: 24-28
रोमी 11: 33, 36

24 उहाँ त्यही परमेश्वर हुन*हुन्छ जसले सारा संसार बनाउन* भयो र संसारका सबै र्थोक बनाउन* भयो। उहाँ 
धत> र स्वग�का परमप्रभ* हुन*हुन्छ। उहाँ माविनसहरूले बनाएका मन्दिन्दरहरूमा बस्न* हुन्न!

25 उहाँ न ैजीवन, प्रार्ण र प्रत्येक चीज माविनसहरूलाई दिदन*हुन्छ। उहाँलाई माविनसहरूको क* न ैसहयोगको 
खाँचो छैन। उहाँलाई चाहेका सबै क* राहरू उहाँसँग छन्।

26 परमेश्वरले प्राम्भमा एकजना प*रुष बनाउन* भयो अविन त्यही माविनसबाट विवभिभन्न मानव जावित बनाउन* 
भयो। परमेश्वरले वितनीहरूलाई संसारको प्रत्येक ठाउँमा पविन बस्न दिदन*भयो। परमेश्वरले वितनीहरूलाई 
कवित समय सम्म र क* न अञ्चलमा बस्ने पक्का गरिरदिदन* भयो।

27 परमेश्वरले उहाँलाई माविनसहरूले खोजेको चाहन* हुन्थ्यो। हुन सक्छ वितनीहरूले वरिरपरिर उहाँलाई 
अँध्यारोमा खोज्लान् अविन पाउलान्। तर वास्तवमा उहाँ हामी प्रत्येकबाट टाढो हुन*हुन्न।

28 हामी उहाँसँगै बाँच्छौं। हामी उहाँसँगै हिहड्ंछौं। हामी उहाँसँगै छौं। जस्तो तपाईंहरूका कविवहरूले पविन 
भनेः हामी उहाँकै बालकहरू मात्र हौं।

33 हो, परमेश्वरको एश्वय�को सीमा छैन! उहाँको ज्ञान र ब*न्दिSको क* न ैअन्त छैन! कसैले पविन परमेश्वरले 
गन*�भएको विनर्ण�यको व्याख्या गन� सकै्तन। कसैले पविन परमेश्वरको बाटोहरू ब*झ्दैन।

36 हो, परमेश्वरले सबै र्थोक सृजना गन*�भयो। सबै कूरा उहाँकै कारर्णले र उनैका विनम्तिम्त चत्तिलरहेछ। 
परमेश्वरको महीमा रविहरहोस्! आमिमन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. उत्पत्ति� 1: 1-4 (लाई :), 26-28, 31 (लाई 1st.)

1 आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पथृ्वी सृवि( गन*� भयो।
2 पथृ्वी शून्य त्तिर्थयो, पथृ्वीमा केही पविन त्तिर्थएन। सम*द्रलाई अँध्यारोले ढाकेको त्तिर्थयो अविन परमेश्वरको 

आत्मा पानीमात्तिर्थ परिरभ्रमर्ण गरिररहन्थ्यो।
3 तब परमेश्वरले भन्न*भयो, उज्यालो होस्! अविन उज्यालो चम्कन र्थाल्यो।
4 परमेश्वरले उज्यालो देख्न* भयो अविन त्यसलाई असल मान्न* भयो। तब परमेश्वरले उज्यालो र 

अँध्यारोलाई छ* ट्याउन* भयो।
26 तब परमेश्वरले भन्न*भयो, अब हामी माविनस सृवि( गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र 

माविनस हामी जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्र्थलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै 
प्रार्णीहरुमात्तिर्थ शासन गनjछन्।

27 यसर्थ� परमेश्वरले आफ्नै प्रवितरूपमा माविनसलाई सृवि( गन*�भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा 
माविनसलाई सृवि( गन*� भयो। उहाँले प*रुष र स्त्री सृवि( गन*�भयो।

28 परमेश्वरले वितनीहरुलाई आशीवा�द दिदंदै भन्न*भयो, धेरै सन्तानहरु उत्पवित गराऊ र पृर्थवी भरेर 
वितनीहरुको हेरचाह गर। सम*द्रका माछाहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अविन पथृ्वीमा विहडँड*ल गनm, 
सबै प्रार्णीहरुमात्तिर्थ शासन गर।

31 परमेश्वरले आफूले सृवि( गरेका प्रत्येक चीजको विनरीक्षर्ण गन*� भयो अविन सबै असल लाग्यो।

2. याकूब 1: 17

17 सबै असल क* रा परमेश्वरबाट आउँछ। अविन हरेक पक्का उपहार परमेश्वरबाट आएको हो। यी सब असल
उपहारहरू उहाँ विपताबाट आउँछन् जसले स्वग�का सम्परू्ण� ज्योवितहरू विनमा�र्ण गन*� भयो। तर छाँया ती 
ज्योवितहरूबाट बदत््तिलए जस्तो परमेश्वर कविहल्यै परिरव��न हुन*हुँदैन। उहाँ सदैव समान रहन*हुन्छ।

3. उत्पत्ति� 2: 6, 7 (लाई ;), 21, 22

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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6 पथृ्वीबाट पानी विनस्किस्कयो अविन मैदानमा फैत्तिलयो।
7 तब त्यसपमिछ परमप्रभ* परमेश्वरले भँूईबाट माटो उठाउन* भयो अविन माविनस सृवि( गन*� भयो। परमप्रभ*ले 

माविनसको नाकबाट सास हात्तिलदिदन* भयो र यसलाई न्दिजउँदो बनाउन* भयो।
21 त्यसपमिछ परमप्रभ* परमेश्वरले माविनसलाई गविहरो हिनदं्रामा स*ताउन* भयो। जब त्यो माविनस गविहरो हिनदं्रामा 

पयq उहाँले एउटा करङ्ग विनकालेको ठाउँमा मास*ले प*रिरदिदन*भयो।
22 त्यस माविनसबाट विनकात्तिलएको करङ्गबाट उहाँले एउटी स्त्री माविनस सृवि( गरी वितनलाई त्यस माविनस 

कहा ँल्याउन* भयो।

4. उत्पत्ति� 3: 16, 17 (लाई 1st,), 19

16 त्यसपमिछ परमप्रभ* परमेश्वरले त्यस स्त्रीलाई भन्न*भयो, जब वितमी गभ�धारर्ण गनmछौ त्यस अवस्र्थामा म 
वितमीलाई अवित क( दिदनेछ*  र आफ्नो सन्तान जन्माउने बेलामा वितमीले साहै्र न ैप्रसव वेदना सहन* पनmछ। 
वितमी आफ्नो पवितको चाहना गनmछौ। तर उनले वितमीलाई शासन गनmछ।

17 त्यसपमिछ परमप्रभ* परमेश्वरले त्यस माविनसलाई भन्न*भयो, जब वितमीले वितम्री पत्नीको क* रा मानेर मैले 
नखान* भनी आज्ञा दिदएको रुखको फल खायौ र म वितम्रो कारर्णले भूमिमलाई सराप्ने छ*  ज*न खाद्यय पदार्थ� 
भूमिमबाट वितमीले पाउनेछौ त्यसको विनम्तिम्त वितमीले वितम्रो सारा जीवन भरिर मेहनत गन*� पनmछ।

19 वितमीले आफ्नो आहारको विनम्तिम्त आफ्नो अन*हार पसीनाले छ्याप्-छ्याप्ती नहुञ्जेलसम्म मेहनत गन*� 
पनmछ, मरुञ्जेलसम्म न ैवितमीले मेहनत गन*� पनmछ। त्यसपमिछ वितमी फेरिर माटोमा मिमल्नेछौ। मैले वितमीलाई
बनाउँदा माटोको प्रयोग गेरको त्तिर्थए ँर जब वितमी मनm छौ फेरिर माटोमा मिमल्नेछौ।

5. 1 यूहन्ना 4 : 1, 4, 6

1 मेरा विप्रय मिमत्रहरु, अनेक झूटा अगमवक्ताहरु अविहले यो संसारमा छन्। यसर्थ� प्रत्येक आत्मालाई विवश्वास
नगर। तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर विक वितनीहरु परमेश्वरबाट आएका हुन ्वा होइनन्।

4 मेरा विप्रय बालकहरु, वितमीहरु परमेश्वरका हौ। यसर्थ� वितमीहरुले झूटो त्तिशक्षकहरुलाई परास्त गरेका छौ। 
विकनभने जो वितमीहरुमा हुन*हुन्छ उहाँ संसारमा हुन ेभन्दा महान् हुन*हुन्छ।

6 तर हामी परमेश्वरबाट हौं अविन प्रत्येक जसले परमेश्वरलाई मिचन्छ, अविन स*न्छ। त्यसरी हामी क* न आत्मा 
सत्य हो र क* न झूटो हो मिचन्छौं।

6. म�ी 15: 21-31

21 येश* त्यो ठाउँ छोडेर जान* भयो अविन टायर र त्तिसडोनका के्षत्रवितर जान*भयो।
22 त्यस के्षत्रकी क* न ैएउटी कनानी स्त्री येशूकहा ँआई। वितनले रँूदै भविनन,् परमप्रभ*, दाऊदका पत्र*, ममात्तिर्थ 

दया गन*�होस्। मेरो छोरीलाई भूतले सताएको छ ऊ साहै्र यातनामा छे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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23 तर येशूले त्यस स्त्रीलाई जवाफ दिदन एउटा शब्द पविन भन्न* भएन। अविन चेलाहरू उहाँकहाँ आएर विबन्ती 
गन� लागे, कृपया यो स्त्रीलाई पठाइदिदन* होस, यसले हाम्रो विपछा गदj कराइरहेकी छे।

24 येशूले भन्न*भयो, इस्राएलका हराएको भेडाको विनम्तिम्त मात्र जान* भनी परमेश्वरले मलाई पठाउन* भएको 
हो।

25 त्यो स्त्री फेरिर येशूकहाँ आई। येशूको अमिघ घोप्टो परेर त्यसले भनी, प्रभ*, मलाई सहायता गन*�होस्।
26 उहाँले जवाफ दिदन* भयो, नानीहरूको रोटी क* क* रलाई दिदन* असल हुन्छ त?
27 त्यस स्त्रीले भनी, हो प्रभ*, तर क* क* रहरूले आफ्नो मात्तिलकको टेबलबाट झरेको रोटीका ट*काहरू 

खान्छन्।
28 तब येशूले भन्न*भयो, ह ेनारी वितमीमा ठूलो विवश्वास रहेछ। वितमी जे चाहान्छौ म गनmछ* । अविन त्यसको 

छोरी त्यसैबेला विनको भइहाली।
29 त्यसपमिछ येशूले त्यो ठाउँ छोड्न*भयो अविन गालील झीलको विकनारमा जान*भयो। येशू डाँडामा चढन* 

भयो र त्यहाँ बस्न*भयो।
30 धेरै, माविनसहरू येशूकहाँ आए। ती माविनसहरूले र्थ*प्रै रोगीहरूलाई त्तिलएर आए अविन येशूको अमिघ 

राखिखदिदए। लङ्गडा, अन्धा,ग*ंगा अविन बविहरा भीडद्वारा ल्याइएका त्तिर्थए। येशूले यी सबैलाई विनको 
पारिरदिदन* भयो।

31 लाटाहरू बोल्न सक्ने भए ल*लाहरू बत्तिलया भए विहडन नसक्नेहरू फेरिर विहडन सक्ने भए र अन्धाहरू 
फेरिर देख्न सक्ने भए यस्तो आ^य� देखेर ती माविनसहरू चविकत भएर पविहले यस्तो कविहल्यै देखिखएको 
त्तिर्थएन भन्दै इस्राएलका परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए।

7. 1 कोरिरन्र्थी 15: 22-25

22 आदममा जम्मै माविनसहरू मरे त्यसरी न ैख्री(मा हामी सबै फेरिर जीविवत त*ल्याइनछौं।
23 तर हरेक माविनसलाई उमिचत ]मले जीवनमा बौराइन्छ। बौरीनेहरूमा ख्री( प्रर्थम हुन*हुथ्यो। त्यसपमिछ 

जब ख्री( आउन* हुन्छ, ख्री(मा हुन ेसबै माविनसहरूलाई फेरिर बौराइनेछ।
24 अविन तब अन्त आउनेछ। ख्री(ले जम्मै शासकहरूलाई, अमिधकारीहरूलाई र शत्तिक्तलाई न( पान*� हुनेछ। 

तब उहाँले विपता परमेश्वरको हातमा राज्य स*म्पन* हुन्छ।
25 जब सम्म परमेश्वरले जम्मै शत्र*हरूलाई ख्री(को पाउम*विन दवाएर राख्न* हुदैँन त्यवितज्जेल सम्म ख्री(ले 

राजाले झैं शासन चलाउन* पछ�।

8. 1 यूहन्ना 3: 1-3

1 हामीलाई विपताले यवित विवघ्न प्रमे गन*� भएको छ विक हामी परमेश्वरको बालकहरु भविनन* योग्यका छौं। 
अविन वास्तवमा हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। तर संसारका माविनसहरु यो ब*इदैनन् विक हामीहरु 
परमेश्वरका बालकहरु हौं, विकनभने वितनीहरुले उहाँलाई मिचनेका छैनन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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2 विप्रय मिमत्रहरु, अब हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको छैन विक भविवष्यमा 
हामी के हुनेछौं। हामी जान्दछौ विक जवित बेला ख्री( आउँन* हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं विकनभन ेहामी 
उहाँको वास्तविवक रुप देख्नेछौं।

3 ख्री( पविवत्र हुन*हुन्छ। अविन हरेक व्यत्तिक्त, जसको ख्री(मा आशा छ, स्वयंलाई ख्री( जस्तै पविवत्र 
राख्नेछन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 516 : 28 (भगवान)-29

ईश्वरीय आत्मा प्रवितविबस्किम्बत गन� परमेश्वरले माविनसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउन*भयो।

2. 545 : 10-11

माविनस, परमेश्वरले सृवि( गन*�भयो, सारा पथृ्वीमा प्रभ*त्व दिदइएको त्तिर्थयो।

3. 258 : 9-15, 27-30

माविनस भिभत्र मन भएको भौवितक रूप भन्दा बदिढ छ, जो अमर हुनको लाविग आफ्नो वातावरर्णबाट भाग्नै पछ�। 
माविनसले अनन्ततालाई प्रवितविबस्किम्बत गद�छ, र यो प्रवितविबम्ब ईश्वरको वास्तविवक विवचार हो।

परमेश्वरले माविनसमा अनन्त विवचार व्यक्त गन*�हुन्छ ज*न सदाको लाविग आफैं को विवकास हुन्छ, फराविकलो हुन्छ र 
असीम आधारबाट उच्च र उच्च हुन्छ।

कविहल्यै जन्मेन र कविहल्यै मदjन, माविनसको लाविग, अनन्त विवज्ञानमा ईश्वरको शासन अन्तग�त, आफ्नो उच्च 
सम्पत्ति�बाट खस्न असम्भव त्तिर्थयो।

4. 282 : 28-31

ज*नस*कै क* राले माविनसको पतन वा ईश्वरको विवपरीत वा ईश्वरको अन*पस्थिस्र्थवितलाई संकेत गद�छ, त्यो आदम-स्वप्न
हो, ज*न न त दिदमाग हो, न माविनस, विकनविक यो विपताबाट जन्मिन्मएको होइन।

5. 579: 15 (लाई 2nd ;), 16 (द)-17 (लाई 1st ;)

एडम। त्र*दिट; एक असत्यता; ... असलको विवपरिरत, — ईश्वर र उहाँको सृवि(को;

6. 580 : 21-27

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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एडम नामले जीवन अनन्त छैन, तर यसको स*रुवात र अन्त्य छ भन्ने झूटो अन*मानलाई प्रवितविनमिधत्व गद�छ। विक
अनन्तले परिरमिमतमा प्रवेश गछ� , त्यो ब*न्दिS अब*न्दिSमा जान्छ, र त्यो आत्मा भौवितक अर्थ�मा वास गछ�; त्यो अमर 
दिदमागले पदार्थ�मा परिरर्णाम दिदन्छ, र नश्वर दिदमागमा पदार्थ�; विक एक भगवान र सृवि(कता� उसले सृवि( गरेकोमा 
प्रवेश गन*�भयो, र त्यसपमिछ पदार्थ�को नान्मिस्तकतामा गायब भयो।

7. 306 : 32-6

सबै मानव कलहको अभिभभावक आदम-सपना त्तिर्थयो, गविहरो विनद्रा, जसमा जीवन र ब*न्दिSको उत्पत्ति� भयो र 
पदार्थ�मा सरेको भ्रम उत्पन्न भयो। यो त्र*दिट, वा तर्थाकत्तिर्थत सप�, अझै पविन सत्यको विवपरीतमा जोड दिदन्छ, यसो
भन्छ, "वितमीहरू देवताहरू जस्तै हुनेछौ;" अर्था�त्, म त्र*दिटलाई सत्यको रूपमा वास्तविवक र शाश्वत बनाउनेछ* ।

8. 307 : 11 (म)-14

"... म जसलाई म पदार्थ� भन्छ*  त्यसमा आत्मा हात्तिलदिदनेछ* , र पदार्थ�मा पविन परमेश्वर, आत्मा, जो एकमात्र 
जीवन हुन*हुन्छ जस्तै जीवन भएको देखिखन्छ।"

यो गल्ती आफैमा त्र*दिट साविबत भएको छ।

9. 523 : 3-13

यसको गलत आधारको कारर्ण, त्र*दिटद्वारा विवकत्तिसत भएको अस्प(ताको ध*ंधले झूटो दावीलाई गविहरो बनाउँछ 
र अन्तमा घोषर्णा गद�छ विक परमेश्वरलाई त्र*दिट र्थाहा छ र त्यो त्र*दिटले उहाँको सृवि(लाई स*धार गन� सक्छ। 
सत्यको ठ्याक्कै विवपरिरत प्रस्त*त गदा� पविन झ*टले सत्य भएको दाबी गछ�। पदार्थ�को सृवि( ध*वाँ वा झूटो 
दाबीबाट, वा रहस्यबाट उत्पन्न हुन्छ, र आकाश, वा समझबाट होइन, ज*न परमेश्वरले सत्य र असत्यको 
बीचमा खडा गन*�हुन्छ। त्र*दिटमा, सबै क* रा तलबाट आउँछ, मात्तिर्थबाट होइन। सबै एक भौवितक मिमर्थक हो, 
आत्मा को प्रवितविबम्ब को सट्टा।

10.   214 : 9-17

धूलोबाट बनेको रूपमा धम�शास्त्रमा प्रवितविनमिधत्व गरिरएको एडम, मानव दिदमागको लाविग एउटा वस्त* पाठ हो। 
एडमजस्तै भौवितक इन्दिन्द्रयहरू पदार्थ�मा उत्पत्ति� भएर धूलोमा फर्किकंन्छन्,—अब*न्दिS त्तिसS हुन्छन्। वितनीहरू भिभत्र
आए जस्तै बाविहर जान्छन्, विकनविक वितनीहरू अझै त्र*दिट हुन,् अन्मिस्तत्वको सत्य होइन। जब यो र्थाहा हुन्छ विक 
आध्यान्मित्मक इन्दिन्द्रयले, भौवितक होइन, मनको छाप माविनसलाई ब*झाउँछ, तब अन्मिस्तत्वलाई ब*न्दिझन्छ र 
सामंजस्यपूर्ण� पाइन्छ।

11.   338 : 30 (एडम)-32

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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आदम आदश� माविनस त्तिर्थएन जसको लाविग पथृ्वीले आत्तिशष्  पाएको त्तिर्थयो। आदश� माविनस उमिचत समयमा प्रकट 
भयो, र ख्री( येशू भनेर मिचविनन्थ्यो।

12.   259 : 6-21

ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविनस ईश्वरको वास्तविवक स्वरूप हो। ईश्वरीय प्रकृवितलाई ख्री( येशूमा उत्कृ( रूपमा 
अभिभव्यक्त गरिरएको त्तिर्थयो, जसले माविनसमात्तिर्थ परमेश्वरको वास्तविवक प्रवितविबम्ब फ्याँक्यो र वितनीहरूको 
जीवनलाई वितनीहरूको गरीब विवचार-मोडलले अन*मवित दिदन ेभन्दा उच्च ल्यायो, - विवचार जसले माविनसलाई 
पवितत, विबरामी, पाप र मनmको रूपमा प्रस्त*त गयq। वैज्ञाविनक अन्मिस्तत्व र ईश्वरीय उपचारको ख्री(को जस्तो 
समझले एक त्तिसS त्तिसSान्त र विवचार समावेश गद�छ, - त्तिसS ईश्वर र त्तिसS माविनस, - विवचार र प्रदश�नको 
आधारको रूपमा।

यदिद माविनस पविहले त्तिसS त्तिर्थयो तर अब उसले आफ्नो पूर्ण�ता ग*मायो भने, तब मन*ष्यहरूले माविनसमा ईश्वरको 
प्रवितविबम्ब छविव कविहल्यै देखेका छैनन्। हराएको छविव क* न ैछविव होइन। साँचो समानता ईश्वरीय प्रवितविबम्बमा 
हराउन सविकँदैन। यो ब*झेर येशूले भन्न*भयो: "यसकारर्ण वितमीहरू त्तिसS होओ, जसरी वितमीहरूका स्वग�मा 
हुन*हुने विपता त्तिसS हुन*हुन्छ।"

13.   470 : 16-20, 32-5

भगवानका सन्तानहरुको एउटा मात्र दिदमाग छ। माविनसको मन परमेश्वरले कविहल्यै पाप नगदा� असल कसरी 
खराबीमा परिरर्णत हुन्छ? पूर्ण�ताको स्तर स*रुमा परमेश्वर र माविनस त्तिर्थए। के परमेश्वरले आफ्नो स्तरलाई तल 
ल्याउन*भयो, र के माविनस पतन भयो?

ईश्वर र माविनसको सम्बन्ध, ईश्वरीय त्तिसSान्त र विवचार, विवज्ञानमा अविवनाशी छन;् र विवज्ञानले क* न ैपविन गल्ती 
जान्न वा सद्भावमा फक� न सक्दैन, तर ईश्वरीय आदेश वा आध्यान्मित्मक विनयमलाई धारर्ण गद�छ, जसमा ईश्वर र
उहाँले सृवि( गन*�भएका सबै क* राहरू पूर्ण� र अनन्त छन,् यसको अनन्त इवितहासमा अपरिरवर्कितंत रहन्छन्।

14.   473 : 26 (लाई ,), 28 (उहाँले)-31

येशूले आफूले भनेको क* रालाई प्रदश�नद्वारा स्र्थाविपत गन*�भयो, ... उहाँले त्तिसकाउन*भएका क* राहरू प्रमाभिर्णत 
गन*�भयो। यो ईसाई धम�को विवज्ञान हो। येशूले त्तिसSान्तलाई प्रमाभिर्णत गन*�भयो, जसले विबरामीहरूलाई विनको 
पाछ�  र त्र*दिटलाई बाविहर विनकाल्छ, ईश्वरीय हो।

15.   476 : 29 (येश*)-5

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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येशूले भन्न*भयो, "परमेश्वरको राज्य तपाईं भिभत्र छ;" अर्था�त्, सत्य र प्रमेले वास्तविवक माविनसमा शासन गद�छ, 
परमेश्वरको स्वरूपमा माविनस अटल र अनन्त छ भनेर देखाउँदै। येशूले विवज्ञानमा त्तिसS माविनसलाई देख्न*भयो, 
जो उहाँसाम* देखा पन*�भयो जहाँ पाप गनm नश्वर माविनस नश्वरहरूमा देखा पद�छ। यस त्तिसS माविनसमा 
म*त्तिक्तदाताले परमेश्वरको आफ्नै प्रवितरूप देख्न*भयो, र माविनसको यो सही दृवि(कोर्णले विबरामीहरूलाई विनको 
पायq। यसरी येशूले त्तिसकाउन*भयो विक परमेश्वरको राज्य अक्ष*ण्र्ण, विवश्वव्यापी छ र त्यो माविनस श*S र पविवत्र छ।

16.   200 : 9-19

जीवन छ, सधैं भएको छ, र सधैं पदार्थ�बाट स्वतन्त्र हुनेछ; विकनविक जीवन ईश्वर हो, र माविनस ईश्वरको 
विवचार हो, भौवितक रूपमा बनाइएको होइन तर आन्मित्मक रूपमा, र क्षय र ध*लोको अधीनमा छैन। 
भजनरचवियताले भन:े "तपाईंले उसलाई आफ्ना हातका कामहरूमा प्रभ*त्व जमाउन बनाउन*भयो। 
तपाईंले सबै क* रा उहाँको ख*ट्टाम*विन राख्न*भएको छ।"

अन्मिस्तत्वको विवज्ञानमा ठूलो सत्य, विक वास्तविवक माविनस त्तिर्थयो, छ, र सधैं त्तिसS हुनेछ, अपरिरवत�नीय 
छ; विकनविक यदिद माविनस ईश्वरको प्रवितविबम्ब, प्रवितविबम्ब हो भन,े ऊ न त उल्टो वा उल्टो छ, तर सीधा र 
ईश्वरीय छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

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

चच� म्यान*अल, अन*च्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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न त दुश्मनी वा  न केवल व्यत्तिक्तगत अन*लग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गन*�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
स*विवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेन*�पद�छ र सबै खराबीबाट छ* टकारा पाउन प्रार्थ�ना गन*�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनm,
विनन्दा गनm, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानm वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यान*अल, अन*च्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आ]ामक मानत्तिसक सल्लाहको  विवरुS दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन*  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न*  वा
बेवास्ता गन*� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यान*अल, अन*च्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड वि]भि^यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको त्तिर्थयो। यो हिकंग जेम्स बाइबलबाट त्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उSरर्णहरू र वि]भि^यन साइंस पाठ्यप*स्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


