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आइतबार मे 9, 2021

वि�षय- आदम र फेल म्यान

स्�र्ण� पाठ:  याकूब 1 : 18

"सत्यको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाकँो बालक बनाउने विनर्ण$य विलन ुभयो। उहालेँ सजृना गरकेो वस्तहुरू मध्ये हामीलाई सब भन्दा महत्वपूर्ण$
बनाउन ुइच्छा गनु$भयो।"

उत्तरदायी पढाइ:   यशैया 65 : 18, 19, 21-24

18 मेरा माविनसहरू खशुी हुनेछन्। वितनीहरू सदा सव$दा आनविन्दत हुनेछन् विकन? विकनभने म नै बनाउनेछु, म यरूशलेमलाई आनन्दले भरिरपूर्ण$ 
बनाउने छु अविन म वितनीहरूलाई आनविन्दत माविनसहरू बनाउनेछु।

19 तब म यरूशलेमसगँ आनविन्दत हुनेछु। म मेरा माविनसहरूसगँ खशुी हुनेछु। त्यहा ँफेरिर कविहल्यै पविन कोलाहल, र कष्ट हुनेछैन्।
21 त्यस शहरमा, यविद कसैले घर बनाउछँ भने, त्यो माविनस त्यहीं बस्नेछ। यविद कसैले दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने त्यस माविनसले 

त्यही बगैंचाबाट दाख फलहरू खानेछ।
22 कविहल्यै पविन एकजनाले घर बनाउने छैन अविन अक? माविनस त्यसमा बस्ने छैन्। कविहल्यै पविन एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन अविन अक? 

माविनसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन्। मेरा माविनसहरू रूखहरू बाचञु्जेल सम्म बाचँ्नेछन्। मैले रोजेका माविनसहरू आफूले बनाएका 
चीजहरू प्रसन्न भएर विलनेछन्।

23 स्त्रीहरू मरकेा नानी जन्माउनका लाविग कविहल्ये पविन फेरिर कष्ट गनC छैनन्। स्त्रीहरू नानी जन्माउने बेलामा के कस्तो घटना होला भनेर डराउने 
छैनन्। सारा मेरा माविनसहरू र उनीहरूका बालकहरू परमप्रभकैु आविशष परकेा हुनेछन्।

24 वितनीहरूले भन्न ुअविघ नै म वितनीहरूको खाचँो के छ जान्दछु। अविन वितनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अविघ नै म वितनीहरूलाई सहायता गनCछु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 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. भजनसगं्रह 8 : 1, 3-6

1 हेपरमप्रभु हाम्रो स्वामी! तपाईकंो नाउ ँसमस्त पथृ्वीमाविK अत्यन्तै आH$यपूर्ण$ छ। तपाईकंो नाउलेँ स्वग$मा चारवैितर तपाईलंाई प्रशंसा 
ल्याएको छ।

3 हे परमप्रभु, तपाईलें आफ्नो हातले बनाउनु भएको स्वग$ अविन तपाईलें सवृिष्ट गनु$  भएका जनु र ताराहरू हेररे म अचम्म मान्छु।
4 विकन माविनसहरू तपाईकंा लाविग महत्वपूर्ण$ छन्? विकन तपाईलें वितनीहरूको सम्झना गनु$  हुन्छ? विकन माविनसहरू तपाईकंा लाविग यवित 

महत्वपूर्ण$ छन्? विकन तपाईलें वितनीहरूलाई ध्यान विदनु हुन्छ?
5 तर माविनसहरू तपाईकंो लाविग महत्वपूर्ण$ छन्! वितनीहरूलाई तपाईलें स्वगUय प्रार्णी(स्वग$दूत) जस्तै बनाउन ुभयो अविन वितनीहरूलाई 

मविहमा र आदरको मकुुट पविहराउनु भयो।
6 तपाईलें विसज$ना गनु$  भएका प्रत्येक Kोकको अविधकारी वितनीहरूलाई बनाउन ुभयो। तपाईलें प्रत्येक कुराको विनविम्त वितनीहरूलाई अविधकार 

विदनभुयो।

2. उत्पवित्त 1: 26, 28 (ति�र  :), 31 (ति�र  1st.)

26 तब परमेश्वरले भन्नभुयो, अब हामी माविनस सवृिष्ट गरौं। हामी माविनस हामै्र स्वरुप बनाउनेछौं र माविनस हामी जस्तै हुनेछन्। वितनीहरुले 
जलचर, नभचर, स्Kलचरमा ठूला साना अविन घस्रने सबै प्रार्णीहरुमाविK शासन गनYछन्।

28 परमेश्वरले वितनीहरुलाई आशीवा$द विददैं भन्नभुयो, धेर ैसन्तानहरु उत्पवित गराऊ र पKृवी भररे वितनीहरुको हेरचाह गर। समदु्रका 
माछाहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अविन पथृ्वीमा विहडँडुल गनC, सबै प्रार्णीहरुमाविK शासन गर।

31 परमेश्वरले आफूले सवृिष्ट गरकेा प्रत्येक चीजको विनरीक्षर्ण गनु$  भयो अविन सबै असल लाग्यो।

3. उत्पवित्त 2 : 6-9, 16, 17

6 पथृ्वीबाट पानी विनविस्कयो अविन मैदानमा फैविलयो।
7 तब त्यसपविछ परमप्रभ ुपरमेश्वरले भूईँबाट माटो उठाउन ुभयो अविन माविनस सवृिष्ट गनु$  भयो। परमप्रभलेु माविनसको नाकबाट सास हाविलविदनु 

भयो र यसलाई विजउदँो बनाउनु भयो।
8 परमप्रभु परमेश्वरले अदन नाउँ भएको ठाउमँा पूव$परि^ एउटा बगैंचा बनाउनु भयो र उहालेँ सवृिष्ट गनु$  भएको माविनसलाई त्यहा ँराख्न ुभयो।
9 परमेश्वरले भूविमबाट राम्रा-राम्रा रुखहरु अविन खान योग्य फलहरु लाग्ने रुखहरु उमानु$  भयो। उहालेँ बगैंचाको बीचमा जीवनको रुख अविन 

असल र खराबको ज्ञान विदन योग्य रुख पविन रोप्न ुभयो।
16 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस माविनसलाई आज्ञा विदनु भयो। परमप्रभ ुपरमेश्वरले भन्नभुयो, वितमीले कुनै विचन्ता विबना यस बगैंचाको कुनै पविन 

रुखबाट फलहरु खान सक्छौ।
17 तर वितमीले त्यस रुखको कुनै फल खान ुहुदैँन जसले असल र खराबको ज्ञान विदन्छ, विकनभने जनु विदन वितमी त्यस रुखको फल खान्छौ 

विनHयनै त्यस विदन वितमी आफै मनCछौ।

4. उत्पवित्त 3 : 1-7, 9-13, 23, 24

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1 परमप्रभु परमेश्वरले सवृिष्ट गनु$  भएको सबै जन्तहुरु मध्ये सप$ अत्यन्त धूत$ विKयो। सप$ले उसलाई सोध्यो, ए नारी! के परमेश्वरले बगैंचामा 

कुनै पविन रुखबाट फल खान ुहुदैँन भनी मनाही गनु$  भएको छ?
2 त्यस स्त्रीले सप$लाई उत्तर विदईन्, “होइन! परमेश्वरले त्यसो भन्न ुभएन। हामीले बगैंचामा भएका रुखहरुको फल खान सक्छौं।
3 तर परमेश्वरले भन्नभुयो, ‘वितमीहरुले बगYचाको बीचमा भएको रुखको फल खान ुहुदैँन, वितमीहरुले छुन ुपविन हुदैँन, नत्र वितमीहरु मनCछौ।
4 तर सप$ले स्त्रीलाई भने, “वितमीहरु विनHय मनC छैनौ।
5 परमेश्वरले पविन जान्न ुहुन्छ जब वितमीहरुले त्यस रुखको फल खान्छौ वितमीहरुको ज्ञान खोविलन्छ अविन वितमीहरु कुन असल कुन खराब 

जान्ने ज्ञानी भई परमेश्वर जस्तै हुनेछौ।
6 तब त्यो स्त्रीले त्यस रुखको फल हेन$मा राम्रो र खानमा पविन असल बवुिझन् कारर्ण त्यस रुखको फलले ज्ञान विदन्थ्यो त्यस रुखबाट केही 

फलहरु विटपेर खाई अविन आफूसंग भएको माविनसलाई पविन खान विदई र उसले पविन खायो।
7 तब वितनीहरुले केही अनौठो अनभुव गर।े वितनीहरुले देखे वितनीहरु नाङ्गै विKए। यसK$ वितनीहरुले नेभाराको पात गासँे अविन आफ्ना विनविम्त 

लगुाहरु बनाए।
9 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस परुुष माविनसलाई बोलाउनु भयो अविन सोध्न ुभयो, वितमी कहा ँछौ?
10 तब त्यस परुुष माविनसले उत्तर विदयो, तपाईको आवाज मैले बगैंचा विभत्र चाल पाए ँर म नाङ्गैं रहेको हुदँा डराए ँर म लकुें ।
11 तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नभुयो, वितमी नाङ्गैं छौ भनी कसले भन्यो? के वितमीले मैले जनु रुखबाट फल नखान ुभनी आज्ञा विदएको विKएँ

त्यसैको फल त खाएनौ?
12 त्यस माविनसले भने, स्त्री जो तपाईलें मविसत बस्न विदनु भयो, उसैले मलाई रुखको फल विदईन् अविन मैले खाए।ँ
13 तब परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्री माविनसलाई भन्नभुयो, वितमीले विकन यस्तो काम गयc?” तब त्यस स्त्रीले भनी, “सप$ले मलाई धोका 

विदयो र मैले त्यो फल खाए।ँ
23 परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बलपूव$क जमीन जोत्नु विनकाल्न ुभयो जहाबँाट उसलाई विसज$ना गरिरएको विKयो।
24 उहालेँ माविनसलाई टाढो खेद्नभुयो अविन अदनको बगैंचाको पूव$वितर प्रवेशद्वारमा उहालेँ एक जना स्वग$दूत अविन एउटा प्रज्वविलत तरवार जो 

जीवनको रुखवितर जाने बाटोको सरुक्षा गदY चारवैितर घवुिमरहन्थ्यो।

5. विहतोपदेश 30 : 5, 6

5 परमेश्वरको प्रत्येक वचन दोष रविहत हुन्छ औ जो परमेश्वरको शरर्णमा जान्छ उसको विनविम्त उहा ँसरुविक्षत स्Kान हुनहुुन्छ।
6 यसकारर्ण परमेश्वरको वचनमा परिरवत$न नगर नत्र उहालेँ दण्ड विदनु हुन्छ साKै वितमी झूट प्रमाविर्णत हुनेछौ।

6. स्तोत्रसवंिहता 51 : 1, 2, 10-12

1 हेपरमेश्वर, मतफ$  कृपालु हुनहुोस्, विकनभने तपाईकंो दायालु कृपादृविष्टले, तपाईकंो महान् अनगु्रहले मेरा सारा पापहरू मेटाई विदनहुोस्।
2 परमेश्वर मेरो दोष धोएर मेटाई विदनहुोस्। मेरा पापहरू धोइ-पखाली विदनहुोस्, मलाई फेरिर एकपल्ट शदु्ध पारिरविदनहुोस्!
10 हे परमेश्वर, शदु्ध हृदय मविभत्र सजृना गरिरविदनु होस्! मेरो आत्मा फेरिर एकपल्ट बविलयो पारी विदनहुोस्।
11 मलाई नठेल्न ुहोस्। अविन मदेविख तपाईकंो पविवत्र आत्मा टाढा नलैजानु होस्!
12 तपाईकंो सहयोगले मलाई खशुी पाद$छ! मलाई फेरिर एकपल्ट त्यो आनन्द विदनहुोस्। मेरो आत्मा बविलयो पारी विदनहुोस् र तपाईकंो आज्ञा 

पालन गन$ तयार होस्।
7. एविफसी 4 : 17, 18, 23, 24

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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17 म यो भन्छु र प्रभकुो सम्बन्धमा चेतावनी विदन्छुः परमेश्वरलाई नविचन्नेहरू जस्तो भएर नबस। वितनीहरूका विवचार विनकम्मा हुन्छन्।
18 ती केही बझु्न सकै्तनन्, अविन केही जान्दैनन् विकन विक वितनीहरू सनु्न अस्वीकार गछ$न् त्यसैले परमेश्वरले विदएको जीवन जस्तो वितनीहरूको

जीवन हुदैँन।
23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नया ँबनाइन ुपछ$ ।
24 वितमीहरू नया ँमाविनस बविननु पछ$  जस्तो विवश्वास अनसुार धमU र पविवत्र जीवन बाचँ्न परमेश्वरले वितमीहरूलाई आफ्नै अनरुूपमा विसज$न ु

भएको छ।
8. 2 कोरिरन्थी 5 : 1, 6-8

1 हामी जान्दछौं, यस धरतीमा हामी जनु तम्बूमा बस्छौं त्यो नष्ट हुनेछ। तर जब त्यो नष्ट हुनेछ, हामीले बस्ने घर परमेश्वरबाट पाउनछौं। त्यो
घर माविनसले बनाएको होइन। यो घर स्वग$मा हुन्छ र अनन्त रहनेछ।

6 यसैकारर्ण हामी सधँै भरोशामा छौं। हामी जान्दछौं विक जवित समय सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी प्रभबुाट टाढा हुन्छौं।
7 हामी विवश्वासको माग$ दश$नमा बाचेँका छौं-जे देख्छौं त्यसले होइन।
8 त्यसैले त म भन्छु हाम्रो भरोसा छ। अविन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इच्छा गछo अविन प्रभ ुजहा ँहुनहुुन्छ त्यही बस्न खोज्छौं।

9. 1 कोरिरन्थी 15 : 22

22 आदममा जम्मै माविनसहरू मर ेत्यसरी नै ख्रीष्टमा हामी सबै फेरिर जीविवत तलु्याइनछौं।

ति�ज्ञान र स्�ास्थ्य

1. 516 : 9-13, 19-23

सबै Kोक, परमेश्वर आफ्नै स्वरूपमा बनाउनहुुन्छ। जीवन अविस्तत्वमा प्रवितविबविम्बत हुन्छ, सत्यतामा सत्य, ईश्वर भलाइमा, जसले उनीहरूको 
आफ्नो शाविन्त र स्Kावियत्व प्रदान गद$छ। प्रेम, विनःस्वाK$ भावबाट विनस्केको, सबैलाई सनु्दरता र प्रकाशले नहुाईन्छ।… माविनस, उहाकँो 
समानतामा बनेको छ, र सारा पथृ्वीमा परमेश्वरको प्रभतु्व प्रवितविबविम्बत गद$छ। भगवान र परुुषसगँको सहमाविनस र अनन्तको रूपमा माविनस र 
मविहलाले सदासव$दा प्रवितविबविम्बत गद$छ, मविहमाको गरु्णमा, असीम विपता-आमा भगवान।

2. 517: 31-4 (ति�र  1st.)

माटो सम्म माविनस बनेको छैन। उसको जन्मविसद्ध अविधकार प्रभतु्व हो, अधीनताको होइन। उहा ँपथृ्वी र स्वग$मा विवश्वासको स्वामी हुनहुुन्छ 
- उहा ँआफैं ले आफ्नो विनमा$ताको अधीनमा बस्नहुुन्छ।

3. 200 : 9-13

जीवन, सधैं भएको छ, र सधँै पदाK$को स्वतन्त्र हुनेछ; विकनविक जीवन भनेको परमेश्वर हो र माविनस परमेश्वरको विवचार हो, भौवितक होइन तर 
आध्यावित्मक तवरले बनेको छ, र क्षय र धूलोको अधीनमा छैन।

4. 519 : 3-6

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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देवता आफ्नो कामबाट सन्तषु्ट विKए। उहा ँकसरी हुन सक्नहुुन्थ्यो, विकनविक आवित्मक सवृिष्ट उहाकँो असीम आत्म-संयम र अमर बवुिद्धको विवस्तार 
हो, उत्पवित्त विKयो?

5. 216 : 18-21

मानवको ठूलो गल्ती मान्न ुनै यो हो विक माविनस, ईश्वरको छविव र समानता, पदाK$  र आत्मा दबैु असल र खराब दबैु हो।

6. 521 : 21-22, 26-29

उत्पवित्त 2: 6. पृथ्वीबाट पानी निननि�यो अनिन मैदानमा फैनि�यो।

उत्पवित्तको दोस्रो अध्यायले परमेश्वर र ब्रह्माण्डप्रवित यस भौवितक दृविष्टकोर्णको कKन राख्दछ जनु बयान गरिरएको छ जनु वैज्ञाविनक सत्यको विबल्कुल 
विवपरीत छ।

7. 522 : 5-17

पविहलो रकेड$ले सबै सामथ्य$ र सरकारलाई परमेश्वरमा प्रदान गद$छ, र माविनसलाई परमेश्वरको विसद्धता र शविक्तबाट हटाउछँ। दोस्रो रकेड$ले 
माविनस परिरवत$न र नश्वरको रूपमा ईवितहासको रूपमा रहेको छ - देवताबाट अलग भएको र आफ्नै कक्षामा घवुिमरहेको जस्तो। अविस्तत्व, 
विदव्यताबाट अलग, विवज्ञान असम्भवको रूपमा वर्ण$न गद$छ।

यो दोस्रो रकेड$  विनस्सन्देह यसको बाह्य रूप मा त्रवुिट को इवितहास विदन्छ, पदाK$  र जीवन मा बवुिद्धमत्ता भविनन्छ। यसले ईश्वरीय आत्माको 
सव?च्चताको विवपरिरत पविन्Kज्म रकेड$  गद$छ; तर चीजहरूको यो अवस्Kा अस्Kायी र यो माविनस मछ$  भनेर घोषर्णा गरिरएको छ, धूलो माटोमा 
फविक$ ने।

8. 580 : 21-27

आदम नामले जीवनमा अनन्त छैन, तर शरुुवात र अन्त छ भनेर गलत धारर्णा प्रस्ततु गद$छ; असीविमतले सीविमत प्रवेश गछ$, विक बवुिद्धमत्ता गैर-
बवुिद्धमत्तामा जान्छ, र आत्मा भौवितक अK$मा बास गछ$; त्यो अमर विदमागले पदाK$को परिरर्णाम विदन्छ, र पदाK$ मश्व$र विदमागमा; विक उहा ँएक 
सवृिष्टकता$  र सवृिष्टकता$ले उहा ँसजृनभुएको कुरामा प्रवेश गनु$भयो, र त्यसपविछ पदाK$को नाविस्तकतामा गायब हुनभुयो।

9. 307 : 7-16, 26-13

दषु्टले अझै पविन आफूलाई विदमागको रूपमा पवुिष्ट विदन्छ, र घोषर्णा गद$छ विक त्यहा ँएक भन्दा बविढ बवुिद्ध वा ईश्वर छ। यसले भन्छ: "त्यहा ँप्रभ ुर 
देवताहरू धेरै हुनेछन्। म घोषर्णा गद$छु विक भगवानले दषु्ट विदमाग र दषु्टात्मालाई बनाउनहुुन्छ, र म त्यसलाई सहायता गछु$ । सत्य पक्षमा बदल्छ र 
आत्माभन्दा फरक हुन्छ। परमेश्वर, आत्मा, जो एक मात्र जीवन हुनहुुन्छ भन्दा बढी जीवन हुन्छ जस्तो देविखन्छ।"

यो त्रवुिट त्रवुिट हो प्रमाविर्णत छ। यसको जीवन जीवन होइन, तर केवल एक क्षविर्णक, एक अविस्तत्वको गलत अK$ हो जनु मतृ्यमुा समाप्त हुन्छ।

माविनस एक भौवितक आधारबाट सवृिष्ट गरिरएको विKएन, न आत्माले कविहल्यै बनाएको भौवितक विनयमहरू पालन गन$ आमविन्त्रत गरिरयो; उसको प्रान्त 
आध्यावित्मक विनयमहरूमा रहेको छ, मनको उच्च कानूनमा।

गल्तीको डरलाग्दो विदन, कालोपना र अराजकता माविK पविन, सत्यको आवाजले अझै भन्यो: "आदम, वितमी कहा ँछौ? चेतना, वितमी कहा ँ
छौ? के तपाई मनमा विवश्वास गनु$ हुन्छ विक विदमागमा पदाK$ छ, र त्यो दषु्ट मन हो, वा कला हो? के तपाई ंजीविवत विवश्वासमा हुनहुुन्छ विक त्यहा ँएक

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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मात्र परमेश्वर हुनहुुन्छ र उहाकँो आज्ञा पालन गदY हुनहुुन्छ? "जब सम्म यो पाठ विसविकदैन विक भगवान केवल एक मात्र विदमागमा शासन गनC माविनस 
हुनहुुन्छ, नश्वर विवश्वास शरुुमा जस्तै डराउनेछ, र "तपाई ंकहा ँहुनहुुन्छ?" भन्ने मागबाट लकु्नेछ। यो भयकर माग, "आदम, तपाई कहा ँ
हुनहुुन्छ?" टाउको, मटुु, पेट, रगत, स्नायहुरू, इत्याविदबाट प्राप्त भयो। "हेर, म यहा ँछु, शरीरमा सखु र जीवनको खोजी गदYछु, तर केवल 
भ्रम, झूटा दाबीहरूको विमश्रर्ण, झूटा खशुी, पीडा, पाप, विबमारी, र मतृ्य।ु"

10.   282 : 28-31

माविनसको पतन वा भगवानको विवपरिरत वा परमेश्वरको अनपुविस्Kवितलाई जे स .््केत गद$छ त्यसले आदम सपना हो जनु न त मन हो न माविनस, 
विकनविक त्यो विपताबाट जन्मेको छैन।

11.   545 : 27-5

सत्यमा सबै त्रवुिटहरूको एक मात्र जवाफ छ - पाप, विबरामी र मतृ्यलुाई: "धूलो [व्यK$ता] तपाई हुनहुुन्छ, र धूलो [केही पविन] तपाई फक$ न ु
हुदैँन।"

"जसरी आदममा [त्रवुिट] सबै मद$छन्, त्यसरी नै ख्रीष्टमा [सत्य] सबै जीविवत हुनेछन्।" माविनसको मतृ्य ुएक विमKक हो, विकनविक माविनस अमर
छ। आत्मा अब पदाK$मा डुबेको छ भन्ने गलत गलत विवश्वास, कुनै समय भविवष्यबाट यसबाट मकु्त हुने, - यो विवश्वास एक्लै नश्वर हो। आत्मा, 
भगवान, कविहल्यै अंकुरर्ण हुदैँन, तर "विहजो, र आज, र सदाका लाविग हो।"

12.   265 : 5-15

मोट$लहरूले ईश्वरको चरिरत्र बनाउनपुद$छ, उनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यावित्मक बवृिद्ध हुन्छन् - वितनीहरूले अविस्तत्वको विवस्ततृ व्याख्याको
नविजक जानपुद$छ र असीमको केही उविचत ज्ञान हाविसल गनY पछ$  - ताविक पाप र मतृ्यलुाई हटाउन सविकयोस्।

यो वैज्ञाविनक भावना, आत्माको लाविग त्याग्ने पदाK$, कुनै पविन विहसाबले माविनसमा ईश्वरको अवशोषर्ण र आफ्नो विचनारी गमु्न सझुाव विददैँन, तर
माविनस विवस्तार व्यविक्तत्व, विवचार र काय$को एक व्यापक क्षेत्र, एक अविधक विवस्ततृ प्रेम, एक उच्च र अविधक प्रदान गद$छ स्Kायी शाविन्त।

13.   470 : 32-5

परमेश्वर र माविनसका सम्बन्धहरू, ईश्वरीय विसद्धान्त र विवचार, विवज्ञानमा अविवनाशी हुन्छन्; र विवज्ञानलाई कुनै पतन हुन सकै्तन र मेलविमलापमा 
फक$ दैन, तर ईश्वरीय व्यवस्Kा वा आध्यावित्मक कानून राख्छ, जसमा परमेश्वर र उहा ँसवृिष्ट गनु$भएका सबै विसद्ध र अनन्त छन्, यसको अनन्त 
इवितहासमा अपरिरववित$त रहन।

14.   14 : 25-30

विवश्वास र भौवितक जीवनको सपना देविख विबल्कुलै अलग, जीवन विदव्य हो, आध्यावित्मक समझ र सारा पथृ्वी मा माविनस प्रभतु्व को चेतना 
प्रकट। यस बझुाइले त्रवुिट विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई विनको पाछ$, र यसको साK तपाई ं"अविधकार पाएको व्यविक्तको रूपमा" बोल्न 
सक्नहुुन्छ।

15.   171 : 4-8 (ति�र  4th ,)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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भौवितकवादको आध्यावित्मक विवरोधाभासको माध्यमबाट, ईसाई, सत्यको माध्यमबाट पविन माविनस ईश्वरीय विवज्ञानको साचँोको साK फेरिर खलु्नेछ 
जनु मानव विवश्वासले बन्द गरकेो प्रमोदवनका ढोकाहरू, र उसले आफूलाई विनष्पक्ष, ठाडो, शदु्ध र स्वतन्त्र पाउनेछ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक विदन प्राK$ना गनु$  यस चच$का प्रत्येक सदस्यको कत$व्य हुनेछ: "तपाईकंो राज्य आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेमको
शासन ममा स्Kाविपत होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै माविनसजावितको स्नेह समवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन$ सक्छ!

चच� म्यानुअ�, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र काय�हरूको लावि1 विनयम

न त दशु्मनी वा न केवल व्यविक्तगत अनलुग्नकले मदर चच$का सदस्यहरूको मनसाय वा काय$लाई प्रोत्साविहत गनु$पद$छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय
प्रेमले  मात्र  माविनसलाई चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको  विमठो  सवुिवधाहरू प्रवितविबविम्बत गछ$न्,  पापलाई  हप्काउदँा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षमा मा। यस चच$का सदस्यहरूले विदनहुँ हेनु$पद$छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राK$ना गनु$पद$छ, भविवष्यवार्णी गन$, न्याय गनC,
विनन्दा गनC, सल्लाह विदने, प्रभाव पानC वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअ�, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्यूटी 1न� सतक� ता

यो चच$का प्रत्येक सदस्यको कत$व्य हुनेछ विक उसले आGामक मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध विदन प्रवितविदन स्वयंलाई बचाउनु पछ$ , र
परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस$नु वा बेवास्ता गनु$  हुदैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ
वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअ�, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विGविHयन साइन्स चच$, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विKयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम$शास्त्रीय उद्धरर्णहरू र विGविHयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम$शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।


