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आइतबार मे 16, 2021

विवषय- मृत्युदण्ड र अमर

स्वर्ण� पाठ:  रोमी 6 : 23

"परमेश्वरले आफ्ना माविनसहरूलाई मूल्य रविहत उपहार दिदन ुहुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो।"

उत्तरदायी पढाइ:   भजनसंग्रह  116 : 1, 2, 6-9

1 जब परमप्रभुले मेरो प्रार्थ�ना सुन्नु हुँदछ त्यो मलाई मन पद�छ।
2 जब मैले गुहार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता दिदनुहुन्छ त्यो मलाई मन पछ�।
6 परमप्रभुले असहाय माविनसहरूको हेरचाह गनु� हुन्छ। म असहाय थिर्थए ँअविन परमप्रभुले मलाई बचाउनु 

भयो।
7 ह ेमेरो प्रार्ण, विवश्राम गर! परमेश्वरले वितमीलाई हेरचाह गरिररहनु भएको छ।
8 ह ेपरमेश्वर, तपाईंले मेरो प्रार्णलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो। तपाईंले मेरो आँसुहरू र्थामिमदिदन ुभयो। 

तपाईंले मलाई पतन हुनदेखिG जोगाउनु भयो।
9 जीविवतहरूको देशमा पविन म परमप्रभुको सेवा अनवरत गनHछु।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 23: 1-6

1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई Gाँचो परेका सबै र्थोकहरू पाउनेछु।
2 उहाँले मलाई हरिरयो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउवितर लानु हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 उहाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शथि^ दिदनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने 
देGाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिमंकताको बाटोतL�  डोराउनु हुन्छ।

4 यदिद म मिचहानभन्दा पविन अन्धकार-Gाडी भएर किहडें पविन, डरले रातभरी पविन त�सने छैन। विकन? 
विकनभने हे परमप्रभु, तपाईं मसँग हुनुहुन्छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई सान्तवना दिदंदछ।

5 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो विनम्तिम्त भोजन तयार पारिरदिदनु भयो, अविन तपाईंले मेरो 
थिशरमा तेल हाल्नु भयो।मेरो कचौरा चुथिलन्छ र पोखिGएर बविगरहनेछ।

6 मेरो जीवनको अन्तसम्म करूर्णा र भलाई मसँगै रहने छ, अविन म परमप्रभुको मन्दिन्दरमा संधैको विनम्तिम्त 
बस्नेछु।

2. यूहन्ना 3 : 1-12

1 त्यहाँ विनकोदेमस नाउँ भएको एकजना माविनस थिर्थए। वितनी Lरिरसीहरू मध्ये एक अविन यहूदीहरूका 
अगुवाहरू मध्ये एकजना थिर्थए।

2 एक-रात विनकोदेमस् येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमेश्0 वरद्वारा पठाएको 
एकजना थिशक्षक हुनुहुन्छ। विकनभने परमेश्वरको सहयोग विबना तपाईंले जुन चमत्कारहरू गनु� हुँदैछ कुनै 
माविनसले गनु� स^ैन।

3 येशूले उत्तर दिदनु भयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। माविनस Lेरिर एकपल्ट जन्मनु पछ�। यदिद माविनस 
Lेरिर जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन।

4 विनकोदेमसले भने, एक माविनस जो बूढो छ, ऊ Lेरिर कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गभ�श्चिभत्र
दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अविन Lेरिर जन्मछ?

5 तर येशूले भन्नुभयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पाविन र आत्माबाट जन्मनु नै पछ�। यदिद उ 
त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गन� स^ैन।

6 मान्छेको शरीर आमा-बाबुबाट जन्मिन्मन्छ। तर मान्छेको आन्मित्मक जीवन आत्माबाट जन्मिन्मन्छ।
7 अचम्म नमान, मैले वितमीलाई भनें, ‘वितमी पुन जन्मिन्मनै पछ�।’ हावा जता चहान्छ त्यतै बहन्छ। वितमीले 

हावा बहेको सुन्छौ।
8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कतावितर गइरेहछ वितमी जान्दैनौ। यसर्थ� मान्छे त्यसतै हूँदछ जो आत्माबाट

जन्मन्छ।
9 विनकोदेमसले सोधे, “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?
10 येशूले भन्नुभयो, “वितमी इस्राएलको एक थिशकक्ष हौ। तर अझसम्म यी कुराहरू बुझदैनौ?
11 म वितमालाई सत्य कुरा भन्छु। हामी जे जान्दछौ त्यसको विवषयमा कुरा गनHछौ। हामीले जे देGेका छौ 

त्यसको साक्षी दिदन्छौ। तर पविन वितमीले हाम्रो साक्षी स्वीकार गदsनौ।
12 पृथ्वीमा भएका कुराहरूको विवषयमा मैले भविनससुकेकोछु। तर वितमी विवश्वास गदsनौ। तब वितमीले कसरी 

विवश्वास गछt यदिद मैले स्वगuय वस्तुहरूको विवषयमा कुरा गरे भने?

3. 1 यूहन्ना5 : 5, 11, 13, 20

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 यो हाम्रो विवश्वास हो जसले संसारलाई विवजय गरेको छ। यसर्थ� त्यो को माविनस हो जसले संसारमा विवयज
प्राप्त गछ�? केवल त्यही व्यथि^, जसले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विवश्वास गछ�। परमेश्वरले 
हामीलाई उहाँको पुत्रको बारेमा भन्नु भयो

11 परमेश्वरले दिदएको साक्षी यो हो परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिदनु भएको छ। अविन यो अनन्त 
जीवन उनका पुत्रमा छ।

13 वितमीहरु जो परमेश्वरका पुत्रमा विवश्वास गछx म वितमीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु ताविक अब वितमीहरुले 
अनन्त जीवन के रहेछ भनी जान्ने छौं।

20 अविन हामीलाई र्थाहा छ विक परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ। परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई समझदारी 
प्रदान गनु� भएको छ अविन हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौ। अविन हाम्रो जीवन त्यो सत्य परमेश्वरमा अविन
उनका पुत्र येशू ख्रीष्टमा छ।

4. 1 वितमोर्थी 1: 12 (म)-17 (वितर 1st.) 

12 हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूलाई म धन्यवाद दिदंदछु विकनभने उहाँले मलाई विवश्वास गनु� भयो र उहाँको सेवा गनH 
यो काम मलाई दिदनुभयो। उहाँले यो गन� मलाई शथि^ दिदनुभयो।

13 अमिघ-अमिघ म ख्रीष्टको विवरुद्ध बोल्र्थें, उहाँलाई सताउँर्थें र उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गर्थH। तर 
परमेश्वरले ममाथिर्थ कृपा गनु�भयो विकनविक म के गदs थिर्थए ँत्यसबारे म अज्ञानी थिर्थए।ँ मैले सबै यस्ता 
कुराहरू त्यस बेला गरें जब मेरो ख्रीष्ट प्रवित विवश्वास थिर्थएन।

14 तर मैले पूर्ण�रूपले उहाँको अनुग्रह पाए।ँ अविन त्यही अनुग्रहथिसत ख्रीष्ट येशूमा प्रमे अविन विवश्वास पाए।ँ
15 म जे भन्दैछु त्यो सत्य हो अविन वितमीले यसलाई पूर्ण�रूपले स्वीकार गनु�पछ�ः ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई 

बचाउनु यस संसारमा आउनुभयो। म पापीहरूमा पविन महापापी हुँ।
16 तर म प्रवित कृपा यसकारर्णले देGाइयो विक ख्रीष्ट येशूले उहाँका अनन्त धैय� ममा देGाउन सक्नुभयो। 

ख्रीष्टले म प्रवित ठूलो धैय� देGाउनु भयो जो पापीहरू मध्ये विनकृष्ट थिर्थए।ँ ख्रीष्टले मलाई वितनीहरूका विनम्तिम्त
एउटा उदाहरर्णको रूपमा थिलनुभयो। जसले भविवष्य प्रवित विवश्वास गछ�  अविन अनन्त जीवन चाहन्छ। 
वितनीहरूको विनम्तिम्त ख्रीष्ट मलाई एक उदाहरूर्ण बनाउन चाहनु हुन्थ्यो।

17 जसले सदा-सव�दा शासन गछ�न,् सम्मान अविन मविहमा उनै राजा प्रवित होस्। उहाँको अन्मिस्तत्व मटेाउन 
सकिकंदैन अविन देख्न सकिकंदैन। एकमात्र परमेश्वर प्रवित सदा सव�दा सम्मान अविन मविहमा रहोस्। आमिमन।

5. 1 कोरिरन्र्थी 15: 50-57 

50 दाज्यू-भाइ दिददी-बविहनीहरू हो! म वितमीहरूलाई यो भन्छुः भौवितक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग 
थिलन पाउँदैन। जुन कुरो त्यो कुनै अविवनाश कुरोमा भागथिलन स^ैन।

51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मनH छैनौ, तर हामी सबैको परिरवत�न हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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52 यसकोलाविग Gाली एकक्षर्ण लाग्छ। आँGा न्दिझम्के जथित्तकै मिछटो हामी बदल्न्छौं। जब अम्तिन्तम तुरही 
बज्छ तब यो हुनेछ। तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अविन हामी पविन सबै 
बदल्ी हुनेछौं।

53 यो शरीर जुन नाश हुन्छ, अविवनाशी वस्त्र पविहरिरनै पछ�। अविन यो शरीर जुन मरर्णशील छ यसले 
अमरताको वस्त्र पविहरिरनै पछ�।

54 यसैले यो शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अविवनाशी धारर्ण गद�छ। र यो शरीर जुन मरर्णशील छ त्यसले 
अमरता पविहरिरन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धम� शास्त्रको भनाई सत्य ठहरिरनछः मृत्यु विवजयमा 
विनथिलएको छ।

55 हे मृत्यु! तेरो विवजय कहाँ छ? मिचहान! तेरो विवषदन्त शथि^ कहाँ छ?
56 मृत्युको विबषदन्त नै पाप हो। अविन पापको शथि^ विनयम हो।
57 तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदंदछौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विवजय दिदनु हुन्छ।

6. प्रकाश 21 : 2

2 अविन मैले पविवत्र नगरलाई स्वग� अविन परमेश्वर तलवितर झरिररहेको देGेँ। यो पविवत्र नगर नयाँ यरुशलेम हो।
यसलाई आफ्नो पवितको विनम्तिम्त सिसंगारिरएकी दुलही जस्तै बनाइएको थिर्थयो। 

7. प्रकाश 22 : 1, 2, 14

1 तब त्यो स्वग�दूतले मलाई जीवन-जलको नदी देGाए। नदी स्Lदिटक जस्तो चम्तिम्कलो थिर्थयो। त्यो नदी 
परमेश्वर अविन भेंडाको पाठाको सिसंहासनबाट बविगरेहको थिर्थयो।

2 त्यो नगरको गल्लीको माझबाट वविगरहेकोथ्यो। जीवन वृक्ष वषHनी बाह्र वटा Lल Lल्दै नदीको एकपाट्टी 
थिर्थयो। प्रत्येक मविहना यसमा Lल Lल्छ। वृक्षका पातहरु माविनसहरुको विवमार विनको पानु�लाई थिर्थए।

14 ती माविनसहरु धन्य हुनेछन् जसले आफ्ना वस्त्रहरु सLा धुन्छन्। जीवनको रुGबाट Lल Gाने अमिधकार
वितनीहरुले पाउनेछन्. वितनीहरु नगरका ती ढोकाहरुबाट पस्छन्।

8. प्रकाश 2 : 7

7 स्मना�को मण्डलीका स्वग�दूतलाई यो लेG“वितनी एक जो आदी अविन अन्त हुन् वितमीहरुलाई यो कुरा 
भन्दैछन्। उनी नै एक हुन् जो मरे अविन Lेरिर मतृ्युबाट जीवनमा Lक� आए।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 42 : 26 (श्चिभत्र)-28

... इसाई विवज्ञानमा साँचो माविनस परमेश्वरद्वारा संचाथिलत हुन्छ - असलले, नराम्रोले होइन - र त्यसैले यो मत्य� 
होइन तर अमर हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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2. 434 : 31 (भगवान)-32

परमेश्वरले माविनसलाई अमर र आत्माको लाविग मात्र योग्य बनाउनुभएको छ।

3. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो Lेला पानु�पछ�  र यसको प्रदश�न सुरु गनु�पछ�। जीवन र भलाइ अमर छ। त्यसोभए
हामी अन्मिस्तत्वका बारे हाम्रो विवचारहरू प्रमे र ताजाता, र विनरन्तरतामा बदल्नुहोस्, बरु उमेर र अन्धकारमा।

4. 295 : 5-15

भगवानले माविनस सविहत ब्रह्माण्डको सृविष्ट र शासन गनु�हुन्छ। ब्रह्माण्ड आन्मित्मक विवचारहरूले भरिरएको छ, जुन 
उहाँ विवकथिसत हुनुहुन्छ, र वितनीहरू उनीहरूले दिदमागमा आज्ञाकारी छन्। नश्वर दिदमागले आध्यान्मित्मकलाई 
भौवितकमा परिरर्णत गद�छ, र त्यसपमिछ यो तु्रदिटको मृत्युबाट बच्नको लाविग माविनसको वास्तविवक स्वस्र्थता पुनः 
प्राप्त गद�छ। मुदा�हरू अमर जस्तो हुदैँनन्, भगवानको आफ्नै छविवमा बनाइएको; तर असीम आत्मा सबै नै हो, 
नश्वर चेतना अन्तमा वैज्ञाविनक तथ्यको लाविग उपज हुनेछ र हराउनेछ, र वास्तविवक, पूर्ण� र सदासव�दाको 
वास्तविवक भावना प्रकट हुनेछ।

5. 81 : 17-18, 25-30

विवज्ञानमा प्रकट गरिरएको परमेश्वरको समानतामा माविनस अमर हुन मद्दत गन� सक्दैन। यद्यविप भौवितक ज्ञानको 
परिरर्णामस्वरूप इनहरमनीले विवज्ञानको सद्भावलाई लुकाउँछ, अवरोहर्णले विवज्ञानको ईश्वरीय थिसद्धान्तलाई नष्ट 
गन� सक्दैन। विवज्ञान मा, माविनस को अमरत्व भगवान मा विनभ�र गद�छ, राम्रो, र राम्रो को अमरत्व को एक 
आवश्यक परिरर्णाम को रूप मा अनुसरर्ण गद�छ।

6. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

मोट�ल्स अमरको जालसाजी हो। वितनीहरू दुष्ट वा एक दुष्टका सन्तान हुन्, जसले घोषर्णा गद�छ विक माविनस 
धूलोमा वा भौवितक भु्रर्णको रूपमा सुरू हुन्छ। ईश्वरीय विवज्ञान मा, परमेश्वर र वास्तविवक माविनस ईश्वरीय 
थिसद्धान्त र विवचार को रूप मा अविवभाज्य छन्।

त्यसकारर्ण माविनस नश्वर हो न भौवितक हो। नश्वरहरू हराउनेछन्, र अमर हुन्छन्, वा परमेश्वरका सन्तानहरू, 
माविनसका एकमात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देGा पद�छ। मृत्युदण्डहरू परमेश्वरका छोराहरू होइनन्। 
वितनीहरूको अन्मिस्तत्वको कविहल्यै थिसद्ध अवस्र्था थिर्थएन, जुन पमिछ पुन: प्राप्त हुन सक्छ। वितनीहरू मृत्युको 
इवितहासको शुरुदेखिG नै "पापमा गभ�धारर्ण भएको थिर्थयो र अधम�मा जन्मिन्मएको थिर्थयो।" मृत्युलाई अन्ततः 
अमरत्वमा विनल्छ। पाप, विबमारी, र मृत्यु अमर माविनससँग सम्बन्मिन्धत तथ्यहरूलाई ठाउँ दिदनको लाविग अदृश्य 
हुनुपद�छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जब माविनसका सन्तान होइन, परमेश्वरका छोराहरूको बारेमा कुरा गदs, येशूले भन्नुभयो, "परमेश्वरको राज्य
वितमीहरूश्चिभत्रै  छ।"  त्यो हो,  सत्य र प्रेमले वास्तविवक माविनसमा शासन गद�छ,  जसले त्यो देGाउँदछ विक
परमेश्वरको स्वरूपमा माविनस अश्चिभव्य^ भएको छ र अनन्त छ।

7. 296 : 4-13

प्रगवित अनुभवको जन्म भएको छ। यो नश्वर माविनस पाकेको हुन्छ, जुन माL� त अमरको लाविग नश्वर ड्रप 
गरिरन्छ। या त यहाँ वा पछामिड, पीमिडत वा विवज्ञानले जीवन र दिदमागको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गनु�पद�छ, र 
भौवितक भावना र आत्मलाई पुन: उत्पन्न गनु�पद�छ। आफ्नो कामको सार्थ बूढा माविनस छोमिडनु पछ�। कामुक वा 
पापी कुनै पविन कुरा अमर छैन। एक गलत भौवितक भावना र पापको मृत्यु, जैविवक पदार्थ�को मृत्यु होइन, जुन 
कुरा माविनस र जीवन, सामंजस्यपूर्ण�, वास्तविवक र अनन्त प्रकट गद�छ।

8. 435 : 12 (राम्रो)-14

... राम्रो काम अमर हो, दुःGको सट्टा आनन्द, दु: Gको सट्टा Gुशी, र मृत्युको सट्टा जीवन।

9. 190 : 14-20

मानव जन्म, वृन्दिद्ध, परिरपक्वता, र क्षय सुन्दर हरिरयो ब्लेडहरु संग माटोबाट वसन्त घाँस को रूप मा छ, पमिछ 
सुक्Gा र आफ्नो मूल शून्यता मा Lक� ने। यो नश्वर देखिGन्छ अस्र्थायी छ; यो कविहल्यै अमर अन्मिस्तत्वमा विवलीन 
हुँदैन, तर अन्तमा अदृश्य हुन्छ, र अमर माविनस, आध्यान्मित्मक र अनन्त, वास्तविवक माविनस पाउन सविकन्छ।

10.   496 : 20-27

"मृत्युको चुरोट पाप हो; र पापको सामथ्य� व्यवस्र्था हो", - अमर जीवनको तथ्यहरूसँग लडाईमा मृत्युको 
विवश्वास, "मिचहानलाई भविनएको आन्मित्मक व्यवस्र्थाको सार्थ पविन," तपाईको जीत कहाँ छ? तर "जब यो 
विवनाशकारीले अविवनाशी धारर्ण गछ�, र यो नश्वरले अमरत्व धारर्ण गद�छ, तब यो भनाइलाई भन्ने छ, 
"विवजयमा मृत्यु विनथिलयो।"

11.   428 : 22-29

महान आन्मित्मक तथ्यलाई बाविहर विनकाल्नुपद�छ विक माविनस, थिसद्ध र अमर हुनेछैन। हामीले सदाको लाविग 
अन्मिस्तत्वको चेतना राख्नुपद�छ, र दिढलो वा चाँडो, ख्रीष्ट र इसाई विवज्ञान माL� त हामीले पाप र मृत्युमा विनपुर्ण 
हुनुपद�छ। माविनसको अमरत्वको प्रमार्ण अमिधक स्पष्ट हुन्छ, विकनविक भौवितक विवश्वास छोमिडन्छ र अमर 
तथ्यहरू स्वीकार गरिरन्छ।

12.   76 : 22-31

पापरविहत आनन्द - एक मात्र शारीरिरक सुG वा पीडा विबना असीमिमत ईश्वरीय सुन्दरता र भलाइको जीवनको 
पूर्ण� सद्भाव र अमरत्व - एक मात्र सत्य, अविवनाशी माविनस, जसको अन्मिस्तत्व आध्यान्मित्मक हो गठन गद�छ। यो

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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अन्मिस्तत्वको अवस्र्था वैज्ञाविनक र अक्षणु्र्ण छ - केवल ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टको अम्तिन्तम समझ हुनेहरूले मात्र 
यो थिसद्धता बुझ्न सविकन्छ। मृत्युले यस अन्मिस्तत्वको अवस्र्थालाई कविहल्यै हतार गन� सक्दैन, विकनविक मृत्युमाथिर्थ
विवजय हाथिसल गनु�पद�छ, अमरत्व देGा पनु� अमिघ, प्रस्तुत गनु� हुँदैन।

13.   495 : 14-24

जब विबरामी वा पापको भ्रमले तपाईंलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारर्णामा स्थिस्र्थर रहनुहोस्। उहाँको 
समानता बाहेक अरू केविह पविन तपाईंको विवचारमा रहन अनुमवित दिदनुहोस्। न त डर वा श your््काले 
तपाईको स्पष्ट समझ र शान्त विवश्वासलाई साघुँरो पानु�होस्, विक जीवन को पविहचान सामञ्जस्य - अनन्त जीवन 
छ - को कुनै पविन दद�नाक भावना, वा विवश्वास, जो जीवन छैन को नष्ट गन� सक्छ। ईसाई विवज्ञान, शारीरिरक 
ज्ञानको सट्टा, तपाईंको हुनुको तपाईंको समझलाई समर्थ�न गनु�होस्, र यो समझ सत्यको सार्थ त्रदुिट बढाउनेछ, 
अमरत्वको सार्थ मृत्युदरलाई प्रवितस्र्थापन गद�छ, र सद्भावको सार्थ विवरोधाभासलाई सुसंगतताका सार्थ।

14.   288 : 27-28

विवज्ञानले अमर माविनसका गौरवशाली संभावनाहरू प्रकट गद�छ, नश्वर संवेदनाहरूले सदाको लाविग असीमिमत।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  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 व्यथि^गत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै Gराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनH,
विनन्दा गनH, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानH वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आMामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविLल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


