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आइतबार अप्रि�ल 25, 2021

प्रिवषय- मृत्यु को �ोबेशन

स्वर्ण� पाठ:  एप्रि सी 5 : 14

“जाग, हे प्रिनदाएकाहरू हो! मृत्युबाट उठ अप्रिन प्रितमीहरूमाथि* ख्रीष्ट चम्कुनु हुनेछ।”

उत्तरदायी पढाइ:   1 करिरं*करांस 15: 50-54 

50 दाज्यू-भाइ दिददी-बप्रिहनीहरू हो! म प्रितमीहरूलाई यो भन्छुः भौप्रितक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग थिलन
पाउँदैन। जुन कुरो त्यो कुनै अप्रिवनाश कुरोमा भागथिलन सकै्तन।

51 तर सुन, म यो रहस्य प्रितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मनD छैनौ, तर हामी सबैको परिरवत�न हुनेछ।
52 यसकोलाप्रिग खाली एकक्षर्ण लाग्छ। आँखा झिJम्के जथित्तकै छिछटो हामी बदल्न्छौं। जब अन्तिन्तम तुरही बज्छ 

तब यो हुनेछ। तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अप्रिवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अप्रिन हामी पप्रिन सबै बदल्ी 
हुनेछौं।

53 यो शरीर जुन नाश हुन्छ, अप्रिवनाशी वस्त्र पप्रिहरिरनै पछ�। अप्रिन यो शरीर जुन मरर्णशील छ यसले अमरताको
वस्त्र पप्रिहरिरनै पछ�।

54 यसैले यो शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अप्रिवनाशी धारर्ण गद�छ। र यो शरीर जुन मरर्णशील छ त्यसले 
अमरता पप्रिहरिरन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धम� शास्त्रको भनाई सत्य ठहरिरनछः मृत्यु प्रिवजयमा प्रिनथिलएको
छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 17 : 1 (हे यहोवा!), 15

1 हेपरम�भु, न्यायको प्रिनन्तिम्त मेरो �ा*�ना सुन्नुहोस्। म तपाईंलाई उच्च स्वरमा पुकादcछु। अप्रिन मैले भनेका
कुरामा म ईमान्दार छु। यसैले मेरो �ा*�ना�प्रित ध्यान दिदनुहोस्।

15 मैले न्यायको प्रिनन्तिम्त �ा*�ना गरें। यसैले, हे परम�भु, म तपाईंको मुहार हेनDछु। हे परम�भु, तपाईंलाई 
हेरेर, म पूर्ण� सन्तुष्ट हुनेछु।

2. भजनसंग्रह 68 : 20

20 उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उद्धार गनु�हुन्छ। परम�भु हाम्रा 
परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।

3. होशे 13: 4 (म), 9, 14 (प्रितर 2nd :)

4 छिमश्रदेशमा जब प्रितमीहरू थि*यौ, त्यप्रिह समयदेखिख म परम�भु प्रितमीहरूका परमेश्वर हुँ। म बाहेक 
प्रितमीहरूले अन्य कुनै परमेश्वरलाई छिचन्दैनौ। त्यो म नै हुँ जसले प्रितमीहरूलाई बचायो।

9 हे इस्राएल, मैले प्रितम्रो रक्षा गरें तर प्रितमीले मेरो प्रिवरोध गयj। यसकारर्ण म प्रितमीलाई नष्ट गनDछु।
14 के म उनीहरूलाई पातालको शथिक्तदेखिख बचाऊँ? के म उनीहरूलाई मृत्यु देखिख मकु्त गराऊँ? हे मृत्यु! 

तेरो प्रिवध्वंशक �कोप कहाँ छ? हे छिचहान तेरो शथिक्त कहाँ छ? मेरो आखाँबाट अब दया लुकेकोछ।

4. लूक 4 : 1 (प्रितर 1st ,)

1 येशू यद�न नदीदेखिख  � प्रिकनुभयो। उहाँ पप्रिवत्र आत्माले भरिरपूर्ण� हुनुहुन्*ो।

5. लूक 8 : 40-42 (प्रितर 1st.), 49-56 (प्रितर :)

40 येशू गालील  � कनुभयो, माप्रिनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबैले उहाँका प्रिनन्तिम्त �तीक्षा गरिररहेका 
थि*ए।

41 एकजना याइरस नाउँ भएको माप्रिनस येशूकहाँ आए। याइरस सभा-घरका �मुख थि*ए। प्रितनले येशूको 
पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु प्रिबन्ती गरे।

42 याइरसको एउटी मात्र छोरी थि*ई। त्यो बाह्र ब�ष पुगेकी थि*ई, अप्रिन जो मनc लागेकी थि*ई।जब येशू 
याइरसको घरमा जानु हुँदैथ्यो, माप्रिनसको भीडले प्रितनलाई वरिरपरिरबाट ठेलमठेल गरी रह्यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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49 जब येशू बात गरिररहनु भएको थि*यो, एकजना सभा-घरका अगुवा घरबाट आए र भने, प्रितम्री छोरी 
मरिरसकेकी छे। अब गुरूलाई कष्ट नदेऊ।

50 जब येशूले यो कूरा सुन्नु भयो। उहाँले याइरसलाई भन्नु भयो, नडराऊ केवल प्रिवश्वास गर अप्रिन प्रितम्रो 
छोरी प्रिनको भई हाल्नेछे।

51 येशू त्यो घरमा जानुभयो। उहाँले आफ्नो सा*मा पत्रुस, यूहन्ना, याकूब र त्यो केटीको बाबु र आमालाई
पप्रिन लानु भयो। उहाँले अरू माप्रिनसहरूलाई श्चिभत्र पस्न दिदनु भएन।

52 सबै माप्रिनसहरू त्यो केटी मरेकोमा रँूदै शोक गरिररहेका थि*ए। तर येशूले भन्नुभयो, नरोऊ त्यो मरेकी 
छैन, उ सुप्रितरहेकी छे।

53 माप्रिनसहरू येशूको कुरा सुनेर हासँ्न लागे प्रिकनभने त्यो केटी मरेकी छ भनेर प्रितनीहरूलाई *ाहा थि*यो।
54 तर येशूले त्यो केटीको हात समात्नु भयो अप्रिन भन्नुभयो, सानो छोरी, उठ!
55 त्यसको �ार्ण  कD र आयो, अप्रिन त्यो जुरुक्क उठी। येशूलेभन्नु भयो, यसलाई केही खान देऊ।
56 त्यो केटीका आमा बाबूहरू छक्क परे। उहाँले यो घटनाको प्रिवषयमा प्रितनीहरूलाई कसैलाई नभन्नु भनी 

आदेश दिदनु भयो।

6. लूक 17 : 20, 21

20 कोही  रिरसीहरूले येशूलाई सोधे, “परमेश्वरको राज्य कप्रिहले आउनेछ?”येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको
राज्य आउँदैछ तर त्यसरिर आउँदैन जुन प्रितम्रो आँखाले देख्न सक्छौ।

21 माप्रिनसहरूले भन्ने छन्, हेर परमेश्वरको राज्य यहाँ छ! अ*वा, त्यहाँ छ! होइन, परमेश्वरको राज्य 
प्रितमीश्चिभत्रै छ।

7. रोमी  6 : 16-18, 22, 23

16 प्रिनःसन्देह प्रितमीहरू जान्दछौ प्रिक जब प्रितमीहरूले आ ैलाई कसैको आज्ञा पालन गनD दास बनाउँछौ, तब
प्रितमीहरू त्यही माप्रिनसको दास हौ। जुन माप्रिनसको आज्ञा प्रितमी पालन गछj त्यही प्रितम्रो स्वामी हुनेछ। 
प्रितमीहरू पापको पछिछ लाग प्रिक परमेश्वरको आज्ञा पालन गर, पापले आत्मित्मक मृत्यु ल्याउँदछ। तर 
परमेश्वरको आज्ञा पालन गयj भने प्रितमीहरू धार्मिमंक बनाइने छौ।

17 प्रिवगतमा प्रितमीहरू पापको दास थि*यौ। पापले प्रितमीहरूलाई अछिधनमा राखेको थि*यो। तर परमेश्वरलाई 
धन्यवाद छ, प्रितमीहरूले ती आदेश हृदयले पालन गर् यौ जुन प्रितमीहरूलाई दिदइयो।

18 प्रितमीहरू पापदेखिख मकु्त भयौ। अप्रिन अब प्रितमीहरू धार्मिमंकताका दास भयौ।
22 तर अब प्रितमीहरू पापबाट मुक्त छौ। अब प्रितमीहरू परमेश्वरका दास हौ। अप्रिन यसले प्रितमीहरूलाई यस्तो

जीवन ल्याउँछ जुन परमेश्वरको प्रिनन्तिम्त मात्र हुन्छ। अप्रिन त्यहाँबाट प्रितमीहरूले अनन्त जीवन �ाप्त 
गनDछौ।

23 जब माप्रिनसहरूले पाप गद�छन,् प्रितनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन् जो चाँप्रिह मृत्यु हो। तर परमेश्वरले 
आफ्ना माप्रिनसहरूलाई मूल्य रप्रिहत उपहार दिदनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू �भुमा अनन्त जीवन हो।

8. 1 पत्रुस 1 : 3-6 (प्रितर 1st ,), 7-9, 13-16

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 परमेश्वर जो हाम्रा �भु येशू ख्रीष्टका प्रिपता हुन उहाँको �शंसा होस्। परमेश्वरमा सीमाप्रिवप्रिहन कृपा छ र 
उनको कृपाको कारर्णले हामीलाई नयाँ जीवन दिदइएको छ। यो नयाँ जीवनले मृत्युदेखिख येशू ख्रीष्टको 
पुनरुत्*ानद्वारा हामी�प्रित सजीव आशा ल्याउँछ।

4 अब हामी आशीवा�दको आशा राख्छौं जो उहाँको नानीहरुका प्रिनन्तिम्त उहाँकहाँ छ। यो आशीवा�द 
प्रितमीहरुका प्रिनन्तिम्त स्वग�मा जोगाएर राखिखएको छ। यी आशीवा�दहरु ध्वंश, नष्ट अ*वा धछिमलो हुनेछैन। 
जबसम्म प्रितमीहरुले मुथिक्त पाउँदैनौ

5 प्रितम्रो प्रिवश्वास मा � त परमेश्वरको शथिक्तले प्रितमीहरु सुरश्चिक्षत रहन्छौ। यो मथुिक्त तयार राखिखएकोछ अप्रिन यो 
प्रितमीहरुलाई समयको अन्तमा दिदइनेछ।

6 यसले प्रितमीहरुलाई अत्यन्त सुखी तुल्याउनु पछ� यद्यप्रिप क्षश्चिर्णक समयकोलाप्रिग सबै �कारको कष्ट भोग्दा 
प्रितमीहरुलाई दुखी बनाँउछ।

7 यी दुख-कष्टहरु प्रिकन हुन्छन?् प्रितमीहरुको प्रिवश्वास शुद्ध छ भनी �मार्ण गनु�। प्रिवश्वासको शुद्धतामा सुन 
भन्दा अछिधक मूल्य छ। सुनको शुद्धता अन्तिग्नद्वारा �माश्चिर्णत गन� सप्रिकन्छ, तर सुन नष्ट हुन्छ। जब येशू 
ख्रीष्ट आउँछन् प्रिवश्वासको शुद्धताले प्रितमीहरुमा �शंसा, मप्रिहमा अप्रिन सम्मान ल्याउनेछ।

8 प्रितमीहरुले ख्रीष्टलाई देखेका छैनौ तर पप्रिन प्रितमीहरु उहाँलाई �ेम गछj। प्रितमीहरुले अप्रिहले उहाँलाई देख्न
सकै्तनौ तर प्रितमीहरु उहामँाथि* प्रिवश्वास गछj। प्रितमीहरु अक*नीय अप्रिन गौरवमय आन्नदले परिरपूर्ण� छौ।

9 प्रितमीहरुको प्रिवश्वासको एक लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य प्रितमीहरुको आत्मा बचाउँनु हो। अप्रिन प्रितमीहरुले 
प्रितमीहरुको लक्ष्य जो मथुिक्तको प्रिनन्तिम्त हो त्यो �ाप्त गदcछौ।

13 यस*� सेवाको प्रिनन्तिम्त मनलाई तयार पार अप्रिन आत्म-प्रिनयन्त्रर्ण गर। प्रितमीहरुले अनुग्रहकोलाप्रिग आशा 
गनु� पछ� जुन प्रितमीहरुलाई दिदइनेछ, जब येशू ख्रीष्ट आउनु हुन्छ।

14 प्रिवगतमा प्रितमीहरुले यस प्रिवषयमा बुJेनौ, यस*� प्रितमीहरू नराम्रा कुराहरुले डोया�इएका थि*यौ। तर 
अप्रिहले प्रितमीहरु परमेश्वरका आज्ञाकारी बालकहरु हौ। यस*� प्रिबतेको समयमा जसरी बाँचेका थि*यौ, 
त्यसरी नबाँच.

15 तर परमेश्वर जस्तै पप्रिवत्र होऊ अप्रिन प्रितमीहरुले गनD सबै कुरामा पप्रिवत्र बन। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ जसले 
प्रितमीहरुलाई बोलाउनुभयो।

16 यो धम�शास्त्रमा लेखिखएको छ, पप्रिवत्र बन, प्रिकनभने म पप्रिवत्र छु।

9. 2 कोरिरन्*ी 5: 1, 4-10 (प्रितर ;)

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

4 जप्रितञ्जेल हामी यस शरीष््ठवरमा बस्छौं, हामी छिचन्तारग्रस्त छौं, र गन्गनाउँछौं। मेरो भनाईको अ*� यो 
होइन प्रिक हामी यस घरलाई छोडन चाहन्छौं तर हामी हाम्रो स्वगzय घरमा जान चाहन्छौं अप्रिन जब यो 
शरीरको अन्त हुन्छ यो जीवनले ढाप्रिकने छ।

5 परमेश्वरले हामीलाई यसैको लाप्रिग सृप्रिष्ट गनु� भएको छ। अप्रिन उहाँले वाचा स्वरूप हामीलाई आत्मा दिदनु 
भएको छ ताप्रिक उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिदनु हुनेछ।

6 यसैकारर्ण हामी सँधै भरोशामा छौं। हामी जान्दछौं प्रिक जप्रित समय सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी
�भुबाट टाढा हुन्छौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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7 हामी प्रिवश्वासको माग� दश�नमा बाँचेका छौं-जे देख्छौं त्यसले होइन।
8 त्यसैले त म भन्छु हाम्रो भरोसा छ। अप्रिन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इच्छा गछ{ अप्रिन �भु 

जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्न खोज्छौं।
9 हाम्रो उदे्दश्य परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पानु� हो। यस शरीष््ठवरमा रहौं अ*वा �भुथिसत रहौं हामी उहाँलाई 

सन्तुष्ट पान� चाहन्छौं।
10 न्यायको प्रिनन्तिम्त हामी सबै परमेश्वरको अछिघ उश्चिभनै पछ�। �त्येकले यस पार्थि*ंव शरीरमा हुदाँ जे गरेको छ, 

उसले त्यो पाउनै पछ� राम्रो अ*वा नराम्रो पाउने नै छ।

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 470 : 21-24

परमेश्वर मानव सृप्रिष्टकता� हुनुहुन्छ, र, माप्रिनसका ईश्वरीय थिसद्धान्त थिसद्ध रप्रिहरहेमा, ईश्वरीय प्रिवचार वा परावत�न,
माप्रिनस, थिसद्ध छ। माप्रिनस परमेश्वरको अत्मिस्तत्वको अश्चिभव्यथिक्त हो।

2. 242 : 9-14

स्वग�, सद्भाव, र ईश्वरीय प्रिवज्ञानमा ख्रीष्टको एक मात्र माग�ले हामीलाई यस तरिरका देखाउँदछ। यो कुनै अन्य 
वास्तप्रिवकतालाई जान्नु हो - जीवनको कुनै चेतना छैन - राम्रो भन्दा राम्रो, परमेश्वर र उहाँको �प्रितप्रिबम्ब, र 
त*ाकथि*त दु: ख र इझिन्�यको सुख भन्दा माथि* उक्लनु।

3. 324 : 4-18

भावना र शुझिद्धकरर्णको �गप्रितको �मार्ण हो। "धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, प्रिकनभने प्रितनीहरूले परमेश्वरलाई 
देख्नेछन्।"

जबसम्म माप्रिनसमा सद्भाव र अमरत्व स्पष्ट हुँदै जान्छ, हामी परमेश्वरको वास्तप्रिवक प्रिवचार �ाप्त गदcनौं; र 
शरीरले यसलाई प्रिनयन्त्रर्ण गनD कुरा �प्रितप्रिबम्बिम्बत गद�छ, यो सत्य हो वा तु्रदिट, समJ वा प्रिवश्वास, आत्मा वा कुरा। 
त्यसकारर्ण "अब उहाँसँग आ ूलाई परिरछिचत हुनुहोस्, र शान्त हुनुहोस्।" सतक�  रहनुहोस्, सावधान र जागा 
रहनुहोस्। बाटो सीधा र साघँुरो छ, जसले परमेश्वर एक मात्र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न प्रिनम्त्याउँछ। यो 
शरीर संग एक युद्ध हो, जहाँ हामी पाप, प्रिबमारी र मृत्यु, यहाँ या पछाछिड पछाछिड प्रिवजय गन� पछ� - पक्कै पप्रिन 
हामी आत्मा, वा भगवान मा जीवन को लक्ष्य हाथिसल गन� अछिघ।

4. 291 : 12-18, 23-25 (प्रितर 1st .), 28-31

प्रिवश् वव्यापी उद्धार �गप्रित र �ोबेशनमा टुप्रिTएको छ, र प्रितनीहरू प्रिबना अ�ाकृप्रितक छ। स्वग� कुनै स्*ान होइन, 
तर दिदमागको ईश्वरीय अवस्*ा हो जसमा दिदमागका सबै अश्चिभव्यक्तहरू सामंजस्यपूर्ण� र अमर हुन्छन् प्रिकनप्रिक 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाप त्यहाँ हुँदैन र माप्रिनस आ ैले धार्मिमंकता पाएको पाउँदैन, तर "�भुको दिदमाग" को अछिधकारमा छ।" 
जस्तो धम�शास्त्र भन्छ।

जसरी मृत्युले माप्रिनसलाई भेट्टाउँछ, ऊ पप्रिन मृत्यु पछाछिड हुनेछ, जबसम्म परीक्षर्ण र बृझिद्धले आवश्यक 
परिरवत�नलाई �भाव पादcन।

कुनै अन्तिन्तम न्याय माप्रिनसहरु को लाप्रिग पर्खिखंरहेको छैन,  प्रिकनप्रिक बुझिद्धको न्यायको दिदन घण्टा र
प्रिनरन्तर आउँछ, यहाँ सम्म प्रिक न्याय सप्रिहत माप्रिनस माप्रिनस सबै भौप्रितक त्रदुिट बाट अलग गरीएको
छ।

5. 46 : 20-24

मृत्यु  जस्तो देखिखन्थ्यो तर येशूको अपरिरवत�नीय शारीरिरक अवस्*ापछिछ सबै भौप्रितक अवस्*ाभन्दा
माथि* उहाँको उच्चाटन भयो;  र यो उदासीनताले उनको स्वगा�रोहर्णको वर्ण�न गर्यो,  र छिचहानभन्दा
अछिघ एक �ोबेशनरी र �गप्रितशील राज्य �कट गर्यो।

6. 290 : 16-11

यदिद मृत्यु भन्ने परिरवत�नले पाप, प्रिबमारी र मृत्युमाथि*को प्रिवश्वासलाई नष्ट गर्यो भने, प्रिवघटनको क्षर्णमा 
खुशी झिजत्नेछ, र सदाको लाप्रिग स्*ायी रहनेछ; तर यो त्यस्तो होइन। पूर्ण�ता मात्र पूर्ण�ताले �ाप्त गद�छ। 
अधमzहरू अJै पप्रिन अधमz हुनेछन्, जबसम्म ईश्वरीय प्रिवज्ञान ख्रीष्टमा सत्य, सबै अज्ञानता र पाप 
हटाउँदैन।

पाप र त्रुदिट जुन मृत्युको क्षर्णमा हामीलाई �ाप्त गद�छ त्यो क्षर्णमा रोप्रिकदैन, तर यी तु्रदिटहरूको मृत्यु नभएसम्म 
स्थिस्*र रहन्छ। पूर्ण� आध्यात्मित्मक हुनको लाप्रिग, माप्रिनस पापरप्रिहत हुनुपछ�, र उहाँ थिसद्धतामा पुग्दा मात्र यस्तो 
हुन्छ। हत्याराले ऐनमा मारिरएको भए पप्रिन पापलाई त्याग्दैन। ऊ आफ्नो शरीरको मृत्यु भयो भन्ने कुरा प्रिवश्वास 
गन� र उहाँ Tूर दिदमाग मरेन भनेर जान्नको प्रिनन्तिम्त अब आध्यात्मित्मक हुनुहुन्न। खराबले असललाई हातहप्रितयार 
नबारेसम्म उसको प्रिवचारहरू शुद्ध हुँदैनन्। उसको शरीर उसको दिदमाग जथित्तकै भौप्रितक हो, र यसको प्रिवपरिरत।

पापको बीचमा खुशी साँचो हुन सक्छ, शरीरको त*ाकथि*त मतृ्युले पापबाट मुथिक्त पाउँछ, र भगवानलाई क्षमा 
दिदनु मात्र पापको प्रिवनाश हो भन्ने धारर्णा रहेको छ - ती गम्भीर गल्तीहरू हुन्। । हामी जान्दछौं प्रिक "आँखा 
झिJम्के जथित्तकै" सबै परिरवत�न हुनेछन्, जब अन्तिन्तम ट्रम्प बज्नेछ; तर बुझिद्धको यो अन्तिन्तम आह्वान ईश्वरको 
चरिरत्रको अश्चिभव्यथिक्तमा प्रिTसमसको चरिरत्रको बृझिद्धमा पत्राचार गन� नसक्नेसम्म आउँदैन। मृत्युसम्बन्धी 
अनुभवहरूमा प्रिवश्वासले उनीहरूलाई मप्रिहमाको लाप्रिग जगाउने कुरालाई मोट�लहरूले कल्पना गनु� आवश्यक 
छैन।

7. 569 : 3-5

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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केप्रिह समय मा �त्येक नश्वर, यहाँ वा पछाछिड, भगवान संग एक शथिक्त मा नश्वर प्रिवश्वास संग पTनु पछ� र 
यसलाई हटाउनु पछ�।

8. 77 : 9-11

मृत्युको अत्मिस्तत्वको अक� प्रिवमानमा यसैको रूपमा हुन्छ, जीवनको आध्यात्मित्मक समJ नभएसम्म

9. 409 : 27-7

हामीलाई कुनै पप्रिन अछिधकार छैन प्रिक जीवन अप्रिहले कुरा मा प्रिनभ�र गद�छ, तर मृत्यु पछिछ यो प्रिनभ�र गदcन। 
हामी यहाँ जीवनको प्रिवज्ञानको अज्ञानतामा आफ्नो दिदनहरू खच� गन� सक्दैनौं, र छिचहानभन्दा पछाछिड यो 
अज्ञानताको लाप्रिग पुरस्कार पाउने आशा गन� सक्छौं। अज्ञानको बदलाको रूपमा मृत्युले हामीलाई 
सामञ्जस्य र अमर बनाउँदैन। यदिद यहाँ हामीले प्रिTश्चिVयन प्रिवज्ञानलाई ध्यान दिदएनौं जुन आत्मित्मक र अनन्त छ
भने, हामी यसपछिछको आध्यात्मित्मक जीवनको लाप्रिग तयार हुनेछैनौं।

"यो अनन्त जीवन हो", येशू भन्नुहुन्छ - हो, हुँदैन। र त्यसपछिछ उसले अनन्त जीवनलाई उसको प्रिपता र
आ ैं को वत�मान ज्ञानको रूपमा परिरभाप्रिषत गद�छ - �मे, सत्य र जीवनको ज्ञान।

10. 427 : 29-14

मृत्युको सपना यहाँ माईन्डले पछाछिड मास्ट गनc पछ�। सत्यको तुरही बोल्ने यो वचनलाई समेट्न "म मरे छु" 
भन्ने सोच्नको आफ्नै भौप्रितक घोषर्णाबाट सोच्नेछ, "त्यहाँ मृत्यु, कुनै प्रिनम्बि�Tयता, रोगग्रस्त काय�, अवरोध र 
�प्रितप्रिTया छैन।"

जीवन वास्तप्रिवक हो, र मृत्यु भ्रम हो। येशूका माग�मा आत्माका तथ्यहरूको �दश�नले भौप्रितक भावनाको कालो 
दश�नहरू सद्भाव र अमरत्वमा समाधान गद�छ। यस सव�च्च क्षर्णमा मानवको सुअवसर हाम्रो गुरुका शब्दहरू 
�माश्चिर्णत गनु� हो: "यदिद कसैले मेरो वचन पालन गछ� भने उसले कप्रिहल्यै मृत्यु देख्दैन।" Jूटा ट्रस्टहरू र भौप्रितक
�मार्णहरूको बारेमा सोच्नको लाप्रिग प्रिक अत्मिस्तत्वको आध्यात्मित्मक तथ्यहरू देखा पन� सक्छन् - यो महान �ान्तिप्त 
हो जुन हामी Jूटालाई हटाउनेछौं र सत्यलाई स्*ान दिदनेछौं। यसैले हामी सत्यमा मझिन्दर वा शरीर स्*ापना गन� 
सक्दछौं, "जसको प्रिनमा�र्णकता� र प्रिनमा�ता परमेश्वर हुनुहुन्छ।"

11. 74 : 10-12

जब यहाँ वा पछिछ पदा*�को जीवनको प्रिवश्वास प्रिवलुप्त हुन्छ, प्रिवश्वासले राखेको त्रदुिट प्रिवश्वाससँग प्रिवघटन हुन्छ,
र कप्रिहल्यै पुरानो अवस्*ामा  र्किकदैंन।

12. 296 : 4-13

�गप्रित अनुभवको जन्म भएको छ। यो नश्वर माप्रिनस पाकेको हुन्छ, जुन मा � त अमरको लाप्रिग नश्वर ड्रप 
गरिरन्छ। या त यहाँ वा पछाछिड, पीछिडत वा प्रिवज्ञानले जीवन र दिदमागको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गनु�पद�छ, र 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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भौप्रितक भावना र आत्मलाई पुन: उत्पन्न गनु�पद�छ। आफ्नो कामको सा* बूढा माप्रिनस छोछिडनु पछ�। कामुक वा 
पापी कुनै पप्रिन कुरा अमर छैन। एक गलत भौप्रितक भावना र पापको मृत्यु, जैप्रिवक पदा*�को मृत्यु होइन, जुन 
कुरा माप्रिनस र जीवन, सामंजस्यपूर्ण�, वास्तप्रिवक र अनन्त �कट गद�छ।

13. 492 : 11-12

यसरी �गप्रितले अन्तत: सबै त्रदुिटहरूलाई नष्ट गद�छ, र �काशमा अमरत्व ल्याउँछ।

 कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैप्रिनक �ा*�ना

�त्येक दिदन �ा*�ना गनु� यस चच�का �त्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्*ाप्रिपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समृझिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साप्रिहत गनु�पद�छ। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �ेमले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको छिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन �ा*�ना गनु�पद�छ, भप्रिव�यवार्णी गन�, न्याय गनD,
प्रिनन्दा गनD, सल्लाह दिदन,े �भाव पानD वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  �त्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  प्रिक उसले  आTामक मानथिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध दिदन
�प्रितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो दाप्रियत्वलाई प्रिबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रि ल्ड प्रिTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि*यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


