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स्वण� पाठ:  1 कोरिरन्थी 15: 26

"नष्ट गरिरनु पन% शत्रुहरूमा मृत्यु अन्तिन्तम हुने�।"

उत्तरदायी पढाइ: यशया 2: 6-8
रोमी 13: 11, 12 
1 कोरिरन्थी 15: 20, 25

6 त्यस समय, सेनाहरूका परम�भुले त्यो पव�तमा आफ्ना सारा माप्रिनसहरूलाई महाभोज दिदनुहुन�े। त्यस
भोजमा उत्तम भोजनहरू र मद हुने�। मासु कलिललो र राम्रो हुने�।

7 तर अप्रिहले, एउटा आवरण � जसले सबै राष्ट्र अप्रिन जाप्रितहरूलाई �ोप्�। त्यस आवरणलाई मृत्यु 
भप्रिनन्�।

8 तर मृत्युलाई सदाको प्रिनन्ति?त नष्ट गरिर दिदनुहुन�े। अप्रिन मेरो परम�भु, मेरो मालिलकले �त्येकको 
अनुहारबाट आँसु पुछि� दिदनुहुन�े। प्रिबतेका दिदनहरूमा, प्रितनीहरू सबै उदास लिथए। तर परमेश्वरले 
पथृ्वीबाट त्यो उदासीनता हटाई दिदनुहुन�े। यी सबै कुराहरू हुने� प्रिकनभने परम�भुले त्यसो भन्नुभएको
लिथयो।

11 अब प्रिनद्राबाट ब्यँूझिGने प्रितम्रो समय आएको �। प्रिकनभने जप्रित बेला हामीले प्रिवश्वास गयH त्यस बेला भन्दा
अप्रिहले हाम्रो मुलिI हामी नझिजक भएको �।

12 रात �ायः लिसझिKसक्यो दिदन लगभग यहाँ आइसक्यो। यसथ�ः हामीले अन्धकारको कामगन� �ोडनु प�� , 
अप्रिन उज्यालाको कामहरू गनु� प��।

20 तर वास्तवमा ख्रीष्ट मृत्युबाट बौराइनु भएको लिथयो-मृत्युमा प्रिनदाएका ती सबै प्रिवश्वासीहरू मध्ये उहाँ 
�थम बौराइएको हुनु हुन्�।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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25 जब स?म परमेश्वरले ज?मै शत्रुहरूलाई ख्रीष्टको पाउमुप्रिन दवाएर राख्नु हुदैँन त्यप्रितज्जेल स?म ख्रीष्टले 
राजाले Gैं शासन चलाउनु प��।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 37: 3-6, 35-37

3 यदिद प्रितमीहरू परम�भुमा भरोसा ग�e र राम्रो कामहरू ग�e भने प्रितमीहरू भूछिमले दिदने धेरै 
चीजहरूलिसत बाँच्ने�ौ र आनन्द लिलने �ौं।

4 आनन्दलिसत परम�भुको सेवा गर अप्रिन उहाँले प्रितमीहरूलाई प्रितमीले चाहको कुराहरू दिदनुहुन�े।
5 परम�भुमालिथ भरोसा गर। उहाँ मालिथ भरोसा गर अप्रिन के गनु� पन%� उहाँले गनु� हुन�े।
6 प्रितमीहरूका असल काय�हरू र प्रिनम�लता मध्य दिदनको घाम Gैं चन्ति?कयोस्।
35 मैले एक बलवान कपटी मान्�े देखें। ऊ एकदमै स�ेको रूख जस्तै बलिलयो लिथयो।
36 तर ऊ किहडंी सकेको लिथयो। मैले उसलाई खोजें, तर भेट्न सप्रिकन।
37 शुK र ईमान्दार बन। शान्तिन्त प्रि�य माप्रिनसहरूले धेरै सन्तानहरू पाउने�न्।.

2. यूहन्ना 10: 23-29

23 येशू मझिन्दरको �ाङ्गाण अन्तग�त सुलेमानको दलानमा टहलिलरहनुभएको लिथयो।
24 यहूदीहरूले येशूलाई वरिरपरिर घेरे। प्रितनीहरूले भने, कप्रिहले स?म प्रितम्रो प्रिवषयमा हामीलाई रहस्यमा 

राख्�ौ? यदिद प्रितमी ख्रीष्ट नै हौ भने, हामीलाई स्पष्ट पार।
25 येशूले उत्तर दिदनुभयो, मैले प्रितमीहरूलाई पप्रिहल्यै भप्रिनसकेको �ु, तर प्रितमीहरूले प्रिवश्वास गरेनौ। म 

चमत्कारहरू ग�ु� , मेरो प्रिपताको नाममा। ती चमत्कारहरूले मेरो बारेमा �माण दिदन्�।
26 प्रितमीहरू तर प्रिवश्वास गदoनौ। प्रिकन? प्रिकनभने प्रितमीहरू मेरा भेडाहरू होइनौ।
27 मेरो भेडाहरू मेरो आवाज सुन्द�न्। म प्रितनीहरूलाई जान्द�ु र प्रितनीहरूले मलाई पछ्याउँद�न्।
28 म मेरा भेडाहरूलाई अनन्त जीवन दिदंद�ु। प्रितनीहरू कप्रिहल्यै मन% �ैनन्। अप्रिन कसैले पप्रिन प्रितनीहरूलाई 

मेरो हातबाट खोसेर लान सIैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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29 मेरा प्रिपताले मेरो भेडा मलाई दिदनु भयो। उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्�। कसैले पप्रिन मेरो प्रिपताको 
हातबाट भेडा खोसेर लान सIैन।

3. यूहन्ना 8: 31, 32, 51

31 तब येशूले भन्नुभयो प्रिक यहूदीहरू जसले उहामँालिथ प्रिवश्वास गरे, यदिद प्रितमीहरूले लगातार मेरो लिशक्षाहरू
पालन गरिररह्यौ भने प्रितमीहरू साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ।

32 तब मात्र प्रितमीहरूले सत्य जान्ने�ौ। अप्रिन सत्यले प्रितमीहरूलाई मुलिI गराउन�े।
51 म साँचो भन्�ु। यदिद कुनै माप्रिनसले मेरो वचन पालन ग�� भने, त्यो माप्रिनस कप्रिहल्यै मन% �ैन।

4. लूका 7: 11-16

11 अकs दिदन येशू नाइन भन्ने शहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र धेरै माप्रिनसहरू पप्रिन उहाँ संगै 
गहरहेका लिथए।

12 जब येशू शहरको Sाटक नझिजक पुग्नु भयो, उनले मदुा� लप्रिगरहेको देख्नु भयो। एउटी प्रिवधवाको एउटै 
भएको �ोरो मरेको लिथयो। जब लाश लप्रिगरहेको लिथयो शहरका धेरै माप्रिनसहरू ती प्रिवधवासंग लिथए।

13 जब �भु येशूले प्रितनलाई देख्नुभयो उहाँ त्यस प्रिवधवाको प्रिनन्ति?त हृदयबाट दुःखी हुनु भयो र प्रितनलाई 
भन्नुभयो, नरोऊ।

14 येशू शवपेदिटकाको नझिजक पुग्नु भयो अप्रिन त्यसलाई �ुनुभयो। लाश लप्रिगरहेका मलामीहरू टक्क 
अछिडए। उहाँले त्यो मरेको केटोलाई भन्नु भयो, ए युवक म प्रितमीलाई भन्द�ु, उठ।

15 त्यसपछि� त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अप्रिन बात गन� शुरु गयs। येशूले त्यस केटोलाई त्यसको 
आमालाई सुन्ति?पदिदनु भयो।

16 सबै माप्रिनसहरू �क्क परे अप्रिन यसो भन्दै परमेश्वरको �शंसा गरे, एउटा महान् अगमवIा हामीकहाँ 
आउनु भएको �। अप्रिन प्रितनीहरूले यो पप्रिन भन्दै लिथए, “परमेश्वरले आफ्ना �जाहरूको हेरचाह गरिररहनु 
भएको�।

5. मकू� स 8: 34-36

34 तब येशूले माप्रिनसहरूलाई आSूकहाँ बोलाउनुभयो उहाँका चेलाहरू पप्रिन त्यहीं लिथए। अप्रिन उहाँले 
भन्नुभयो, यदिद कसैले मलाई अनुसरण गन� चाहन्� भने, त्यसले स्वयंलाई अस्वीकार गरोस् उसले 
आSूलाई दिदईएका Uूस कष्टहरू लाई ग्रहण गन%प��, अप्रिन मलाई पछ्याउनु प��।

35 जसले आफ्नो �ाण बचाउँन चाहन्�, उसले त्यो गुमाउनु पन%�। अप्रिन जसले ममालिथ र सुसमाचारको 
लाप्रिग उसको जीवन गमुाउने गद�� उसले मात्र आफ्नो जीवनलाई बाचाउँन सक्ने�।

36 प्रिकनभने माप्रिनसले सारा संसार हात पारेर पप्रिन आफ्नो आत्मा गुमायो भने त्यसलाई के Sायदा भयो?

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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6. मकू� स 9 : 1

1 त्यसपछि� येशूले भन्नुभयो, म प्रितमी हरूलाई साँचो भन्द�ु, यहाँ उश्चिभरहेका मध्ये कोही माप्रिनसहरूले 
मन�भन्दा अछिघबाटै परमेश्वरको राज्य आएको देख्ने�न्। परमेश्वरको राज्य शलिIमा आएको देख्ने�न्

7. रोमी 8: 28, 31, 35, 37-39

28 हामी जान्द�ौं प्रिक परमेश्वरले �त्येक कुरामा प्रितनीहरूको भलाईको लाप्रिग गनु�हुन्� जसले उहाँलाई �मे 
गद��। ती माप्रिनसहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो प्रिकनभने त्यो उहाँकै योजना लिथयो।

31 यसकारण यस प्रिवषयमा हामीले के भन्ने? यदिद परमेश्वर हाम्रो प्रिनन्ति?त हुनुहुन्� भने, हामीलाई कसले 
पराजय गन� सक्�?

35 ख्रीष्टको �ेमबाट हामीलाई अलग गन� सक्ने कुनै थोक �? �ैन। के दुःखले हामीलाई ख्रीष्टको �मेबाट 
अलग गन�सक्�? सक्दैन! के कदिठनाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको �ेमबाट अलग गन�सक्�? सक्दैन।
के अप्रिनकाल वा नागोंपनले हामीलाई ख्रीष्टको �ेमबाट अलग गन�सक्�? अहँ। के कुनै आपद वा मतृ्युले 
हामीलाई ख्रीष्टको �ेमबाट अलग गन� सक्�? 

37 तर परमेश्वरको �मेको कारणले हामी ती सबै कुराहरूमा पूण� प्रिवजयी बन्�ौं।
38 हो, म प्रिनश्चिWन्त �ु प्रिक कुनै चीजले पप्रिन हामीलाई परमेश्वरको �ेमबाट अलग पान� सIैन न मृत्यु वा 

जीवनले न स्वग�दूतहरू वा शासन गन% आत्माहरूले न त कुनै वत�मानका वा भप्रिवष्यका कुराले।
39 न  त  कुनै  मालिथका  वा  तलका  शलिIले  न  त  सारा  संसारको  कुनै  अरू लिसर्जिजंत  कुराले  हाम्रो

परमेश्वरको �मेबाट हामीलाई अलग गन� सक्ने� जो हाम्रा �भु ख्रीष्ट येशूमा �।

8. �काश 1: 1

1 योयेशू ख्रीष्टको अश्चिभमाप्रिनस हो। परमश्वरले येशूलाई यी कुराहरु, अब चाँडै जे घट्नेवाला � सो उनका 
सेवकहरुलाई दशा�उनका प्रिनन्ति?त �दान गनु�भयो। ख्रीष्टले आफ्ना सेवक यूहन्नालाई यी कुराहरु 
दशा�उनका प्रिनन्ति?त आफ्ना स्वग�दूत पठाउँनु भयो।

9. �काश 20 : 1-6

1 मैले एक स्वग�दूतलाई स्वग�बाट ओर्लिलंहरेको देखें। त्यो स्वग�दूतलिसत अतल खाडलको चाबी लिथयो।
त्यो स्वग�दूतले आफ्नो हातमा एक ठूलो साङ्लो पप्रिन समातेको लिथयो।

2 त्यो स्वग�दूतले त्यो प्रिवशाल सप�लाई पUे। त्यो प्रिवशाल सप� दानव अथवा शैतान हो। त्यो स्वग�दूतले
त्यसलाई त्यो साङलोले एक हजार व�षको प्रिनन्ति?त बाँधे।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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3 त्यो  स्वग�दूतले त्यो  सप�लाई  त्यो  अतल खाल्डामा  हालिलदिदए अप्रिन त्यसलाई बन्द गरिरदिदए। त्यो
स्वग�दूतले  सप�लाई  ताला  लगाई  दिदए  ताप्रिक  एक हजार  व�षस?म  राष्ट्रहरुलाई  �ल्न  नसकोस।
एकहजार व�षपछि� केही समयको प्रिनन्ति?त त्यो सप�लाई मIु पानु�प��।

4 तब मैले केही सिसंहासनहरु जहाँ  माप्रिनसहरु बसेको देखें। यी माप्रिनसहरु प्रितनीहरु लिथए जसलाई
न्याय  गन%  अछिधकार  �दान  गरिरएको  लिथयो।  अप्रिन  मैले  ती  माप्रिनसहरुको  आत्मा  देखें  जसलाई
मारिरएको लिथयो, प्रिकनभने प्रितनीहरु येशूको सत्यता अप्रिन परमेश्वरको सन्देश�प्रित प्रिवश्वासी लिथए। ती
माप्रिनसहरुले त्यो पशु अप्रिन त्यसको मरू्तितंको उपासना गरेनन्। प्रितनीहरुले आफ्ना प्रिनधार वा आफ्ना
हातमा त्यो पशुको �ाप लगाएनन्। ती माप्रिनसहरु Sेरिर जीप्रिवत भए अप्रिन ख्रीष्टसंग एक हजार व�ष
स?म शासन गरे।

5 एक हजार ब�ष पूरा  नहुञ्जेलस?म अन्य माप्रिनसहरु Sेरिर जीप्रिवत भएनन्। यो मृत्यु पछि� वौरिरने
�थमपल्ट हो।

6 ती  माप्रिनसहरु  जो  पाप्रिहलो  पुनरुत्थानमा  सहभागी  भए  प्रितनीहरु  धन्य  अप्रिन  पप्रिवत्र  हुन्।  यी
माप्रिनसहरुमालिथ दोस्रो मृत्युको कुनै  अछिधकार �ैन। ती माप्रिनसहरु परमेश्वर अप्रिन ख्रीष्टको प्रिनन्ति?त
पूजाहारीहरु हुने�न्। प्रितनीहरुले एक हजार व�षको प्रिनन्ति?त शासन गन%�न्।शैतानको पराजय।

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 470 : 21-24, 32-5

ईश्वर माप्रिनसको सृप्रिष्टकता� हुनुहुन्�, र, मानव लिसK रहनुको ईश्वरीय लिसKान्त, ईश्वरीय प्रिवचार वा �प्रितप्रिब?ब, 
माप्रिनस, लिसK रहन्�। माप्रिनस भगवानको अस्तिस्तत्वको अश्चिभव्यलिI हो।

ईश्वर र माप्रिनसको स?बन्ध, ईश्वरीय लिसKान्त र प्रिवचार, प्रिवज्ञानमा अप्रिवनाशी �न;् र प्रिवज्ञानले कुनै पप्रिन गल्ती 
जान्न वा सद्भावमा Sक� न सक्दैन, तर ईश्वरीय आदेश वा आध्यास्तित्मक प्रिनयमलाई धारण गद��, जसमा ईश्वर र 
उहाँले सृप्रिष्ट गनु�भएका सबै कुराहरू पूण� र अनन्त �न्, यसको अनन्त इप्रितहासमा अपरिरवर्तितंत रहन्�न्।

2. 476 : 4-5

दिदव्य प्रिवज्ञानमा, ईश्वर र वास्तप्रिवक माप्रिनस ईश्वरीय लिसKान्त र प्रिवचारको रूपमा अप्रिवभाज्य �न्।

3. 487 : 3-6, 27-29

जीवन मृत्युहीन �। जीवन माप्रिनसको उत्पलित्त र परम हो, जुन मृत्युद्वारा कप्रिहल्यै �ाप्त हुँदैन, तर सत्यको 
माग�मा प्रिहँडेर �ाप्त हुन्� जसलाई मृत्यु भप्रिनन्�।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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जीवन ईश्वर, आत्मा हो भन्ने बुGाइले जीवनको मृत्युहीन वास्तप्रिवकता, यसको सव�शलिIमानता र अमरतामा 
हाम्रो प्रिवश्वासलाई बलिलयो बनाएर हाम्रो दिदन लामो बनाउँ�।

4. 429 : 31-12

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदिद कुनै माप्रिनसले मेरो वचन पालन ग�� भने, त्यो माप्रिनस कप्रिहल्यै मन% 
�ैन।" त्यो भनाइ आध्यास्तित्मक जीवनमा सीछिमत �ैन, तर अस्तिस्तत्वको सबै घटनाहरू समावेश गद��। 
मरेकाहरूलाई प्रिनको पादo र मरेकाहरूलाई प्रिबउँताउँदै येशूले यो कुरा देखाउनुभयो। नश्वर दिदमागमा गल्तीले 
�ुदि�नुपद��, आSैं लाई यसको कम�हरूसँगै �ोड्नु प��, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदश� हुनुहुन्�, देखा पन%�। 
प्रिवश्वासले यसको लिसमाना प्रिवस्तार गनु�पद�� र यसको आधारलाई महत्वको आधारमा आत्मामा भर पनु� पद��। 
जब माप्रिनस मृत्युमा उसको प्रिवश्वास �ोड्�, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र �ेमतS�  अG छि�टो अछिघ बढ्�। रोग र 
मृत्युमा प्रिवश्वास, पापमा प्रिवश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही अथ�मा बन्द हुन्�। प्रिवज्ञानमा माप्रिनसहरु 
कप्रिहले यो महान तथ्य को लागी जाने�?

5. 42 : 5-8

मृत्युमा प्रिवश्वव्यापी प्रिवश्वासको कुनै Sाइदा �ैन। यसले जीवन वा सत्यलाई �कट गन� सक्दैन। मृत्यु एक नश्वर
सपनाको रूपमा लामो समयस?म Sेला पन%�, जुन अन्धकारमा आउँ� र उज्यालोसँग गायब हुन्�।

6. 296 : 4-13

�गप्रित अनुभवबाट जन्मन्�। यो नश्वर माप्रिनसको परिरपक्वता हो, जसद्वारा नश्वरलाई अमरको लाप्रिग �ोछिडन्�। या
त यहाँ वा पछि�, पीडा वा प्रिवज्ञानले जीवन र मनको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गनु�प��, र भौप्रितक भावना र 
आत्मलाई पुनज�न्म गनु�प��। आफ्नो कम� सप्रिहतको बूढो माप्रिनसलाई त्याग्नु प��। कुनै पप्रिन कामुक वा पापी 
छिचज अमर �ैन। Gूटो भौप्रितक भावना र पापको मृत्यु, जैप्रिवक पदाथ�को मृत्यु होइन, जसले माप्रिनस र जीवनलाई
सामंजस्यपूण�, वास्तप्रिवक र अनन्त �कट गद��।

7. 409 : 27-3

जीवन अप्रिहले पदाथ�मा प्रिनभ�र �, तर मृत्युपछि� त्यसमा भर पदoन भन्ने कुराको हामीलाई कुनै अछिधकार �ैन। 
हामी यहाँ जीवनको प्रिवज्ञानको अज्ञानतामा हाम्रा दिदनहरू प्रिबताउन सक्दैनौं, र यस अज्ञानताको लाप्रिग 
छिचहानभन्दा बाप्रिहरको इनाम पाउने आशा गन� सक्�ौं। मृत्युले हामीलाई अज्ञानताको �प्रितSलको रूपमा 
सामंजस्यपूण� र अमर बनाउँदैन। यदिद यहाँ हामीले प्रिUस्चिस्चयन प्रिवज्ञानलाई ध्यान दिदएनौं, जुन आध्यास्तित्मक र 
शाश्वत �, हामी पछि�को आध्यास्तित्मक जीवनको लाप्रिग तयार हुने�ैनौं।

8. 290 : 23-27

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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मृत्युको तुरुन्तै  हामीमा हुने  पाप र त्रुदिट त्यस क्षणमा बन्द हुँदैन,  तर यी तु्रदिटहरूको मृत्यु नभएस?म
सहन्�। पूण�तया आध्यास्तित्मक हुनको लाप्रिग,  माप्रिनस पापरप्रिहत हुनुप�� ,  र जब ऊ पूण�तामा पुग्� तब
मात्र त्यो बन्�।

9. 291 : 12-18

प्रिवश्वव्यापी मलुिI �गप्रित र परीक्षणमा आधारिरत �, र प्रितनीहरू प्रिबना अ�ाप्य �। स्वग� कुनै स्थान होइन, तर 
मनको ईश्वरीय अवस्था हो जसमा मनका सबै अश्चिभव्यलिIहरू सामंजस्यपूण� र अमर हुन्�न,् प्रिकनप्रिक त्यहाँ पाप
हुदैँन र माप्रिनससँग आफ्नो कुनै धार्मिमंकता नभएको पाइन्�, तर "परम�भुको मन" को स्वाछिमत्वमा हुन्�। 
धम�शास्त्रले भनेGैं।

10.   76 : 32-18

आत्मा र अनन्तताको पप्रिहचान अचानक यहाँ वा पछि� आउँदैन। पप्रिवत्र पोलीकाप�ले भने: "म राम्रोबाट 
खराबमा एकैचोदिट परिरवत�न गन� सस्चिक्दन।" न त अन्य मनुष्यहरूले त्रुदिटबाट सत्यमा परिरवत�नलाई एकै 
सीमामा पूरा गदoनन्।

अस्तिस्तत्वको प्रिवज्ञानमा नपुग्दास?म अस्तिस्तत्व भौप्रितक भावनाको प्रिवश्वासको रूपमा जारी रहन्�। तु्रदिटले यहाँ र 
पछि� दुवैको आफ्नै आत्म-प्रिवनाश ल्याउँ�, प्रिकनप्रिक नश्वर दिदमागले आफ्नै भौप्रितक अवस्थाहरू लिसज�ना गद��। 
जीवनको आध्यास्तित्मक समG नपुगेस?म यसरी नै अस्तिस्तत्वको अकs प्रिवमानमा मृत्यु हुने�। त्यसपछि�, र 
त्यसबेला स?म, यो "दोस्रो मृत्युको कुनै शलिI �ैन" भनेर देखाइने�।

भौप्रितक जीवनको  यो  सपनाको  लाप्रिग  आवश्यक अवछिध,  यसको  तथाकलिथत  सुख  र  पीडाहरू अँगालेर,
चेतनाबाट हराउन, "कसैलाई थाहा �ैन ... न पतु्रले, तर प्रिपताले।" यो अवछिध तु्रदिटको दृढता अनुसार लामो वा
�ोटो अवछिधको हुने�।

11.   427 : 17-21, 29-2

यदिद माप्रिनसले मृत्युलाई कप्रिहल्यै झिजत्न सक्दैन भने, "नाश हुने अन्तिन्तम शत्रु मृत्यु हो" भनी धम�शास्त्रले प्रिकन 
भन्�? वचनको टेनरले देखाउँ� प्रिक हामीले पापलाई झिजत्ने अनुपातमा मृत्युमालिथ प्रिवजय �ाप्त गन%�ौं।

मृत्युको सपना यहाँ वा भप्रिवष्यमा दिदमागले प्रिनपुण हुनुप��। सत्यको यो तुरही शब्दलाई समात्नको लाप्रिग 
प्रिवचार आफ्नै भौप्रितक घोषणाबाट जागृत हुने�, "म मरेको �ु," "त्यहाँ कुनै मृत्यु �ैन, कुनै प्रिनष्क्रिष्Uयता, 
रोगग्रस्त काय�, अप्रितप्रिUया, न �प्रितप्रिUया �।"

12.   428 : 6-14

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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यस सवsच्च क्षणमा माप्रिनसको प्रिवशेषाछिधकार भनेको हाम्रो गुरुको वचनलाई �माश्चिणत गनु� हो: "यदिद माप्रिनसले 
मेरो भनाइ पालन ग�� भने, उसले कप्रिहल्यै मृत्यु देख्ने�ैन।" Gूटो प्रिवश्वास र भौप्रितक �माणहरूको प्रिवचारलाई 
हटाउनु ताप्रिक अस्तिस्तत्वको आध्यास्तित्मक तथ्यहरू �कट हुन सकून्, यो ठूलो उपलस्चिब्ध हो जसको माध्यमबाट 
हामीले Gूटालाई हटाएर सत्यलाई स्थान दिदन�ेौं। यसरी हामीले मझिन्दर वा शरीरलाई सत्यमा स्थाप्रिपत गन� 
सक्�ौं, "जसका प्रिनमा�ता र प्रिनमा�ता परमेश्वर हुनुहुन्�।"

13.   492 : 7-12

हुनु भनेको पप्रिवत्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो कुरा पप्रिहले नै �माश्चिणत भइसकेको �, प्रिक थोरै मात्रामा पप्रिन, 
नश्वरहरूको शारीरिरक र नैप्रितक स्तरलाई मालिथ उठाउँ�, दीघा�यु बढाउँ�, शुK र उच्च चरिरत्र बनाउँ�। यसरी 
�गप्रितले अन्ततः सबै तु्रदिटहरू नष्ट गन%�, र �काशमा अमरता ल्याउने�।

दैप्रिनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैप्रिनक �ाथ�ना

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

चच� ?यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।4 ।

�ेरणा र काय�हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिIगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साप्रिहत गनु�पद��। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �मेले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँ�; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको छिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबष्क्रि?बत  ग��न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�� र सबै खराबीबाट �ुटकारा पाउन �ाथ�ना गनु�पद��,  भप्रिवष्यवाणी गन�,  न्याय गन%,
प्रिनन्दा गन%, सल्लाह दिदन,े �भाव पान% वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच� ?यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।
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डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  �त्येक सदस्यको  कत�व्य हुने�  प्रिक उसले  आUामक मानलिसक सल्लाहको  प्रिवरुK दिदन
�प्रितदिदन 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� ?यानुअल, अनुच्�ेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिSल्ड प्रिUश्चिWयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जे?स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उKरणहरू र प्रिUश्चिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम�शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको �।


