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आइतबार जुलाई 18, 2021

विषय- जीन

स्र्ण� पाठ:  रोमी 6 : 23

"परमेश्वरले आफ्ना माविनसहरूलाई मूल्य रविहत उपहार वि नु हुन्छ जनु हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभमुा अनन्त जीवन हो।"

उत्तरदायी पढाइ: उत्पवित्त 5 : 1, 2, 21-24

1 आ मको परिरवारको विवषयमा लेवि/एको इवितहास यही हो। परमेश्वरले माविनसको सवृिष्ट ग ा2  आफ्नै प्रवितरुपमा माविनसजावितकोसवृिष्ट
गनु2भयो।

2 परमेश्वरले माविनसलाई परुूष र स्त्री  ईु रुपमा सवृिष्ट गनु2भयो। जब उहालेँ वितनीहरुलाई सवृिष्ट गनु2भयो वितनीहरुलाई आविशष वि नु 
भयो अविन वितनीहरुलाई माविनस भन्नभुयो।

21 जब हनोक पसैठी वष2 पगेु उनको एउटा छोरो जविन्मयो जसको नाउ ँमतूशेलह रावि/यो।
22 मतूशेलह जन्मेपविछ हनोक तीन सय वष2 सम्म परमेश्वरको पविछ-पविछ विहवंि:रहे। यस अववि;मा उसको अरु छोरा-छोरीहरु जन्मे।
23 यसर्थ2 हनोक तीन सय पैंसठ वष2 सम्म बाचेँ।
24 एक वि न हनोक परमेश्वरविसत विहवंि:रहेको समयमा हनोक हराए। परमेश्वरले उसलाई विजउ ैँ स्वग2 लान ुभयो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. 2 राजा 2 : 1-12

1 जब परमप्रभलेु एविलयालाई आ;ँीवेहरीमा स्वग2मा उठाए लैजान आट्ँन ुभएको विर्थयो। एविलया र एलीशासगैँ विगलगाल छो:े।
2 एविलयाले एलीशालाई भने, कृपया यही प/2, विकनभने परमप्रभलेु मलाई बेतेल जानु भन्न ुभएको छ। तर एलीशाले भने, परमप्रभ ुहुनहुुन्छ

अविन वितमी विजउ ैँ छौ, यसर्थ2 म शपर्थ /ाएर भन्छु, म वितमीलाई छो:्ने छैन। यसकारण  इु जना माविनसहरू बेतेलवितर गए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।
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3 बेतेलमा अगमवक्ताहरूको  ल एलीशाकहा ँआयो अविन उनलाई भन्यो, वितमीलाई र्थाह छ परमप्रभलेु वितम्रा माविलकलाई आज विलएर जान ु
हुनेछ। एलीशाले भने, हो म जान् छु यो। यस बारे कुरा नगर।

4 एविलयाले एलीशालाई भने, कृपया यहीं प/2, विकनभने परमप्रभलेु मलाई यरीहोमा जानु भन्नभुएको छ। एलीशाले उत्तर वि ए, म शपर्थ 
/ाएर भन्छु विकनभने परमप्रभ ुहुनहुुन्छ अविन वितमी विजउ ँो छौ, म वितमीलाई छो:्ने छैन। यसकारण  इु जना माविनसहरू यरीहोमा गए।

5 यरीहोको अगमवक्ताहरूको  ल एलीया कहा ँआयो अविन उविनहरूले उसलाई भने, के वितमीलाई र्थाहा छ विक वितम्रो माविलकलाई आज 
परमप्रभलेु वितमी  े/ी टाढा विलएर जानु हु ैँछ। एलीशाले भने, हो, म जान् छु यो विवषयमा कुरा नगर।

6 एविलयाले एलीशासगँ भने, कृपया यहीं प/2 विकनविक परमप्रभलेु मलाई य 2न तररे जान ुभन्नभुएको छ। एलीशाले भने, परमेश्वरको साक्षी 
वि एर म प्रवितज्ञा गछु2, म तपाईलंाई छो:्ने छैन। अविन  इु व्यविक्त गए।

7 अगमवक्ताहरूको  लका पचास जना माविनसहरूले वितनीहरूको अनसुरण गर।े एविलया र एलीशा य 2न न ी मा उविभए। पचास जना 
माविनसहरू एविलया र एलीशा ेवि/ टाढा उविभए।

8 एविलयाले आफ्नो /ाष्टो /ोले, त्यसलाई पट् याए र त्यसले पानीमा विहका2ए। पानी  ेबे्र र  ाविहनेवितर  इु भागमा बावँि:यो। तब एविलया र 
एलीशाले सूख्/ा भूइमँाविर्थ विह:ेंर न ी तर।े

9 जब वितनीहरूले न ी तर ेएविलयाले एलीशालाई भने, परमेश्वरले मलाई वितमीबाट विलएर जानु अविW वितम्रो लाविग म के गन2 सक्छु? एलीशाले 
भने, म तपाईको उत्तरावि;कारी हुन चाहन्छु।

10 एविलयाले भने, वितमीले अप्ठ्यारो वस्त ुमाग्यौ। जब वितमीबाट मलाई विलएर जा ँा यवि  वितमीले  ेख्यौ भने तब यस्तै हुन्छ। तर वितमीले 
 े/ेनौ भने त्यस्तो हु ैँन।

11 एविलया र एलीशा विहवंि:रहेका विर्थए अविन कुरा गरिररहेका विर्थए। अचानक केही Wो:ाहरू र एउटा रर्थ आयो अविन एलीशाबाट एविलयालाई 
छुट्यायो। Wो:ा र रर्थ आगो समान विर्थए। तब एविलयालाई हावाबतासमा स्वग2मा लविगयो।

12 एलीशाले यसलाई  े/े अविन विचच्याए, मेरा विपता! मेरा विपता! इस्राएलको रर्थ अविन उहाकँा Wो:सैविनकहरू। एलीशाले एविलयालाई Dेरिर 
कविहले  े/ेनन्। एलीशाले आफ्नो लगुालाई पविEए अविन आफ्नो शोक  े/ाउन च्याते।

2. यूहन्ना 11 : 1, 4 (से 2nd ,), 11 (हाम्रो)-15, 17, 32-34, 38-44

1 त्यहा ँलाजरस नाउँ गरकेा एकजना माविनस विर्थए जो विबमार विर्थए। उनी बेर्थानी भन्ने शहरमा बस्रे्थ। यो त्यो शहर विर्थयो जहा ँमरिरयम र उनको
बविहनी मार्था2  बस्रे्थ।

4 जब येशलेु त्यस्तो सनु्नभुयो, उहालेँ भन्नभुयो, यो विबमारले उसलाई मतृ्य ुगराउनेछैन। तर यो विबमारी परमेश्वरको मविहमाका विनविम्त हो। 
यस्तो Wटना परमेश्वरको पतु्रको मविहमा ल्याउनलाई भएको छ।

11 येशूले ती कुराहरू भविनसके पविछ, उहालेँ भन्नभुयो, हाम्रा विमत्र लाजरस सवुितरहेछन्। तर म त्यहा ँउसलाई उठाउँन जानेछु।
12 चेलाहरूले उत्तर वि ए, हे प्रभ ुयवि  ऊ सनु्छ भने, ऊ विनको हुनेछ।
13 येशूको मतलब विर्थयो लाजरस मरिरसकेको विर्थयो भनेर। तर चेलाहरूले भझेु विक उहालेँ भन्न ुभएको अर्थ2 उनी स्वाभाविवक विनद्रामा विर्थए।
14 त्यसपविछ येशूले स्पष्ट प्रकारले भन्न ुभयो, लाजरस मरिरसक्यो।
15 अविन म /शुी छु विक म त्यहा ँविर्थइन।ँ म वितमीहरूको लाविग /शुी छु विकनभने वितमीहरूले ममा विवश्वास राख्नेछौ अब हामी उनीकहा ँजाऊँ।
17 येशू बेर्थानीमा आइपगु्नु भयो। त्यहा ँयेशूले लाजरस पविहल्यै मरिरसकेको र चार वि न  ेवि/ विचहानमा परकेो चाल पाउन ुभयो।
32 मरिरयम त्यस ठाउमँा गइन् जहा ँयेशू हुनहुुथ्यो। जब उनले येशूलाई  ेवि/न् उनले झकेुर चरणमा ढोविगन्। मरिरयमले भविनन्, हे प्रभ,ु यवि  

तपाई ंत्यहा ँहुन ुभएको भए, मेरा भाइ मन̂ विर्थएन।
33 येशूले मरिरयमलाई रोएकी  ेख्न ुभयो। येशूले उनको पविछ यहू ीहरू आइरहेको  ेख्न ुभयो। वितनीहरू पविन रोई रहेका विर्थए। येशू एक म 

उ ास अविन विवचविलत हुन ुभयो।
34 येशूले सोध्नभुयो, वितमीले उसलाई कहा ँरा/ेकाछौ।”वितनीहरूले भने, प्रभ,ु आउनु होस् अविन हेनु2होस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।
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38 येशू Dेरिर हृ यविभत्रबाट अवित शोविकत हुनभुयो।येशू विचहानमा जान ुभयो जहा ँलाजरसलाई रावि/एको विर्थयो। विचहान ओ:ार जस्तो बनाइएको
विर्थयो जो ढंङ्गाले ढाविकएको विर्थयो।

39 येशूले भन्नभुयो, ढंुगा हटाऊ। मार्था2ले भविनन्, तर प्रभ ुलाजरस मरकेो चार वि न भइसक्यो तपाईलंाई नराम्रो गन्; आउनेछ। मार्था2  
लाजरसको बविहनी र्थी।

40 तब येशूले मार्था2लाई भन्नभुयो, के मैले वितमीलाई भनेको विर्थइन? विक यवि  वितमाले विवश्वास गरयौ भने परमेश्वरको मविहमा  ेख्नेछौ?
41 तब वितनीहरूले प्रवेशद्वारको ढंुगा हटाई वि ए। तब यशूले आफ्ना आ/ँा उठाउनु भयो र भन्नभुयो, विपता, तपाईलें मलाई सनु्न ुभएकोमा म

;न्यवा  प्रकट गछु2 ।
42 म जान् छु विक तपाईलें स;ँैं मलाई सनु्नहुुन्छ। तर मैले यो कुराहरू भनें विकनभने माविनसहरू मेरो वरिरपरिर छन्। म वितनीहरूलाई विवश्वास 

वि लाउन चाहन्छु। विक तपाईलें मलाई ंपठाउने भएको हो।
43 येशूले यवित भविनसकेपविछ उहालेँ जो: आवाजमा :ाक्नभुयो, लाजरस विनस्क, बाविहर आऊ!
44 मतृ मान्छे बाविहर विनस्क्यो। उसका हात र /टु्टाहरू मलमलका लगुाका टुEाहरूले बेविfएका विर्थए। उसको अनहुार रूमालले ढाविकएको 

विर्थयो।येशूले माविनसहरूलाई भन्नभुयो, उसको लगुाहरू कात्रो /ोविल ेउ र उसलाई जान  ेऊ।

3. यूहन्ना 3 : 16

16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यवित साfो प्रेम गनु2भयो, विक उहालेँ आफ्ना एकमात्र पतु्रलाई वि न ुभयो। परमेश्वरले आफ्ना पतु्रलाई वि न ुभयो 
त्यस द्वारा उहामँाविर्थ विवश्वास गन̂ कोहीपविन नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गन̂छ।

4. यूहन्ना 17 : 1-3

1 यवित कुराहरू भविनसके पविछ येशूले स्वगा2वितर हेनु2भयो र प्रार्थ2ना गनु2भयो, विपता ठीक समय आइपगु्यो। यसकारण तपाईकंो पतु्रलाई मविहमा 
प्र ान गनु2  होस् ताविक पतु्रले तपाईलंाई मविहमा वि न सकोस्।

2 तपाईलें सबै माविनसहरू भन् ा माविर्थ पतु्रलाई शविक्त वि नभुयो ताविक पतु्रले सबैलाई अनन्त जीवन वि न सकोस् जनु तपाईलें वितनलाई 
वि नभुएकोछ।

3 यो अनन्त जीवन होः माविनसहरूले तपाईलंाई मात्र साचँो परमेश्वर भनेर विचननु् र येशू ख्रीष्टलाई विचननु् जसलाई तपाईलें पठाउनु भयो।

5. 2 कोरिरन्थी 9 : 15

15 उनको वयान गन2 नसक्ने  ानको लाविग परमेश्वरलाई ;न्यवा   ेऊ।

वि�ज्ञान र स्�ास्थ्य

1. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो Dेला पानु2पछ2  र यसको प्र श2न सरुु गनु2पछ2 । जीवन र भलाइ अमर छ। त्यसोभए हामी अविस्तत्वका बारे हाम्रो विवचारहरू
प्रेम र ताजाता, र विनरन्तरतामा ब ल्नहुोस्, बरु उमेर र अन्;कारमा।

2. 72 : 13-16

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।



पषृ्ठ 4बाइबली पाठ आइतवार, जलुाई 18,2021
विवषय- जीवन

नश्वर विवश्वास (जीवनको भौवितक ज्ञान) र अमर सत्य (आध्यावित्मक अर्थ2) टेरसे र गहु ँहुन्, जनु प्रगवितबाट एकजटु हु ैँनन्, तर विवभाविजत 
हुन्छन्।

3. 14 : 25-30

विवश्वास र भौवितक जीवनको सपना  ेवि/ विबल्कुलै अलग, जीवन वि व्य हो, आध्यावित्मक समझ र सारा पथृ्वी मा माविनस प्रभतु्व को चेतना 
प्रकट। यस बझुाइले त्रवुिट विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई विनको पाछ2, र यसको सार्थ तपाई ं"अवि;कार पाएको व्यविक्तको रूपमा" बोल्न 
सक्नहुुन्छ।

4. 258 : 25-5

मोट2ल्सको आध्यावित्मक माविनस र उसको विवचारको असीविमत  ायराको एक मै अपूण2 भावना हुन्छ। उहासँगँ अनन्त जीवन छ। कविहल्यै जविन्मएन र
कविहल्यै म iनन्, अनन्त विवज्ञानमा परमेश्वरको सरकारको अ;ीनमा रहेको माविनसका लाविग आफ्नो उच्च सम्पत्तीबाट /स्न ुअसम्भव विर्थयो।

आध्यावित्मक ज्ञानको माध्यमबाट, तपाई ंईश्वरीय को हृ य बझु्न सक्नहुुन्छ, र यसरी विवज्ञान मा सामान्य शब्  माविनस बझु्न को लागी शरुू गन2
सक्नहुुन्छ। माविनस  ेवतामा लीन हु ैँन, र माविनसले आफ्नो व्यविक्तत्व गमुाउन सक् ैन, विकनविक उसले अनन्त जीवन प्रवितविबविम्बत ग 2छ; न त उनी
एकान्त, एक्लो विवचार हो विकनविक उसले असीम वि मागलाई प्रवितविनवि;त्व ग 2छ, समस्त प ार्थ2को योग।

5. 245 : 32-26

असीमको सरुुवात कविहले भएको विर्थएन र अन्त कविहल्यै हु ैँन। मन र यसका संरचनाहरू कविहले नामेट हुन सक् ैन। माविनस पें:ुलम होईन,  षु्ट र 
राम्रो, आनन्  र शोक, विबमारी र स्वास्थ्य, जीवन र मतृ्यकुो बीचमा विस्वंग। जीवन र यसका प्राध्यापकहरू क्यालेन्:रले मापन ग iनन्। उत्तम र 
अमर वितनीहरूको विनमा2ताको अनन्त समानता हुन्। कुनै पविन हालतमा कुनै भौवितक जीवाण ुअविसद्धबाट उठ् ैन र आफ्नो मूल माविर्थ आत्मामा पगु्न 
प्रयास ग iछ। विस्lम यसको स्रोत भन् ा माविर्थ उठ् ैन।

सौर बष2ले जीवनको मापनले यवुावस्र्था लट्ुछ र उमेरलाई कुरूपता वि न्छ। सद्गणु र सत्यको उज्ज्वल सूय2 अविस्तत्वमा रहेको छ। म्यानहु: यसको 
अनन्त वि उसँो हो, /स्कँ ै गरकेो Wामले अविवनाशी। भौवितक र भौवितक रूपमा, सौन् य2को क्षविणक भावनाहरु हराउछँन्, आत्माको चमक 
उज्यालो र अविवनाशी मविहमाहरु संग अर्थ2 मा विबहान हुनु पछ2 ।

उमेर कविहले पविन रके:2  नगनु2होस्। कालEम :ेटा स;ैंको लाविग विवशालको विहस्सा हु ैँन। जन्म र मतृ्यकुो समय सारणीहरू परुुषत्व र परुुषत्वको 
विबरूद्ध ;ेर ैष:यन्त्रहरू हुन्। सबै कुरा राम्रो र सनु् र छ विक नाप्ने र सीविमत गन̂ त्रवुिट बाहेक, माविनसले वष2 र  श भन् ा बढी रमाइलो गन̂छ र अझै 
पविन आफ्नो जोस, ताजगी, र प्रवितज्ञा कायम राख् छ। माविनस, अमर मन द्वारा शाविसत, स;ैं सनु् र र भव्य हुन्छ। प्रत्येक सDल वष2 ज्ञान, 
सौन् य2, र पविवत्रता प्रकट ग 2छ।

6. 151 : 18-21

:र कविहल्यै हुनबाट रोविकयो र यसको काय2 हो। रगत, मटुु, Dोक्सो, वि माग आवि । जीवन, भगवान संग केविह गन2 को लागी गरीएको छैन। 
वास्तविवक व्यविक्तको हरके काय2 वि व्य मन द्वारा संचाविलत हुन्छ।

7. 264 : 15-19

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।
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जब हामी जान्छौं विक जीवन आत्मा हो, कविहले पविन वा त्यसमा कुनै Dरक छैन, यो बझुाइ आत्मविनभ2रतामा विवस्तार हुनेछ, परमेश्वरमा सबै 
पाउन, राम्रो, र कुनै अन्य चेतनाको आवश्यकता प iन।

8. 75 : 12-16

येशूले लाजरसको बारमेा भन्नभुयो: "हाम्रो सार्थी लाजरस सवुितरहेछ; तर म उसलाई विनद्राबाट ब्यूतँाउन जान्छु।" येशूले लाजरसको
मतृ्यु कविहल्यै भएको विर्थएन भन्ने कुरा बझेुर लाजरसलाई पनुस्र्था2पना गनु2भयो, उहाकँो शरीर मर् यो र Dेरिर जीविवत भयो भनेर स्वीकाररे
होइन।

9. 429 : 31-12

येशूले भन्नभुयो (यूहन्ना 8: 51), "यवि  कुनै माविनसले मेरो वचन पालन गछ2  भने, त्यो माविनस कविहल्यै मन̂ छैन।" त्यो भनाइ आध्यावित्मक 
जीवनमा सीविमत छैन, तर अविस्तत्वको सबै Wटनाहरू समावेश ग 2छ। मरकेाहरूलाई विनको पा i र मरकेाहरूलाई विबउतँाउँ ै येशूले यो कुरा 
 े/ाउनभुयो। नश्वर वि मागमा गल्तीले छुरिट्टनपु 2छ, आDैं लाई यसको कम2हरूसगैँ छो:्न ुपछ2, र अमर परुुषत्व, ख्रीष्ट आ श2 हुनहुुन्छ,  े/ा पन̂छ।
विवश्वासले यसको विसमाना विवस्तार गनु2प 2छ र यसको आ;ारलाई महत्वको आ;ारमा आत्मामा भर पनु2  प 2छ। जब माविनस मतृ्यमुा उसको विवश्वास 
छो:्छ, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र प्रेमतD2  अझ विछटो अविW बढ्छ। रोग र मतृ्यमुा विवश्वास, पापमा विवश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही 
अर्थ2मा बन्  हुन्छ। विवज्ञानमा माविनसहरु कविहले यो महान तथ्य को लागी जानेछ?

10.   302 : 15 (सामञ्जस्यपूर्ण�)-18

… सामंजस्यपूण2 र अमर माविनस स ाको लाविग रहन्छ, र कुनै पविन जीवन, प ार्थ2, र बौविद्धक प ार्थ2को अविस्तत्वको रूपमा नश्वर भ्रम 
भन् ा पछावि: र माविर्थ हुन्छ।

11.   426 : 11-32

यवि  मतृ्यमुाविर्थको विवश्वासलाई /ारजे गरिरयो,  र यो बझुाइले मतृ्यु भयो भने,  यो  "जीवनको रू/"  हुनेछ,  जसको Dलहरू द्वारा  विचविनन्छ।
माविनसले आफ्नो शविक्त र प्रयासको नवीनीकरण गनु2प 2छ, र कपटको मू/2तालाई पविन हेनु2प 2छ, जबविक आफ्नै मवुिक्त काय2को आवश्यकतालाई पविन
विसक्नपु 2छ। जब यो जाविनन्छ विक रोगले जीवनलाई नष्ट गन2 सक् ैन, र यो मतृ्यलेु पाप वा विबमारीबाट मवुिक्त पाउ ैँन, यो समझ जीवनको नयापँनमा
द्रतु हुन्छ। यो या त मन2 को इच्छा वा विचहान को एक :र मास्टर गन̂छ, र यसैले भयानक अविस्तत्व विक ठूलो :र नष्ट।

मतृ्यमुा सबै विवश्वासको त्याग र यसको :ंकको :रले स्वास्थ्य र नैवितकताको स्तरलाई अविहलेको उचाइभन् ा ;ेर ैमाविर्थ उठाउनेछ र हामीलाई ईश्वरीय
जीवनको बगैंचामा परमेश्वरमा अतलुनीय विवश्वास राख्न सक्नेछ। पापले मतृ्य ुल्यायो, र पापको हराएको सार्थ मतृ्य ुसमाप्त हुनेछ। माविनस अमर हो, र
शरीर म iन, विकनविक चीजलाई समप2ण गन2  जीवन हु ैँन। मानव अव;ारणा, प ार्थ2, मतृ्य,ु  रोग, विबमारी, र पाप नामक सबै हुन् विक नष्ट गन2
सविकन्छ।

12.   428 : 30-4

ले/कले आशाविवहीन जैविवक रोगलाई विनको पारकेा छन्, र मनु2लाई जीवन र स्वास्थ्यको लाविग उठाइएका छन् जसलाई भगवानले एक मात्र 
जीवनको रूपमा बझेुका छन्। यो विवश्वास गनु2  पाप हो विक कुनै पविन कुराले सव2शविक्तमान र अनन्त जीवनलाई वशमा राख्न सक्छ र यो जीवन 
मतृ्य ुण्:को सार्थसारै्थ आत्माको अन्य अंगहरु द्वारा बझु्नपु 2छ।

13.   249 : 6-10

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।
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हामी आत्माको ईश्वरीय शविक्त महससु गरौं, हामीलाई जीवनको नयापँनमा ल्याउछँौं र कुनै मतृ्य ुवा भौवितक शविक्तलाई नष्ट गन2 सक्षमको रूपमा 
पविहचान ग iनौं। हामी आनविन् त हुन्छौं विक हामी ईश्वरीय "शविक्तहरू" का अ;ीनमा छौं। यस्तो हुनकुो वास्तविवक विवज्ञान हो।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर ए:्:ी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक वि न प्रार्थ2ना गनु2  यस चच2का प्रत्येक स स्यको कत2व्य हुनेछ: "तपाईकंो राज्य आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेमको
शासन ममा स्र्थाविपत होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै माविनसजावितको स्नेह समवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन2 सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र काय�हरूको लावि- विनयम

न त  शु्मनी वा न केवल व्यविक्तगत अनलुग्नकले म र चच2का स स्यहरूको मनसाय वा काय2लाई प्रोत्साविहत गनु2प 2छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय
प्रेमले  मात्र  माविनसलाई चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको  विमठो  सवुिव;ाहरू प्रवितविबविम्बत गछ2न्,  पापलाई  हप्काउ ँा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षमा मा। यस चच2का स स्यहरूले वि नहुँ हेनु2प 2छ र सबै /राबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ2ना गनु2प 2छ, भविवष्यवाणी गन2, न्याय गन̂,
विनन् ा गन̂, सल्लाह वि ने, प्रभाव पान̂ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्यूटी -न� सतक� ता

यो चच2का प्रत्येक स स्यको कत2व्य हुनेछ विक उसले आEामक मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध वि न प्रवितवि न स्वयंलाई बचाउनु पछ2 , र
परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो  ावियत्वलाई विबस2नु वा बेवास्ता गनु2  हु ैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ
वा  ोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविDल्: विEविFयन साइन्स चच2, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विर्थयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको ;म2शास्त्रीय उद्धरणहरू र विEविFयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की ;म2शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर ए:्:ीले बनेको छ।


