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विवषय- आदम र पवितत माविनस

स्वर्ण� पाठ:  1 कोरिरन्थी 15: 22

"आदममा जम्मै माविनसहरू मरे त्यसरी नै ख्रीष्टमा हामी सबै फेरिर जीविवत तुल्याइनछौं।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्रह 92: 1, 2, 12-15
यहूदा 1: 24, 25

1 परमप्रभुको गुर्ण-गान गनु� असल कुरा हो। सव7च्च परमेश्वर, तपाईंको गुर्ण-गान गनु� असल कुरा हो।
2 विबहानको बेलामा तपाईंको प्रेम बारे गाउनु असल हो, अविन रातमा तपाईंको विवश्वास बारेमा गाउनु असल 

हो।
12 असल माविनसहरू लेबानेनमा परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोविपएको देवदारू जस्ता छन्।
13 परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोप्न गरिरएको धमA माविनसहरू हाम्रो परमेश्वरको मन्दिन्दरको प्राङ्गर्णमा 

फुलिलरहेकाछन्।
14 वितनीहरू बृद्ध भए तापविन वितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन गरिररहने छन्।
15 वितनीहरू त्यहाँ हुनु नै परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, भन्नलाई नै हो। उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, अविन उहाँले 

अनचुिचत काम गनु�हुन्न।
24 परमेश्वर शलिMशाली हुनुहुन्छ अविन वितमीहरुलाई पतन हुनबाट जोगाउन सहयोग गनP योग्य हुनुहुन्छ। कुनै 

दोष अविन महा आनन्द विबनै उहाँको मविहमामय उपस्थिस्थवित अचिS वितमीलाई ल्याउन योग्य हुनुहुन्छ।
25 उहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बचाँउनु सक्नुहुन्छ। सबै विबतेका समय, अविहले, अविन 

सदासव�दा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माफ� त मविहमा, महानता, शलिM अविन अचिधकार उहाँका साथ रहुन। 
आचिमन। 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. उत्पलित्त 1: 26, 27, 31 (लाई 1st.)

26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी माविनस सृविष्ट गरौं। हामी माविनस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस 
हामी जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अविन Sस्रने सबै प्रार्णीहरुमालिथ 
शासन गनfछन्।

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

31 परमेश्वरले आफूले सृविष्ट गरेका प्रत्येक चीजको विनरीक्षर्ण गनु� भयो अविन सबै असल लाग्यो।

2. उत्पलित्त 2: 6-9, 21, 22

6 पृथ्वीबाट पानी विनस्किस्कयो अविन मैदानमा फैलिलयो।
7 तब त्यसपचिछ परमप्रभु परमेश्वरले भँूईबाट माटो उठाउनु भयो अविन माविनस सृविष्ट गनु� भयो। परमप्रभुले 

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

भएको माविनसलाई त्यहाँ राख्नु भयो।
9 परमेश्वरले भूचिमबाट राम्रा-राम्रा रुखहरु अविन खान योग्य फलहरु लाग्ने रुखहरु उमानु� भयो। उहाँले 

बगैंचाको बीचमा जीवनको रुख अविन असल र खराबको ज्ञान दिदन योग्य रुख पविन रोप्नु भयो।
21 त्यसपचिछ परमप्रभु परमेश्वरले माविनसलाई गविहरो किनंद्रामा सुताउनु भयो। जब त्यो माविनस गविहरो किनंद्रामा 

पय7 उहाँले एउटा करङ्ग विनकालेको ठाउँमा मासुले पुरिरदिदनुभयो।
22 त्यस माविनसबाट विनकालिलएको करङ्गबाट उहाँले एउटी स्त्री माविनस सृविष्ट गरी वितनलाई त्यस माविनस 

कहाँ ल्याउनु भयो।

3. उत्पलित्त 3: 1-3, 6, 13, 16, 17 (लाई 1st,), 19

1 परमप्रभु परमेश्वरले सृविष्ट गनु� भएको सबै जन्तुहरु मध्ये सप� अत्यन्त धूत� लिथयो। सप�ले उसलाई सोध्यो, 
ए नारी! के परमेश्वरले बगैंचामा कुनै पविन रुखबाट फल खानु हुँदैन भनी मनाही गनु� भएको छ?

2 त्यस स्त्रीले सप�लाई उत्तर दिदईन्, होइन! परमेश्वरले त्यसो भन्नु भएन। हामीले बगैंचामा भएका 
रुखहरुको फल खान सक्छौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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3 तर परमेश्वरले भन्नुभयो, वितमीहरुले बगfचाको बीचमा भएको रुखको फल खानु हुँदैन, वितमीहरुले छुनु 
पविन हुँदैन, नत्र वितमीहरु मनPछौ।

6 तब त्यो स्त्रीले त्यस रुखको फल हेन�मा राम्रो र खानमा पविन असल बुन्दिpन् कारर्ण त्यस रुखको फलले 
ज्ञान दिदन्थ्यो त्यस रुखबाट केही फलहरु दिटपेर खाई अविन आफूसंग भएको माविनसलाई पविन खान दिदई र 
उसले पविन खायो।

13 तब परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्री माविनसलाई भन्नुभयो, वितमीले विकन यस्तो काम गयq? तब त्यस स्त्रीले
भनी, सप�ले मलाई धोका दिदयो र मैले त्यो फल खाए।ँ

16 त्यसपचिछ परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, जब वितमी गभ�धारर्ण गनPछौ त्यस अवस्थामा म 
वितमीलाई अवित कष्ट दिदनेछु र आफ्नो सन्तान जन्माउने बेलामा वितमीले साहै्र नै प्रसव वेदना सहनु पनPछ। 
वितमी आफ्नो पवितको चाहना गनPछौ। तर उनले वितमीलाई शासन गनPछ।

17 त्यसपचिछ परमप्रभु परमेश्वरले त्यस माविनसलाई भन्नुभयो, जब वितमीले वितम्री पत्नीको कुरा मानेर मैले 
नखानु भनी आज्ञा दिदएको रुखको फल खायौ र म वितम्रो कारर्णले भूचिमलाई सराप्ने छु जुन खाद्यय पदाथ� 
भूचिमबाट वितमीले पाउनेछौ त्यसको विनम्तिम्त वितमीले वितम्रो सारा जीवन भरिर मेहनत गनु� पनPछ।

19 वितमीले आफ्नो आहारको विनम्तिम्त आफ्नो अनुहार पसीनाले छ्याप्-छ्याप्ती नहुञ्जेलसम्म मेहनत गनु� 
पनPछ, मरुञ्जेलसम्म नै वितमीले मेहनत गनु� पनPछ। त्यसपचिछ वितमी फेरिर माटोमा चिमल्नेछौ। मैले वितमीलाई
बनाउँदा माटोको प्रयोग गेरको लिथए ँर जब वितमी मनP छौ फेरिर माटोमा चिमल्नेछौ।

4. यूहन्ना 1: 6, 15-17

6 परमेश्वरद्वारा पठाइएको यूहन्ना नाउँका एकजना माविनस लिथए।
15 यूहन्नाले ख्रीष्टकै सम्बन्धमा माविनसहरूलाई भने, उहाँ एकजना हुनुहन्छ जसका विवषयमा म भविनरहेको 

थिथंए, जो म पचिछ आउनु हुन्छ, उहाँ मभन्दा महान हुनुहुन्छ। विकनभने उहाँ मभन्दा पविहल्यै आउनु भएको 
लिथयो।

16 उहाँ वचन अनुग्रह र सत्यको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै आलिशष पाएका छौं।
17 मोशाबाट व्यवस्था प्रदान गरिरएको लिथयो तर अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो।

5. यूहन्ना 5: 1-9

1 त्यसपचिछ येशू यहूदीहरूको विवशेष चाडको लाविग यरूशलेम जानुभयो।
2 यरूशलेमा पाँचवटा दलानहरूले Sेरिरएको एउटा जल-कुण्ड छ। यहदीहरूका भाषामा यसलाई बेथस्दा 

भविनन्छ। यो जल-कुण्ड भेडा-ढोकाको नजीकमा छ।
3 धेरै रोगी माविनसहरू त्यही जल-कुण्डको दलानमा ती लचिडरहेका लिथए। वितनीहरूमा कोही अन्धाहरू, 

कोही लङ्गाडाहरू अविन कोही पक्षाSात का रोगीहरू लिथए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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4 विकनभने एक विनश्चि[त मौसममा एक स्वग�दूत तल पोखरीमा गए, र पानीलाई समस्या गरे: जो कोही 
पानीको समस्या पचिछ पविहलो पटक श्चिभत्र पस्यो उसलाई जुनसुकै रोग लागेको लिथयो।

5 त्यहाँ अठ्तीस व�षदेखिख रोगले ग्रस्त भएको एकजना रोगी लिथयो।
6 येशूले त्यस माविनसलाई त्यहाँ लचिडरहेको देख्नु भयो। येशूलाई त्यो माविनस लामो समयदेखिख विबमार 

भएको थाहा लिथयो। अतः यशूले त्यस माविनसलाई सोध्नु भयो, वितमी विनको हुन चाहन्छौ?
7 त्यस रोगीले उत्तर दिदयो, महाशय, मलाई त्यो पानी चलिलरहेको बेला त्यहाँ पस्न सहायता गनP कोही छैन्। 

मैले कोलिशश गदा�-गदf मेरो अचिS जल-कुण्डमा माविनस पलिस हाल्छ।
8 तब येशूले भन्नुभयो, उठ! वितम्रो ओछ्यान उठाउ र किहंड
9 तब तुरन्तै त्यो माविनस विनको भयो। त्यो माविनसले आफ्नो ओछ्यान उठायो र किहंड्न थाल्यो। त्योस्तो 

Sटना भएको दिदन विवश्रामको दिदनलिथयो।

6. मत्ती 5: 2, 44 (म भन्छु), 45 (लाई:), 48

2 उहाँले वितनीहरूलाई लिसकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
44 तर म वितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई पे्रम गर, वितमीहरूलाई खेदो गनPहरूको विनम्तिम्त प्राथ�ना 

गर।
45 यदिद वितमीले यसो गयq भने वितमी स्वग�को विपताका साँचो पुत्र हुनेछौ। विकनभने उहाँले दुष्ट र सज्जन 

दुवैका विनम्तिम्त Sाम लगाइदिदनुहुन्छ। अविन धमA र अधमAहरूको विनम्तिम्त वृविष्ट पठाइदिदनुहुन्छ।
48 यसैकारर्णले वितमीहरू लिसद्ध होऊ, जसरी वितमीहरूका स्वग�का विपता लिसद्ध हुनुहुन्छ।

7. लूका 17: 20, 21

20 कोही फरिरसीहरूले येशूलाई सोधे, परमेश्वरको राज्य कविहले आउनेछ? येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको 
राज्य आउँदैछ तर त्यसरिर आउँदैन जुन वितम्रो आँखाले देख्न सक्छौ।

21 माविनसहरूले भन्ने छन्, हेर परमेश्वरको राज्य यहाँ छ! अथवा, त्यहाँ छ! होइन, परमेश्वरको राज्य 
वितमीश्चिभत्रै छ।

8. एविफसी 4: 22 (बन्द गर)-24

22 ... वितमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन लिसकाइयो। त्यसको अथ�, अचिSका दिदनहरूमा पछ्याइ 
किहंडेको कुमाग�लाई वितमीहरूले त्याग्नु पछ�। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण� इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो 
बनाइसकेका छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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24 वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धमA र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 
वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा लिसज�नु भएको छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 516: 9-12

परमेश् वरले सबै कुराहरू उहाँको आफ्नै प्रवितरूपअनुसार बनाउनुहुन्छ। जीवन अस्तिस्तत्वमा प्रवितविबस्किम्बत हुन्छ, 
सत्यतामा सत्य, भलाइमा ईश्वर, जसले आफ्नै शाम्तिन्त र स्थावियत्व प्रदान गद�छ।

2. 262: 27-28 (लाई 2nd.)

नश्वर कलहको जग माविनसको उत्पलित्तको गलत अथ� हो। सविह सुरु गनु� भनेको सविह तरिरकाले अन्त्य गनु� 
हो।

3. 338: 12 (द)-15, 30-32

आदम शब्द विहब्र ू अदामाहबाट आएको हो,  जसले जचिमनको रातो रंग,  धुलो,  शून्यतालाई जनाउँछ। एडम
नामलाई दुई अक्षरमा विवभाजन गनु�होस्, र यसले बाँध वा अवरोध पढ्छ। ... यसबाट यो पछ्याउँछ विक आदम
आदश� माविनस लिथएनन् जसको लाविग पृथ्वी आलिशविषत लिथयो। आदश� माविनस समयमै प्रकट भयो र ख्रीष्ट येशूको
रूपमा चिचविनन्थ्यो।

4. 529: 21-6

ईश्वरीय प्रेमका छोराछोरीहरूलाई प्रलोभनमा बोल्न, pूटो सप� कहाँबाट आउँछ? सप� दुष्टको रूपमा मात्र 
रूपकमा प्रवेश गद�छ। हामीसँग पशु राज्यमा केविह पविन छैन जुन वर्णिर्णतं प्रजावितको प्रवितविनचिधत्व गद�छ, - एक 
बोल्ने सप�, - र त्यो दुष्टलाई रमाइलो गनु�पद�छ, जुनसुकै आकृवितले प्रस्तुत गरेको छ, आफैं मा विवरोधाभासपूर्ण� छ 
र सत्य र असलमा न त मूल वा समथ�न छ। यो देखेर, हामी सबै दुष्ट दावीहरू लड्न विवश्वास हुनुपछ�, विकनभने 
हामीलाई थाहा छ विक ती व्यथ� र अवास्तविवक छन्।

एडम, त्रुदिटको पया�यवाची, भौवितक दिदमागको विवश्वासको लाविग खडा हुन्छ। उसले माविनसमालिथ आफ्नो शासन 
अलिल नम्रतापूव�क सुरु गछ�, तर pूटमा बढ्छ र उसको दिदन छोटो हुँदै जान्छ। यस विवकासमा, सत्यको अमर, 
आध्यास्तित्मक विनयम नश्वर, भौवितक भावनाको विवरुद्धमा सदाको लाविग प्रकट हुन्छ।

ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविनस स्थिस्थर छ, अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय लिसद्धान्त।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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5. 470: 16-5

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

ईश्वर माविनसको सृविष्टकता� हुनुहुन्छ, र, मानव लिसद्ध रहनुको ईश्वरीय लिसद्धान्त, ईश्वरीय विवचार वा प्रवितविबम्ब, 
माविनस, लिसद्ध रहन्छ। माविनस भगवानको अस्तिस्तत्वको अश्चिभव्यलिM हो। यदिद कुनै क्षर्ण लिथयो जब माविनसले 
ईश्वरीय पूर्ण�तालाई व्यM नगरेको लिथयो, तब त्यहाँ एक क्षर्ण लिथयो जब माविनसले ईश्वरलाई व्यM गरेन, र 
फलस्वरूप, एक समय जब देवता अव्यM लिथयो - अथा�त् अस्तिस्तत्व विबना। यदिद माविनसले पूर्ण�ता गुमाएको छ 
भने, उसले आफ्नो लिसद्ध लिसद्धान्त, दिदव्य मन गुमाएको छ। यदिद यो लिसद्ध लिसद्धान्त वा दिदमाग विबना माविनसको 
अस्तिस्तत्व लिथयो भने, तब माविनसको अस्तिस्तत्व एक चिमथक लिथयो।

ईश्वर र माविनसको सम्बन्ध, ईश्वरीय लिसद्धान्त र विवचार, विवज्ञानमा अविवनाशी छन्; र विवज्ञानले कुनै पविन गल्ती 
जान्न वा सद्भावमा फक� न सक्दैन, तर ईश्वरीय आदेश वा आध्यास्तित्मक विनयमलाई धारर्ण गद�छ, जसमा ईश्वर र 
उहाँले सृविष्ट गनु�भएका सबै कुराहरू पूर्ण� र अनन्त छन्, यसको अनन्त इवितहासमा अपरिरवर्तितंत रहन्छन्।

6. 520: 3-15

अथाह मन व्यM हुन्छ। असीम प्रेमको गविहराई, चौडाई, उचाई, शलिM, मविहमा र मविहमाले सबै ठाउँ भद�छ। त्यो 
प्रयाप्त छ! मानव भाषाले अवस्थिस्थत चीजको असीचिमत अंश मात्र दोहोया�उन सक्छ। विनरपेक्ष आदश�, माविनस, 
उहाँको असीम लिसद्धान्त, प्रेम भन्दा, माविनसले देख्न वा बुझ्न सक्दैन। लिसद्धान्त र यसको विवचार, माविनस, 
सहअस्तिस्तत्व र शाश्वत छन्। अनन्तता को अंक, सात दिदन भविनन्छ, समय को क्यालेन्डर अनुसार गर्णना गन� 
सविकदैन। यी दिदनहरू देखा पनPछ जब मृत्यु दर गायब हुन्छ, र वितनीहरूले अनन्तता प्रकट गनPछन्, जीवनको 
नयाँता, जसमा तु्रदिटको सबै भावना सदाको लाविग गायब हुन्छ र विवचारले ईश्वरीय अनन्त क्याल्कुलसलाई 
स्वीकार गद�छ।

7. 353: 16-24

सबै वास्तविवक शाश्वत छ। पूर्ण�ताले वास्तविवकतालाई विनविहत गछ�। पूर्ण�ता विबना, केविह पविन पूर्ण� वास्तविवक छैन। 
जबसम्म पूर्ण�ता देखा पदfन र वास्तविवकतामा पुग्दैन तबसम्म सबै चीजहरू हराउँदै जानेछन्। हामीले सबै 
विबन्दुहरूमा स्पेक्ट्रल त्याग्नु पछ�। हामीले अन्धविवश्वासको कुनै चीजलाई स्वीकार गरिररहनु हुँदैन, तर हामीले 
यसमा सबै विवश्वास त्यागेर बुन्दिद्धमानी हुनुपछ�। जब हामीले थाहा पाउँछौं विक त्रुदिट वास्तविवक छैन, हामी 
प्रगवितको लाविग तयार हुनेछौं, "पछाचिड रहेका चीजहरूलाई विबसPर।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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8. 259: 17-21

हराएको छविव कुनै छविव होइन। साँचो समानता ईश्वरीय प्रवितविबम्बमा हराउन सविकँदैन। यो बुpेर येशूले 
भन्नुभयो: "यसकारर्ण वितमीहरू लिसद्ध होओ, जसरी वितमीहरूका स्वग�मा हुनुहुने विपता लिसद्ध हुनुहुन्छ।"

9. 502: 9-14

आध्यास्तित्मक रूपमा अनुसरर्ण गरिरएको, उत्पलित्तको पुस्तक परमेश्वरको असत्य छविवको इवितहास हो, जसलाई 
पापी नश्वर भविनन्छ। उत्पलित्तको पविहलो अध्यायमा दिदइएpैं, सही रूपमा हेरिरएको अस्तिस्तत्वको यो विवचलनले 
परमेश्वरको उचिचत प्रवितविबम्ब र माविनसको आध्यास्तित्मक वास्तविवकतालाई सुpाव दिदन्छ।

10.   521: 6-17

हामी आस्तित्मक सृविष्टको यो संश्चिक्षप्त, गौरवशाली इवितहास (उत्पलित्तको पविहलो अध्यायमा उल्लेख गरिरएpैं) 
परमेश्वरको हातमा छोड्छौं, माविनसको होइन, आत्माको रक्षामा, कुनै फरक पदfन, - अविहले र सदाको लाविग 
परमेश्वरको सव7च्चता, सव�शलिMमानतालाई खुशीसाथ स्वीकार गदf, र सव�व्यापीता।

माविनसको सद्भाव र अमरता अक्षुण्र्ण छ। हामीले माविनसलाई भौवितक रूपमा सृविष्ट गरिरएको हो भन्ने विवपरीत 
धारर्णाबाट टाढा हेनु�पछ� , र सृविष्टको आध्यास्तित्मक अश्चिभलेखमा हाम्रो नजर फका�उनुपछ�, जुन समp र हृदयमा 
"हीराको विबन्दुले" र एक परीको कलममा कँुदिदएको हुनुपछ�।

11.   476: 21-22, 28-4

हे नश्वर, यो जान्नुहोस् र माविनसको आध्यास्तित्मक स्थिस्थवितको खोजी गनु�होस्, जुन सबै भौवितक स्वाथ�भन्दा बाविहर
छ।

माविनसका छोराछोरी होइन, परमेश्वरका सन्तानहरूको बारेमा बोल्दा, येशूले भन्नुभयो, "परमेश्वरको राज्य 
वितमीहरू श्चिभत्र छ;" अथा�त्, सत्य र प्रेमले वास्तविवक माविनसमा शासन गद�छ, परमेश्वरको स्वरूपमा माविनस 
अटल र अनन्त छ भनेर देखाउँदै। येशूले विवज्ञानमा लिसद्ध माविनसलाई देख्नुभयो, जो उहाँलाई देखा पनु�भयो 
जहाँ पाप गनP नश्वर माविनस नश्वरहरू देखा पद�छ। यस लिसद्ध माविनसमा, मुलिMदाताले परमेश्वरको आफ्नै 
प्रवितरूप देख्नुभयो, र माविनसको यो सही दृविष्टकोर्णले विबरामीहरूलाई विनको पाय7।

12.   258: 27-30

कविहल्यै जन्मेन र कविहल्यै मदfन, अनन्त विवज्ञानमा परमेश्वरको सरकार अन्तग�त, माविनसको लाविग आफ्नो उच्च 
सम्पलित्तबाट खस्नु असम्भव लिथयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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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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  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े 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 व्यलिMगत अनुलग्नकले मदर चच�का सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
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 प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनP,
विनन्दा गनP, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानP वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसल े आYामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�न ु 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 विYश्चि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको 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।


