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स्वण� पाठ:  रोमी 6 : 4

"यसैकारण जब हामी बप्ति&तस्मा भयौं, हामी ख्रीष्ट सँगै गाछि-यौं र उहाँको मृत्युमा भागीदार बन्यौं। हामी ख्रीष्टसँगै
दफन भयौं ताविक हामी जोगीन सकौं अविन नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै प्रकारले, विपताको अचम्मको शक्ति:ले

ख्रीष्ट मृत्युबाट जीविवत हुनुभयो।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 कोरिरन्थी 15 : 19-23, 26-28

19 यदिद ख्रीष्टमा हाम्रो आशा संसारमा यसै जुविनको लाविग मात्र हो भन ेहामी अरू जम्मै माविनसहरू भन्दा 
ज्यादा दुःखी �ौं।

20 तर वास्तवमा ख्रीष्ट मृत्युबाट बौराइनु भएको क्तिथयो-मृत्युमा विनदाएका ती सबै विवश्वासीहरू मध्ये उहाँ 
प्रथम बौराइएको हुन ुहुन्�।

21 एउटा माविनसको कारण्ले पविन माविनसहरूमा मृत्यु आएको हो। यसथ� एउटै माविनस को कारणले पविन 
मृत्युबाट बौराई आयो।

22 आदममा जम्मै माविनसहरू मरे त्यसरी न ैख्रीष्टमा हामी सबै फेरिर जीविवत तुल्याइन�ौं।
23 तर हरेक माविनसलाई उछिचत क्रमले जीवनमा बौराइन्�। बौरीनेहरूमा ख्रीष्ट प्रथम हुनुहुथ्यो। त्यसपछि� 

जब ख्रीष्ट आउनु हुन्�, ख्रीष्टमा हुन ेसबै माविनसहरूलाई फेरिर बौराइने�।
26 नष्ट गरिरन ुपनQ शत्रुहरूमा मृत्यु अप्तिन्तम हुन�े।
27 जस्तो धम�शास्त्रामा �न्। भविनन्�, परमेश्वरले प्रत्येक थोक उहाँको अधीनमा गनु�भयो। जब धम�शास्त्रमा 

भविनन्� विक प्रत्येक बस्तु उहाँको अधीनमा गराइयो स्पष्ट अथ� लग्� विक परमेश्वरलाई यसमा सम्मिम्मक्तिलत 
गराइएन। उहाँ परमेश्वर न ैहुनुहुन्� जसले सबै थोक अधीनमा राख्नु भयो।

28 जब प्रत्येक थोक ख्रीष्टको अधीनमा राखिखन ुभयो। परमेश्वरनै एक हुन ुहुन्� जसले सब कु� ख्रीष्टको 
अधीनमा राख्नु भयो। ख्रीष्ट तब पतु्र आफै पविन परमेश्वरको अधीनमा राखिखयो। परमेश्वरको अधीनमा 
राखिखएको �, तब परमेश्वर सब कुराको पूण� शासक हुन ुहुन्�।

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यशया 25 : 1 (वितर 3rd ;), 6-8

1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्�। म तपाईंलाई आदर गद��ु र तपाईंको नाउँको प्रशंसा गद��ु। 
तपाईंले उदेककोकामहरू गनु�भयो। धेरै पविहले तपाईंले भन्नु भएका वचनहरू पूण�त सत्य �न्। त्यस्तै 
भयो जस्तो तपाईंले हुन्� भन्नु भएको क्तिथयो।

6 त्यस समय, सेनाहरूका परमप्रभुले त्यो पव�तमा आफ्ना सारा माविनसहरूलाई महाभोज दिदनुहुन�े। त्यस
भोजमा उत्तम भोजनहरू र मद हुने�। मासु कक्तिललो र राम्रो हुने�।

7 तर अविहले, एउटा आवरण � जसले सबै राष्ट्र अविन जावितहरूलाई �ो&�। त्यस आवरणलाई मृत्यु 
भविनन्�।

8 तर मृत्युलाई सदाको विनप्तिम्त नष्ट गरिर दिदनुहुन�े। अविन मेरो परमप्रभु, मेरो माक्तिलकले प्रत्येकको 
अनुहारबाट आँसु पछुि� दिदनुहुन�े। विबतेका दिदनहरूमा, वितनीहरू सबै उदास क्तिथए। तर परमेश्वरले 
पृथ्वीबाट त्यो उदासीनता हटाई दिदनुहुन�े। यी सबै कुराहरू हुने� विकनभने परमप्रभुले त्यसो भन्नुभएको
क्तिथयो।

2. मत्ती 4 : 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा क्तिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकक्तिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

3. मत्ती 5 : 1-12

1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू -ाँ-ामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नजिजक आएका क्तिथए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई क्तिसकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
3 ती माविनसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आत्मित्मक रूपले दरिरद्र �ौं भनी बुझेका �न्, विकनभने स्वग�को 

राज्य वितनीहरूकै हो।
4 धन्य शोक गनQहरू, विकनभने परमेश्वरले वितनीहरूलाई सान्तवना दिदनुहुन�े।
5 धन्य विवनम्र हुनेहरू, विकनभने वितनीहरूले पथृ्वीको अछिधकार पाउने�न्।
6 धन्य धार्मिमंकताका विनप्तिम्त भोकाउने र वितखा�उनेहरू, विकनभने परमेश्वरले वितनीहरूलाई तृ&त पानु� हुन�े।
7 धन्य अरू प्रवित दया देखाउनेहरू विकनभने वितनीहरूले दया पाउने�न्।
8 धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, विकनभने वितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने�न्।

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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9 धन्य शाप्तिन्त मेल-छिमलाप गराउनेहरू, विकनभने परमेश्वरले वितनीहरूलाई आफ्ना पतु्र भन्नुहुने�।
10 धन्य धार्मिमंकताको विनप्तिम्त सताइएकाहरू, विकनभने स्वग�का राज्य वितनीहरूकै हुने�।
11 धन्य हौ वितमीहरू जब माविनसहरूले वितमीहरूको विनन्दा गनQ�न् र खेदो गनQ�न्। झूटो बोलेर हरेक 

विकक्तिसमका दुष्ट कुरा गरेर वितमीहरूको खेदो गनQ�न्, विकनभने वितमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।
12 सुखी र खुशी बन। स्वग�मा वितमीहरूलाई ठुलो इनाम छिमल्न�े। विकनभने वितमीहरूका अछिघका 

अगमव:हरूलाई वितनीहरूले यसरीनै व्यवहार गरेका क्तिथए।

4. मत्ती 7 : 24-29

24 हरेक माविनस जसले मैले भनेका यी कुराहरू सुन्� र पालन ग�� उनै बुजिद्धमान हो। बुजिद्धमान माविनसले 
आफ्नो घर चट्टानमाक्तिथ विनमा�ण गरेको �।

25 त्यहाँ घनघोर पानी परयो अविन बाढी आयो। तुफान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पविन त्यो घर ढलेन। 
विकनविक त्यो घर चट्टानमाक्तिथ विनमा�ण गरिरएको क्तिथयो।

26 तर प्रत्येक माविनस जसले मेरा कुरा सुन्� तर मेरो अनुसरण गदpन, त्यो एउटा मूख� माविनस जस्तै हो। 
उसले आफ्नो घर बालुनामाक्तिथ बनायो।

27 अवित बृविष्टको कारणले बाढी आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सविहत ढल्यो।
28 येशूले उपदेश दिदनु भएको सुनेर माविनसहरू �क्क परे।
29 विकनभने येशूले वितनीहरूका व्यवस्थाको शास्त्रीहरूले झैं क्तिसकाउनु भएन। तर अख्तिख्तयार भएको 

माविनसले जस्तो क्तिसकाउनु भयो।

5. यूहन्ना 10 : 7 (वितर 1st ,), 10 (म)

7 येशूले फेरिर भन्नुभयो।
10 एक चोर चोन�, मान� र ध्वंस गन� मात्र आउँद�। तर म जीवन-दान गन� आए-ँत्यस्तो जीवन जुन पूण� र 

असल �।

6. यूहन्ना 12 : 46, 49, 50 (वितर :)

46 म ज्योवित हुँ र यस संसारमा आए ँर जसले मलाई विवश्वास गद�� उसले अन्धकारमा बस्न पदpन।
49 विकन? विकनभने जुन कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै क्तिथएन। विपता जसले मलाई फठाउनु भयो र के 

भन्नु र के क्तिशक्षा दिदनु भन्नु भयो त्यही गरें।
50 र म जान्द�ु विक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउने�।

7. मत्ती 26 : 1-4

1 येशूने या सव� बोधकथा सांगण्याचे संपविवल्यानंतर तो त्याच्या क्तिशष्यांना म्हणाला,
2 परवा वल्हां-णाचा सण आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. आश्चिण मनुष्याचा पुत्र वधस्तंभावर खिखळून जिजवे 

मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती धरून दिदला जाईल.

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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3 मग मुख्य याजक आश्चिण लोकांचे व-ील, प्रमुख याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे नाव कयफा 
होते.

4 सभेत त्यांनी धूत�पणे येशूला अटक करण्याचा आश्चिण जिजवे मारण्याच्या कट केला.

8. यूहन्ना 18 : 14

14 कैयाफा वितनी हुन् जसले यहूदीहरूलाई भनेका क्तिथए विक जम्मै माविनसहरूका विनप्तिम्त एउटा मान्�े मनु� 
उछिचत �।

9. यूहन्ना 19 : 16 (अविन वितनीहरु)-18 (वितर 1st ,), 41, 42

16 तब येशूलाई कू्रसमा झुणड्याएर मानु� भनेर विपलातसले वितनीहरूलाई सुम्पे।क्तिसपाहीहरूले येशूलाई लगे।
17 येशूले आफ्नो कू्रस बोक्नु भयो अविन उहाँ “खोप-ी ठाऊँ” तफ�  जानु भयो विहबू्र भाषामा गलगथा 

भविनन्�।
18 गलगथामा येशूलाई कू्रसमा टाँगे। वितनीहरूले दुइजना माविनसहरू उहाँको दुई पदिट्ट अविन यशूलाई बीचमा 

राखे।
41 जुन ठाउँमा येशू कू्रसमा टाँविगए, त्यहाँ एक बगैंचा क्तिथयो। बगैंचामा एक नयाँ छिचहान क्तिथयो। कुनै माविनस 

पविन पविहल्यै कविहले त्यहाँ गछि-एको क्तिथएन।
42 माविनसहरूले येशूलाई त्यही नयाँ छिचहानमा राखे कारण यो नजिजक क्तिथयो अविन यहूदीहरू आफ्ना 

विवश्रामको दिदन तयारी गन� थालेका क्तिथए।

10. यूहन्ना 20 : 1, 12-14, 17

1 ह&ताको पविहलो दिदन विबहानै मरिरयम मग्दक्तिलनी येशूको छिचहानमा गई। वितनले देखिखन विक त्यो ठूलो चट्टान 
जो छिचहानको द्वारमा राखिखएको क्तिथयो त्यो ढंुगा हाटाइएको क्तिथयो।

12 मरिरयमले सेतो वस्त्रमा दुई स्वग�दूतहरू देखी । वितनीहरू जहाँ येशूको टाउँकोपट्टी र अक� स्वग�दूत 
येशूको खुट्टापट्टी बक्तिसरहेका क्तिथए।

13 स्वग�दूतहरूले मरिरयमलाई सोधे, ह!े नारी! विकन रोईरहेकी �ौ? मरिरयमले जवाफ दिदइन, कसैले मेरा 
प्रभुको शरीर लगेर गए�। वितनीहरूले कहाँ राखेका �न् मलाई थाहा �ैन।

14 मरिरयमले यवित भविनसकेर जब फ� विकन उनले उहाँलाई त्यहाँ उश्चिभरहनु भएको देखिखन्। तर वितनले येशू 
भनेर छिचविननन्।

17 येशूले उसलाई भन्नुभयो, मलाई न�ोऊ। म अझ् सम्म विपताकोमा गई सकेको �ुइँन। तर मेरा दाज्यु-
भाइहरू भएकोमा जाऊ, र वितनीहरूलाई यसो भनः म मेरो विपता र वितमीहरूका विपताकहाँ फक� 
जाँदै�ु। म मेरो परमेश्वर र वितमीहरूको परमेश्वरकहाँ फक� जाँदै�ु।

11. रोमी 13: 11 (अविहले), 12

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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11 ... अब विनद्राबाट ब्यँूजिझने वितम्रो समय आएको �। विकनभने जवित बेला हामीले विवश्वास गय� त्यस बेला 
भन्दा अविहले हाम्रो मुक्ति: हामी नजिजक भएको �।

12 रात प्रायः क्तिसजिद्धसक्यो दिदन लगभग यहाँ आइसक्यो। यसथ�ः हामीले अन्धकारको कामगन� �ो-नु प��, 
अविन उज्यालाको कामहरू गनु� प��।

12. 1 कोरिरन्थी 15: 55-58

55 हे मृत्यु! तेरो विवजय कहाँ �? छिचहान! तेरो विवषदन्त शक्ति: कहाँ �?
56 मृत्युको विबषदन्त नै पाप हो। अविन पापको शक्ति: विनयम हो।
57 तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदंद�ौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विवजय दिदनु हुन्�।
58 यसैकारण मेरा विप्रय दाज्यू-भाई दिददी-बविहनीहरू हो, दरिरलोक्तिसत ख-ा हौ। कुनै कुराले वितमीहरूलाई 

आफ्नो स्थानबाट विवचक्तिलत नपरोस्। सँधै आफूलाई प्रभुको काममा लगाऊ। वितमीहरू जान्द�ौ प्रभुमा 
वितमीहरूको काम कविहल्यै व्यथ� जाने�ैन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 246 : 27-31

जीवन अनन्त �। हामीले यो पत्ता लगाउनु प��, र यसको प्रदश�न शुरू गनु� प��। जीवन र भलाइ अमर �न्।
हामीलाई तब अत्मिस्तत्व को हाम्रो विवचार को आकार, मायालुता, ताजगी, र विनरंतरता, बरु उमेर र ब्लाइट मा
आकार दिदनुहोस्।

2. 25 : 13-16, 22-26

येशूले प्रदश�न द्वारा जीवन को तरीका क्तिसकाउनुभयो, विक हामी बुझ्न सक्�ौं विक कसरी यो ईश्वरीय क्तिसद्धान्तले 
विबरामीहरुलाई विनको पा��, त्रुदिट बाविहर विनकाल्�, र मृत्यु मा विवजय।

जे होस् पाप र रोग मा आफ्नो विनयन्त्रण को प्रदश�न, महान क्तिशक्षक कुनै पनी अथ�मा अरुलाई आफ्नो 
धार्मिमंकता को आवश्यक प्रमाण दिदन बाट मु:। उहाँले उनीहरुको माग�दश�न को लागी काम गनु�भयो, विक 
उनीहरु यो शक्ति: को प्रदश�न गन� को रूप मा उहाँले गनु�भयो र यसको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त बुझ्न सक्नुहुन्�।

3. 429 : 31-12

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदिद एक माविनस मेरो भनाइ राख्�, उसले कविहल्यै मृत्यु देख्दैन। त्यो 
कथन आध्यात्मित्मक जीवन मा सीछिमत �ैन, तर अत्मिस्तत्व को सबै घटनाहरु सामेल �न्। येशूले यो प्रदश�न 
गनु�भयो, मनQलाई विनको पानु� र मरेकाहरुलाई जीविवत पानु�। नश्वर दिदमाग त्रुदिट संग भाग्नु प��, आफैं लाई उसको 
कम�हरु संग �ो-नु प��, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदश�, देखा पनQ�। विवश्वासले यसको क्तिसमाना बढाउनु प�� र 

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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पदाथ� को सट्टा आत्मा मा आराम गरेर यसको आधार बक्तिलयो बनाउनु प��। जब माविनस मतृ्यु मा आफ्नो 
विवश्वास त्याग्�, ऊ भगवान, जीवन, र प्रमे वितर अझ छि�टो अगा-ी बढ्ने�। रोग र मतृ्यु मा विवश्वास, पक्कै पाप 
मा विवश्वास को रूप मा, जीवन र स्वास्थ्य को साँचो भावना बन्द गन� को लागी हुन्�। मानव जावित विवज्ञान मा यो
महान तथ्य को लागी कविहले ब्यँूझने�?

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

मृत्यु मा साव�भौछिमक विवश्वास को कुनै फायदा �ैन। यसले जीवन वा सत्यलाई स्पष्ट बनाउन सक्दैन। मतृ्यु 
लम्बाइ मा एक नश्वर सपना को लागी पाईन्�, जुन अन्धकारमा आउँ� र प्रकाश संगै गायब हुन्�।

परमेश्वरको शक्ति: को महान प्रदश�नकता� को पुनरुत्थान शरीर र पदाथ� मा उनको अप्तिन्तम विवजय को प्रमाण 
क्तिथयो, र ईश्वरीय विवज्ञान को पूरा प्रमाण दिदए, - प्रमाण माविनसहरु को लागी धेरै महत्त्वपूण� �। … 
माविनसहरुलाई लाग्� विक उनीहरुले शरीर मारेका क्तिथए! पछि� उहाँले वितनीहरूलाई अपरिरवर्तितंत देखाउनुहुने�। 
यसले देखाउँ� विक ईसाई विवज्ञान मा साँचो माविनस भगवान द्वारा शाक्तिसत � - राम्रो द्वारा, नराम्रो द्वारा - र 
यसैले एक नश्वर होइन तर एक अमर हो।

5. 46 : 20-24

येशूको अपरिरवर्तितंत शारीरिरक अवस्था मृत्यु जस्तो लागे पछि� सबै भौवितक परिरख्तिस्थवितहरु भन्दा माक्तिथ
उचाक्तिलएको क्तिथयो; र यो उत्थानले उनको आरोहण को व्याख्या गय�, र विनस्सन्देह छिचहान बाविहर एक
परिरवीक्षाधीन र प्रगवितशील राज्य प्रकट भयो।

6. 77 : 5-11, 13-18

अत्मिस्तत्व को विवज्ञान सम्म पुग्न सम्म शारीरिरक भावना को एक विवश्वास हुन जारी �। गल्तीले यहाँ र पछि�
दुबैको आफ्नै आत्म-विवनाश ल्याउँ�, विकनविक नश्वर दिदमागले आफ्नै शारीरिरक अवस्था बनाउँ�। मृत्यु को रूप
मा अत्मिस्तत्व को अक� विवमान मा घदिटत हुने�, जब सम्म जीवन को आध्यात्मित्मक समझ सम्म पुग्यो।

भौवितक जीवन को यो सपना को लागी आवश्यक समय, यसको तथाकक्तिथत सुख र पी-ाहरु लाई अँगालेर,
चेतना बाट गायब गन� को लागी, "कुनै माविनसलाई थाहा �ैन ... न पुत्र, तर बुबा।" यो अवछिध तु्रदिट को दृढता
अनुसार लामो वा �ोटो अवछिध को हुने�।

7. 296: 4-9 (वितर 2nd.)

प्रगवित अनुभव बाट जन्मन्�। यो नश्वर माविनस को पकाउने हो, जसको माध्यम बाट नश्वर अमर को लागी 
�ोछि-न्�। या त यहाँ वा पछि�, दु: ख वा विवज्ञान जीवन र दिदमाग को बारे मा सबै भ्रमहरु लाई नष्ट गनु� प��, र 
भौवितक भावना र स्व को पुनरुत्थान गनु� प��। बुढेसकालमा उसको कम� संगै �ोछि-नु प��।

8. 324 : 7-18

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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जब सम्म माविनसको सद्भाव र अमरता अछिधक स्पष्ट हुँदै जान्�, हामी भगवान को साँचो विवचार प्रा&त गदpनौं; र 
शरीर प्रवितविबम्मिम्बत गद�� के यो शासन गद��, चाहे यो सत्य हो वा गल्ती, समझ वा विवश्वास, आत्मा वा कुरा हो। 
तेसैले "अब आफैं  उहाँ संग परिरछिचत हुनुहोस्, र शाप्तिन्त मा रहनुहोस्।" सतक� , शान्त र सतक�  रहनुहोस्। बाटो 
सीधा र साँघुरो �, जो यो समझमा जान्� विक भगवान मात्र जीवन हो। यो शरीर संग एक युद्ध हो, जसमा 
हामीले पाप, रोग, र मृत्यु लाई जिजत्नै प��, या त यहाँ वा पछि�, पक्कै भन्दा पविहले हामी आत्मा को लक्ष्य, वा 
भगवान मा जीवन पुग्न सक्�ौं।

9. 76 : 22-31

पाप रविहत आनन्द, - जीवन को क्तिसद्ध सद्भाव र अमरत्व, असीछिमत ईश्वरीय सौन्दय� र एक शारीरिरक सुख वा 
पी-ा विबना भलाई को अछिधकार, - मात्र साँचो, अविवनाशी माविनस, जसको अत्मिस्तत्व आध्यात्मित्मक गठन। 
अत्मिस्तत्व को यो राज्य वैज्ञाविनक र अक्षणु्ण �, - एक पूण�ता मात्र ती जो ईश्वरीय विवज्ञान मा ख्रीष्ट को अप्तिन्तम 
समझ � द्वारा स्पष्ट। मृत्यु कविहल्यै अत्मिस्तत्व को यो राज्य हतार गन� सक्नुहुन्न, को लागी मृत्यु को पराजिजत 
हुनु प��, को अधीनमा �ैन, अमरत्व देखिखनु भन्दा पविहले।

10.   409 : 27-3

हामी यो भन्न को लागी कुनै अछिधकार �ैन विक जीवन अब पदाथ� मा विनभ�र गद��, तर मृत्यु पछि� यो मा 
विनभ�र गदpन। हामी हाम्रो जीवन यहाँ जीवन को विवज्ञान को अज्ञानता मा विबताउन सक्दैनौं, र छिचहान बाविहर यो
अज्ञानता को लागी एक इनाम पाउने आशा। मृत्युले हामीलाई अज्ञानताको बदलाको रूपमा सामंजस्यपूण� र 
अमर बनाउँदैन। यदिद यहाँ हामी ईसाई विवज्ञान, जो आध्यात्मित्मक र शाश्वत �, को लागी कुनै ध्यान दिददैनौं, 
हामी आध्यात्मित्मक जीवन को लागी पछि� तयार हुने�ैनौं।

11.   290 : 23-27

पाप र गल्ती जो मृत्यु को क्षण मा हामी संग � त्यो क्षण मा बन्द �ैन, तर यी त्रदुिटहरु को मृत्यु सम्म
सहन। पूण� आध्यात्मित्मक हुन को लागी, माविनस पाप रविहत हुनु प��, र ऊ तब मात्र बन्� जब ऊ पूण�ता
मा पुग्�।

12.   291 : 12-18

साव�भौछिमक मुक्ति: प्रगवित र परिरवीक्षा मा विनभ�र गद��, र उनीहरु विबना अप्रा&य �। स्वग� एक इलाका हैन, तर 
दिदमाग को एक दिदव्य राज्य हो जसमा मन को सबै अश्चिभव्यक्ति:हरु सामंजस्यपूण� र अमर �न,् विकनविक पाप 
त्यहाँ �ैन र माविनस को आफ्नै धार्मिमंकता पाइएको �ैन, तर "प्रभु को मन" को कब्जामा , "धम�शास्त्रले 
भन्�।

13.   426 : 16-22

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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जब यो जाविनन्� विक रोग जीवन लाई नष्ट गन� सक्दैन, र विक मृत्यु माविनसहरु पाप वा रोग बाट बचाईएको �ैन, 
यो समझ जीवन को नयाँपन मा छि�टो हुने�। यो या त मनQ इच्�ा वा छिचहान को -र मा मास्टर हुने�, र यस 
प्रकार नश्वर अत्मिस्तत्व को घेरामा रहेको ठूलो -र लाई नष्ट गद��।

14.   492 : 7-12

हुनु भनेको पविवत्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पविहले नै प्रमाश्चिणत भइसकेको � विक यो ज्ञान, सानो छि-ग्री मा 
पविन, नश्वर को शारीरिरक र नैवितक स्तर माक्तिथ उठाउने�, दीघा�यु बढाउने�, शुद्ध र चरिरत्र उचाल्ने�। यस 
प्रकार प्रगवित अन्ततः सबै त्रुदिट नष्ट, र प्रकाशमा अमरता ल्याउने�।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुने�: "तपाईंको राज्य आउँ�;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्�!

चच� म्यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति:गत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद��। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँ�; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्मिम्बत  ग��न्,  पापलाई  ह&काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�� र सबै खराबीबाट �ुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद��, भविवष्यवाणी गन�, न्याय गनQ,
विनन्दा गनQ, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानQ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।
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यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुने�  विक उसले  आक्रामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  प��,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरन�े, र न्याय गरिरन�े वा दोषी हुने�।

चच� म्यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ &लेनविफल्- विक्रश्चिZयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विक्रश्चिZयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ &यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको �।


