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प्रिवषय- असमानता

स्वर्ण� पाठ:  �काश 19 : 6

"त्यसपछि� मैले ठूलो भीडले गरेको आवाज जस्तै, बाढि(को पानीको आवाज जस्तै ठूलो गज�नको आवाज जस्तै
यसो भन्दै गरेको सुने हल्लेलूयाह। हाम्रा परम�भु परमेश्वरले शासन गनु�हुन्�। उहाँ माहाशक्ति5शाली हुनुहुन्�।"

उत्तरदायी प(ाइ:   �काश 19 : 11-16

11 तब मैले खोक्तिलएको स्वग� देखें। मेरो सामनु्ने एउटा सेतो घोडा क्ति<यो। घोड सवारलाई प्रिवश्वासी अप्रिन सत्य 
भप्रिनन्�। प्रितनी ठीक न्याय ग��न् अप्रिन साँचो लडाईँ लडाउँ�न्।

12 प्रितनका आँखा बल्दै गरेको आगो जस्तो �। प्रितनका क्तिशरमा अनेक मुकुटहरु �न्। प्रितनको नाउँ प्रितनीमाक्ति< 
लेखिखएको �। तर प्रितनी मात्र एक जना �न् जसले त्यो नाउँ जान्द�न्। अन्य कुनै माप्रिनसले त्यो नाउँ 
जान्दैन।

13 प्रितनले रगतमा डुबाएको पोशाक पप्रिहरेका क्ति<ए। प्रितनको नाउँ परमेश्वरको वचन हो।
14 स्वग�का सेनाहरु प्रितनलाई पछ्याइ रहेका क्ति<ए। प्रितनीहरु सेता घोडामा सवार क्ति<ए। प्रितनीहरु सेतो अप्रिन 

सफा छिचल्लो मलमलका पप्रिहरनमा क्ति<ए।
15 घोडसवारको मुखबाट एक धारिरलो तरवार बाप्रिहर प्रिनस्कन्�। प्रितनले राष्ट्रहरुलाई परास्त गन�का प्रिनम्तिJत यो 

तरवार �योग गनK�न्। प्रितनले फलामे डन्डाले राष्ट्रहरुमाक्ति< शासन गनK�न्। प्रितनले सव�शक्ति5मान् 
परम�भुको भयानक �कोपको दाख-भट्टीमा अङ्गूर प्रिनचोनK �न्।

16 प्रितनको पोशाक अप्रिन प्रितनको प्रिफलामा यो नाउँ लेखिखएको क्ति<यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यशैया 40 : 1-5

1 प्रितमीहरूका परमेश्वरले भन्नुहुन्� “मेरा माप्रिनसहरूलाई सान्त्वना, सान्त्वना देऊ।
2 यरूशलेमक्तिसत नम्र भएर बोल। यरूशलेमलाई भन, प्रितमीहरूको सेवाको अवछिध सप्रिकएको �। प्रितमीहरूले 

आफ्नो पापको �ायश्चिRत गरिरसकेका �ौ। परम�भुले यरूशलेमलाई उसले गरेको एउटा पापकोलाप्रिग 
दुइपल्ट दण्ड ढिदनु भएको�।

3 सुन, कोही माप्रिनस छिचच्याइरहेको �! मरूभूछिममा परम�भुका लाप्रिग एउटा बाटो तयार गर। मरूभूछिममा 
हाम्रो परमेश्वरको लाप्रिग छिचल्लो बाटो बनाऊ।

4 �त्येक बेंसी पूर्ण� गर �त्येक पव�त र पहाडलाई मैदान बनाऊ। बाङ्गो-टे(ो परेका बाटोहरू सोझो बनाऊ। 
खस्रो मदैानलाई छिचल्लो बनाऊ।

5 तब, परम�भुको मप्रिहमा �कट गरिरन�े। अप्रिन सँग-सँगै सारा माप्रिनसहरूले परम�भुको मप्रिहमा देख्ने�न्। 
हो, परम�भु, स्वयंले यी कुराहरू भन्नु भएको क्ति<यो!

2. लूका 4 : 14-21

14 येशू पप्रिवत्र आत्माको शक्ति5 क्तिलएर गालीलमा फकू� नु भयो। गालीलभरिर उहाँको बारेमा समचारहरू फैक्तिलयो।
15 उहाँले प्रितनीहरूको सभा घरहरूमा क्तिसकाउन शुरू गनु�भयो। सबै माप्रिनसहरूले उहाँको �शंसा गरे।
16 येशूले आफु हुकK को शहर नासरतको पप्रिन यात्रा गनु� भयो। प्रिवश्रामको ढिदनमा अछिघ झैं उहाँ सभाघरमा जानु 

भयो। उहाँ त्यहाँ केही प(नलाई उश्चिभनु भयो।
17 यशैया अगमव5ाद्वारा लेखिखएको ग्रन्< उहाँलाई ढिदईएको क्ति<यो। उहाँले ग्रन्< पल्टाउनु भयो अप्रिन एक ठाउँ 

जहाँ प्रिनJनक्तिलखिखत कुरा लेखिखएको भेट्टाउनु भयोः
18 परम�भुको आत्मा ममक्ति< �। परमेश्वरले मलाई अश्चिभषेक गनु�भएको�, केही पप्रिन नभएका माप्रिनसहरूमा 

सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषर्णा गनु� पठाउनु भएको�, कैदीहरूलाई म5ु पान� अप्रिन 
अन्धो माप्रिनसहरूलाई देख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा प्रिपल्सिल्सएका माप्रिनसहरूलाई मु5 पान� परमेश्वरले 
मलाई पठाउनु भएको�।

19 अप्रिन घोषर्णा गन� प्रिक आफ्नो माप्रिनसहरूलाई बचाउन परम�भुको उछिचत समय आएको �।
20 उहाँले ग्रन्< बन्द गनु�भयो। उहाँले त्यो ग्रन्< सहयोगीलाई ढिदएर त्यहीं बस्नुभयो। सभा घरमा भएका �त्येक 

माप्रिनसले उहाँ लाई हेरिररहेका क्ति<ए।
21 येशू प्रितनीहरूसंग बोल्न <ाल्नु भयो उहाँले भन्नु भयो, मैले प्रितमीहरू अछिघ जो धम�ग्रन्<को अंश प(े त्यो 

आज प(दै गदा� नै पूर्ण� भयो।

3. लूका 8 : 41, 42 (प्रितर 1st .), 49-55

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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41 एकजना याइरस नाउँ भएको माप्रिनस येशूकहाँ आए। याइरस सभा-घरका �मुख क्ति<ए। प्रितनले येशूको 
पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु प्रिबन्ती गरे।

42 याइरसको एउटी मात्र �ोरी क्ति<ई। त्यो बाह्र ब�ष पुगेकी क्ति<ई, अप्रिन जो मनq लागेकी क्ति<ई।जब येशू याइरसको
घरमा जानु हुँदैथ्यो, माप्रिनसको भीडले प्रितनलाई वरिरपरिरबाट ठेलमठेल गरी रह्यो।

49 जब येशू बात गरिररहनु भएको क्ति<यो, एकजना सभा-घरका अगुवा घरबाट आए र भने, प्रितम्री �ोरी 
मरिरसकेकी �े। अब गुरूलाई कष्ट नदेऊ।

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

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 ढिदनु भएन।

52 सबै माप्रिनसहरू त्यो केटी मरेकोमा रँूदै शोक गरिररहेका क्ति<ए। तर येशूले भन्नुभयो, नरोऊ त्यो मरेकी �ैन,
उ सुप्रितरहेकी �े।

53 माप्रिनसहरू येशूको कुरा सुनेर हासँ्न लागे प्रिकनभने त्यो केटी मरेकी � भनेर प्रितनीहरूलाई <ाहा क्ति<यो।
54 तर येशूले त्यो केटीको हात समात्नु भयो अप्रिन भन्नुभयो, सानो �ोरी, उठ!
55 त्यसको �ार्ण फकK र आयो, अप्रिन त्यो जुरुक्क उठी। येशूलेभन्नु भयो, यसलाई केही खान देऊ।

4. लूका 22 : 1, 2

1 यहूदीहरूको अखमीरी रोटीको चाडको समय नजिजकै आइरहेका क्ति<यो।
2 मुख्य पूजाहारीहरू र व्यवस्<ाका शास्त्रीहरूले येशूलाई मानK उपाय खोज्दै क्ति<ए। तर माप्रिनसहरूदेखिख 

प्रितनीहरू डराँउ<े।

5. लूका 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1 त्यसछि� प्रितनीहरू सबै उठे अप्रिन येशूलाई प्रिपलातसकहाँ पुयxए।
2 प्रितनीहरूले उहाँलाई दोष ढिदन <ाले। प्रितनीहरूले प्रिपलातसलाई भने, उहाँले हाम्रा माप्रिनसहरूलाई प< भ्रष्ट 

गराँउदै क्ति<ए र हामीले उहाँलाई पPेका�ौं। उहाँले क्तिसजरलाई कर प्रितनु� प्रिवरोध गनु�हुन्�। उहाँ दावी गनु� हुन्�,
उहाँ ख्रीष्ट राजा हुनुन्�।

3 प्रिपलातसले यशूलाई भने, के तपाईं यहूदीहरूका राजा हुनुहुन्�? येशूले उत्तर ढिदनुभयो, हो, त्यो सही हो।
4 प्रिपलातसले मुख्य पूजाहारीहरू अप्रिन अग्रज माप्रिनसहरूलाई भने, मैले यो माप्रिनसमाक्ति< आरोप <ोप्न कुनै 

दोष पाइन।
20 प्रिपलातसले येशूलाई म5ु गन� चहान्<े। फेरिर उनले येशूलाई �ोछिडढिदने बारे प्रितनीहरूसँग कूरा गरे।
21 तर प्रितनीहरू छिचच्याइरहे, “उसलाई Pूसमा झुण्डयाऊ, उसलाई Pूसमा झुण्डयाऊ।
24 प्रितनीहरू यप्रित साहो छिचच्याए प्रिक प्रिपलातसले प्रितनीहरूको प्रिनवेदन पूरा गनK प्रिनर्ण�य क्तिलए।
33 येशू र ती दुइ अपराधीहरूलाई खप्परे भन्ने ठाँउमा लप्रिगयो। क्तिसपाहीहरूले येशूलाई काटँी ठोकेर Pूसको दुइ

�ेउमा प्रितनीहरूले ती दुइ अपराधीहरूलाई पप्रिन टाँगे। प्रितनीहरूले एकजनालाई येशूको दाप्रिहनेपढिट्ट र 
अकxलाई देबे्रपढिट्ट राखे।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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34 येशूले भन्नुभयो, हे प्रिपता, प्रितनीहरूलाई माफ ढिदनुहोस् प्रिकनभने प्रितनीहरू के गरिररेह�न,् जान्दैन्। 
क्तिसपाहीहरूले छिचट्टा उ(ाएर उनको लुगाहरू बाँडे।

45 सूय�को उज्यालो क्ति<एन! मजिन्दरको पदा� दुइटुPा भएर वारपार च्याप्रितयो।
46 येशू छिचच्याउनुभयो, हे प्रिपता, म तपाईंलाई मेरो आत्मा दिददैं�ु। यप्रित भनेर उहाँले आफ्नो �ार्ण त्यागनुभयो।
47 सैप्रिनक अछिधकारीले के भएको क्ति<यो देखे। प्रितनले परमेश्वरको �शंसा गदq भने, प्रिनRय यी माप्रिनस धार्मिमंक 

माप्रिनस हुन्।

6. मकू� स 16 : 9-15, 17-20

9 हप्ताहको पप्रिहलो ढिदनमा येशू मतृ्युबाट बौरी उठ्नु भयो। उहाँ पप्रिहले मरिरयम मग्दक्तिलनीक्तिसत देखापून� भयो। 
जसबाट उहाँले सात भूतहरू प्रिनकाल्नु भएको क्ति<यो।

10 जब उनले येशूलाई देखिखन्, प्रितनी गईन् अप्रिन उहाँका चेलाहरूलाई भप्रिनन्। उहाँका चेलाहरू उहाँका प्रिनम्तिJत 
दुःखी भएर प्रिवलाप अप्रिन रोई-कराई गरिररहेका क्ति<ए।

11 मरिरयमले येशू जीप्रिवत नै हुनुहुन्� भनेर खबर गरिरन् अप्रिन उनीले उहाँलाई देखें भनी प्रितनीहरूलाई भप्रिनन्। 
तर चेलाहरू उनलाई प्रिवश्वास गरेनन्।

12 त्यसपछि� ती दुइ बाप्रिहर खेतमा किहंछिडरहेका बेला उहाँ प्रितनीहरूकहाँ अछिघ अकx रूपमा देखा पनु�भयो। तर 
उहाँलाई मारिरनु अछिघको समयको जस्तो देखिखनुहुन्<ेन।

13 ती चेलाहरू फकK र गए, अप्रिन अरू चेलाहरूलाई यी कुराहरू वर्ण� गरे। तर प्रितनीहरूले पप्रिन प्रिवश्वास गरेनन्।
14 त्यसपछि� आफ्ना एघारजना चेलाहरूको अछिघ देखापनु� भयो जब प्रितनीहरू खाँदैक्ति<ए। येशूले प्रितनीहरूमा 

प्रिवश्वास कम भएकोमा अप्रिन जसले उहाँलाई बौरी उठेको देखेर ढिदएको समाचारमा प्रिवश्वास नगरेकोमा 
प्रितनीहरूलाई हप्काउनु भयो।

15 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “सारा संसारको हरेक स्<ानमा जाऊ र �त्येकलाई सुसमाचार �चार गर।
17 अप्रिन प्रिवश्वास गनK माप्रिनसहरूले �मार्णका प्रिनम्तिJत यी कुराहरू गनK�न्। प्रितनीहरूले भूताहरू मेरो नाउँमा 

भगाउने �न्। प्रितनीहरूले कप्रिहल्यै नक्तिसकेका भाषाहरू बोल्ने�न्।
18 प्रितनीहरूले यढिद सप�हरू समाते पप्रिन प्रितनीहरूलाई त्यसको प्रिवष लाग्न�ैैन। यढिद प्रितनीहरूले घात प्रिवष प्रिपए 

पप्रिन प्रितनीहरूलाई कुनै हाप्रिन हुने�ैन। यढिद प्रितनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू माक्ति< राखे भने प्रितनीहरू प्रिनको
हुन�ेन्।

19 यी सबै प्रितनीहरूक्तिसत बोलीसक्नु भएपछि� �भु येशूलाई स्वग�प्रितर लप्रिगयो। त्यहाँ येशू परमेश्वरको दाप्रिहनेपढिट्ट 
बस्नु भयो।

20 चेलाहरू पथृ्वीको सबै कुनामा गए, अप्रिन सु-समाचार �चार गरे। अप्रिन �भुले प्रितनीहरूलाई सहायता 
गनु�भयो अप्रिन आRय�कम� गनK शक्ति5 चेलाहरूलाई ढिदइएकाले सुसमाचारको �मार्ण भयो। 

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 76 : 18-21

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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बाइबली पाठ आइतवार, अप्रि�ल 4,2021
प्रिवषय- असमानता

दु: ख, पाप, मनK प्रिवश्वास असत्य हो। जब ईश्वरीय प्रिवज्ञान प्रिवश्वव्यापी रूपमा बुजिझन्�, प्रितनीहरूमा माप्रिनसमाक्ति< 
कुनै अछिधकार हुदैँन, प्रिकनप्रिक माप्रिनस अमर हुन्� र ईश्वरीय अल्सिख्तयारमा बाँच्द�।

2. 487 : 27-29

जीवन ईश्वर, आत्मा हो भनेर बुझ्दै, जीवनको मतृ्युहीन वास्तप्रिवकता, यसको उजा� र अमरत्वमाक्ति< हाम्रो प्रिवश्वास
बक्तिलयो बनाएर हाम्रो ढिदनहरू लJबाइढिदन्�।

3. 428 : 3-6, 30-10

जीवन वास्तप्रिवक हो, र मृत्यु भ्रम हो। येशूका माग�मा आत्माका तथ्यहरूको �दश�नले भौप्रितक ज्ञानको कालो 
दृप्रिष्टलाई सामञ्जस्य र अमरत्वमा समाधान गद��।

लेखकले आशाप्रिवहीन जैप्रिवक रोगलाई प्रिनको पारेका �न्, र मनु�लाई जीवन र स्वास्थ्यको लाप्रिग उठाइएका �न् 
जसलाई भगवानले एक मात्र जीवनको रूपमा बुझेका �न्। यो प्रिवश्वास गनु� पाप हो प्रिक कुनै पप्रिन कुराले 
सव�शक्ति5मान र अनन्त जीवनलाई वशमा राख्न सक्� र यो जीवन मृत्युदण्डको सा<सा<ै आत्माको अन्य अंगहरु 
द्वारा बुझ्नुपद��। हामीले प्रिनयन्त्रर्णको अछिधक सरल �दश�नहरूको सा< शुरू गनु�पद��, र जप्रित चाडँो हामी अझ 
राम्ररी शुरू ग��। अम्तिन्तम �दश�न यसको उपलल्सि�धको लाप्रिग समय क्तिलन्�। किहड्ंदा हामी आँखाले डो याउँ�ौं। हामी 
हाम्रो खुट्टाको सामु हे��, र यढिद हामी बुजिद्धमानी �ौं भने हामी आध्यात्मित्मक �गप्रितको रेखामा एउटा पाइला प�ाछिड
ह�े�।

4. 429 : 31-12

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यढिद कुनै माप्रिनसले मेरो वचन पालन ग�� भने, त्यो माप्रिनस कप्रिहल्यै मनK 
�ैन।" त्यो भनाइ आध्यात्मित्मक जीवनमा सीछिमत �ैन, तर अत्मिस्तत्वको सबै घटनाहरू समावेश गद��। 
मरेकाहरूलाई प्रिनको पादq र मरेकाहरूलाई प्रिबउँताउँदै येशूले यो कुरा देखाउनुभयो। नश्वर ढिदमागमा गल्तीले 
�ुढिट्टनुपद��, आफैं लाई यसको कम�हरूसँगै �ोड्नु प��, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदश� हुनुहुन्�, देखा पनK�। 
प्रिवश्वासले यसको क्तिसमाना प्रिवस्तार गनु�पद�� र यसको आधारलाई महत्वको आधारमा आत्मामा भर पनु� पद��। जब
माप्रिनस मृत्युमा उसको प्रिवश्वास �ोड्�, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र �ेमतफ�  अझ छि�टो अछिघ ब(्�। रोग र मृत्युमा 
प्रिवश्वास, पापमा प्रिवश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही अ<�मा बन्द हुन्�। प्रिवज्ञान मा मानव यो महान तथ्य 
को लागी कप्रिहले हुने�?

5. 289 : 14-20

ख्रीष्ट, वा सत्य, मा प�ाछिड र मृत्युलाई पन्�ाए भन्ने तथ्यले "भयका राजा" लाई केवल एक घातक प्रिवश्वास वा 
त्रुढिट हो भनेर �माश्चिर्णत गद��, जुन सत्यले जीवनको आत्मित्मक �मार्णको सा< नष्ट गद��; र यसले के देखाउँद� प्रिक
इजिन्�यलाई मृत्यु जस्तो देखिखन्� त्यो केवल एक घातक भ्रम मात्र हो प्रिकनभने वास्तप्रिवक माप्रिनस र वास्तप्रिवक 
ब्रह्माण्डमा मृत्यु-�प्रिPया हुदैँन।

6. 24 : 27-31

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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Pूसीकरर्णको �भावकारिरता व्यावहारिरक स्नेह र भलाइमा प्रिनप्रिहत � जुन यसले मानवजाप्रितको लाप्रिग �दश�न गर्
यो। सत्य माप्रिनसहरू बीच बाँचेको क्ति<यो। तर उनीहरूले आफ्ना गुरुलाई छिचहानमाक्ति< प्रिवजय हाक्तिसल गन� सक्षम 
नभएसJम आफ्ना चेलाहरूले त्यस्तो घटना सJभव हुनलाई स्वीकार गन� सकेनन्।

7. 42 : 5-8, 15-2

मृत्युमा प्रिवश्वव्यापी प्रिवश्वासको कुनै फाइदा �ैन। यसले जीवन वा सत्यलाई स्पष्ट बनाउन सक्दैन। मतृ्यु एक नश्वर
सपना हुन लJबाइमा फेला पनK�, जुन अन्धकारमा आउँद� र ज्योप्रितसँग अदृष्य हुन्�।

परमेश्वरको शक्ति5 �दश�न गनK महान् �दश�नकता�को बौरिरउठाइ शरीर र पदा<�माक्ति< उसको अम्तिन्तम प्रिवजयको �मार्ण
हो र यसले ईश्वरीय प्रिवज्ञानको पूर्ण� �मार्ण ढिदन्� - माप्रिनसहरुका लाप्रिग यप्रित महत्त्वपूर्ण� �मार्ण। माप्रिनस अत्मिस्तत्व वा 
ढिदमाग परमेश्वरबाट अलग � भन्ने प्रिवश्वास एक मनK त्रुढिट हो। यस त्रढुिट येशूले ईश्वरीय प्रिवज्ञान संग भेट र यसको 
केही �माश्चिर्णत। प्रिकनभने परमेश्वरले आफ्ना अश्चिभषेक, �लोभन, पाप, प्रिबमारी र मृत्युलाई �दान गनु�भएको 
अचJमको मप्रिहमाले गदा� येशूलाई कुनै डर क्ति<एन। माप्रिनसहरूलाई सोच्नुहोस् प्रिक प्रितनीहरूले शरीरलाई मायx! पछि� 
उसले उनीहरूलाई त्यो अपरिरवत�नीय देखाउने�। यसले इप्रिगत गद�� प्रिक प्रिPश्चिRयन प्रिवज्ञानमा साँचो माप्रिनस 
परमेश्वरद्वारा संचाक्तिलत हुन्� - असल, नराम्रो द्वारा - र त्यसैले यो मश्व�र होइन तर अमर हो। येशूले आफ्ना 
चेलाहरूलाई यस �मार्णको प्रिवज्ञान क्तिसकाउनुभएको क्ति<यो। उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अझै पनी आफ्नो 
"पूव�प्रिनधा�रिरत" भन्दै परीक्षर्ण गन� सक्षम पान�, "जसले ममाक्ति< प्रिवश्वास गद��, मैले गनK काम उसले पप्रिन गनK�।" 
प्रितनीहरूले उसको जीवन-क्तिसद्धान्त अझ राम्ररी बुझ्न सक्द�न् तु्रढिट बाप्रिहर प्रिनकालेर, प्रिबरामीहरूलाई प्रिनको पादq, र 
मरेकाहरूलाई प्रिबउँताएर, जस्तो प्रिक उनीहरूले उसको शरीर �ोडे पछि� यसलाई बुझेका क्ति<ए।

8. 43 : 32-19

�ेम घृर्णा मा प्रिवजय हुनु प��। सत्य र जीवनले तु्रढिट र मृत्युमाक्ति< प्रिवजयको �ाप लगाउनुपद��, काडँाको मुकुटको
लाप्रिग �ुट्याउनु अछिघ,  शाम्तिन्तको अनुसरर्ण गनु�होस्, "राम्रो,  असल र प्रिवश्वासी नोकर" र आत्माको सवxच्चता
�दश�न हुन्�।

छिचहानको एक्लो भागले येशूलाई उहाँका शत्रुहरूबाट शरर्ण ढिदन्थ्यो, जुन ठाउँ अत्मिस्तत्वमा भएको ठूलो समस्याको 
समाधान गन�का लाप्रिग। छिचहानमा उनको तीन ढिदनको कामले समयमै अनन्तको �ाप लगायो। उनले जीवनलाई 
मृत्युहीन र �मेलाई घृर्णाको पात्रको रूपमा �माश्चिर्णत गरे। उनले इसाई प्रिवज्ञानको आधारमा भेट गरे र महारत 
हाक्तिसल गरे, मेछिडक्तिसनमा ढिदमागको शक्ति5, औषछिध, शल्यप्रिPया र स्वच्�ताका सबै दावीहरू।

उसले जबरजस्ती कम गन� कुनै औषछिध क्तिलन सकेन। ऊ खाना वा शुद्ध हावामा भर पदqन व्य<� उजा�हरूको पुन: 
प्रिनयन्त्रर्ण गन�। उसले फाटेको ह<ेलीलाई प्रिनको पानK र घाइते पक्ष र पढिट्ट लगाएको खुट्टा बाँध्न शल्यछिचप्रिकत्सकको 
सीप चाप्रिहएको क्ति<एन, ताप्रिक ऊ हातहरू रुमाल र घुमाउरो पाना हटाउन �योग गन� सक्�, र उसले पप्रिहले जस्तै 
खुट्टामा काम गन� सक्�।

9. 44 : 28-5

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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छिचहानमा लुप्रिकरहेको बेला येशूका चेलाहरूले उहाँ मृत्यु भएको प्रिवश्वास ग<K, जबप्रिक उहाँ जीप्रिवत हुनुहुन्थ्यो र 
साँघुरो छिचहानश्चिभत्र आत्माको शक्ति5 �दश�न गदq मनु�भयो, भौप्रितक भावनालाई वशमा पानु�भयो। बाटोमा चट्टानले 
काढिटएको श्चिभत्ताहरू क्ति<ए, र गुफाको मुखबाट एक ठूलो (ु गा पल्टिल्टएको हुनुपद��; तर येशूले हरेक भौप्रितक 
अवरोधलाई हराउनुभयो, पदा<�को हरेक कानूनलाई जिजत्नुभयो र उदासीन प्रिवश्रामस्<लबाट बाप्रिहर प्रिनस्कनुभयो, 
उदेकको सफलताको मप्रिहमा, अनन्त प्रिवजयको मुकुट लगाई।

10.   45 : 16-21

परमेश्वरको मप्रिहमा होस्, र झगडालु हृदयहरूमा शाम्तिन्त! मानव आशा र प्रिवश्वासको (ोकाबाट ख्रीष्टले (ु गा 
हटाउनुभएको �, र परमेश्वरमा जीवनको �दश�न र �दश�नको माध्यमले माप्रिनस र उनको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त, �ेमको
आध्यात्मित्मक प्रिवचारको सा< सJभव भएसJम उनीहरूलाई सJभव भएको �।

11.   31: 17-22 (प्रितर.)

हामीले उनको अनमोल आदेशहरूको पालना गदq - हामीले आफ्नो �दश�न पछ्याए सJम यो पPाउ पछ्याउँद�ौं 
- हामी उहाँको कचौराबाट प्रिपउँ�ौं, त्यसको रोटी प्रिपयौं, हामी पप्रिवत्र �ौं; र अन्तमा हामी उहाँसँगै बस्ने�ौं, 
ईश्वरीय क्तिसद्धान्तको पूर्ण� ज्ञानमा, जसले मृत्युमाक्ति< प्रिवजय �ाप्त गद��।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर 
एड्डीले बनेको �।
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दैप्रिनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैप्रिनक �ा<�ना

�त्येक ढिदन �ा<�ना गनु� यस चच�का �त्येक सदस्यको कत�व्य हुने�: "तपाईंको राज्य आउँ�;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्<ाप्रिपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समृजिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन� सक्�!

चच� Jयानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति5गत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साप्रिहत गनु�पद��। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �ेमले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँ�; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको छिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबल्टिJबत  ग��न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले ढिदनहुँ हेनु�पद�� र सबै खराबीबाट �ुटकारा पाउन �ा<�ना गनु�पद��, भप्रिवष्यवार्णी गन�, न्याय गनK,
प्रिनन्दा गनK, सल्लाह ढिदन,े �भाव पानK वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच� Jयानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  �त्येक सदस्यको  कत�व्य हुने�  प्रिक उसले  आPामक मानक्तिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध ढिदन
�प्रितढिदन स्वयंलाई बचाउनु  प��,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो दाप्रियत्वलाई प्रिबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरन�े, र न्याय गरिरन�े वा दोषी हुने�।

चच� Jयानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिफल्ड प्रिPश्चिRयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्ति<यो। यो किकंग जेJस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिPश्चिRयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।


