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आइतबार जलुाई 17, 2022

विवषय- जीवन

स्वर्ण� पाठ:  कलस्सी 3: 3

"वितमीहरूको बत�मान जीवन परमश्वरमा ख्रीष्टसिसत छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  विहबू्र 7: 1-4, 15, 16

1 मल्कीसेदेक शालेमका राजा सि/ए र सव1च्च परमेश्वरका पूजाहारी सि/ए। जब अब्राहाम लडाई जिजतेर
आउन लागेका सि/ए, मल्कीसेदेकले उनलाई भेटे र आशीवा�द दिदए।

2 अविन अब्राहामले मल्कीसेदेकलाई आफूसिसत जवित सि/यो त्यसको दशांश भाग दिदए। मल्कीसेदेक 
नाउँका दुइवटा अ/� छ। पविहलो अ/� हुन्छ धार्मिमDकताको राजा। शालेमका राजा को पविन अ/� हुन्छ 
शान्तिन्तको राजा।

3 मल्कीसेदेकका माता-विपता को सि/ए र कहाँबाट आएका सि/ए त्यो कसैले जान्दैन। अविन उनी कविहले
जन्मे र कविहले मरे त्यो पविन अज्ञात नै छ। उनी परमेश्वरको पुत्र जस्तै हुन् र उनी सदाकाल पूजाहारी
भइरहन्छन्।

4 यसबाट, वितमीहरू बुझ्नसक्छौ विक मल्कीसेदेक एक जना खुबै महान पुरूष सि/ए। विपतृ-प्रमुख 
अब्राहामले मल्कीसेदेकलाई आफूले युद्धमा जिजतेको जम्मैको दशांश भाग दिदए।

15 अका� एक पूजाहारी आउनुहुनेछ जो मल्कीसेदेक जस्तै छन्, भन्ने तथ्य बारे यो बढता स्पष्ट हुन्छ।
16 उहाँ मानव विनयम र विवधानहरू अनुसार पूजाहारी हुनुभएन। उहाँ आफ्नो अनन्त जीवनको 

शसिSद्वारा पूजाहारी हुनुभयो।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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बाइबलबाट

1. विहतोपदेश 12: 28

28 धाम^कताको माग�ले जीवनमा डोया�उँछ। तर अधम^को माग�ले मृत्युमा डोया�उँछ।

2. भजनसंग्रह 36: 5-10

5 हे परमप्रभु, तपाईंको स्नेहपूर्ण� करूर्णा आकाश भन्दा पविन उच्च छ। तपाईंको विवश्वसनीयता 
बादलहरूभन्दा पविन उच्च छ।

6 परमप्रभु, तपाईंको धार्मिमDकता सव1च्च पव�त भन्दा पविन उच्च छ। तपाईंको न्याय अगाध समदु्र भन्दा 
गविहरो छ। परमप्रभु, तपाईंले माविनस र पशुहरूलाई रक्षा गनु�हुन्छ।

7 तपाईंको विप्रय अनुग्रह भन्दा कुनै चीज पविन बहुमूल्य छैन। माविनस जावित र स्वग�दूतहरू तपाईंकहाँ 
सुरक्षाको विनन्तिम्त आउँछन्।

8 परमप्रभु! वितनीहरू तपाईंको घरमा राम्रो चीजहरूबाट नयाँ शसिS पाउँछन्। तपाईंको आXय�पूर्ण� नदीबाट
वितनीहरूलाई विपउन दिदनु हुन्छ।

9 हे परमप्रभु! जीवनको स्रोत तपाईंबाट बहन्छ! तपाईंकै ज्योवितबाट हामी ज्योवित पाउँछौं।
10 हे परमप्रभु, वितनीहरूलाई प्रमे गनु�होस् जसले तपाईंलाई साँचो रूपले चिचन्छन् अविन जो विवश्वासी छन् 

वितनीहरूको लाविग असल काम गरिरदिदनु होस्।

3. भजनसंग्रह 90 : 16, 17

16 तपाईंका दासहरूले आXय�पूव�क /ोकहरू देखुन् जुन तपाईंले वितनीहरूका लाविग गन� सक्नु हुन्छ अविन 
उनीहरूका नानीहरूले तपाईंको मविहमा देख्न सकुन्।

17 हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो विनन्तिम्त कृपालु बन्नु होस्। हामी जे काम गछौ त्यो फलदायक होस, हामी 
जे काम गछौं परमेश्वरले सफल पारी दिदऊन्।

4. उत्पसित्त 5: 18, 21-24

18 जब येरेद 162ब�ष पुगे उनको एउटा छोरो जन्मिन्मयो जसको नाउँ हनोक राखिखय।
21 जब हनोक पैसठी वष� पुगे उनको एउटा छोरो जन्मिन्मयो जसको नाउँ मतूशेलह राखिखयो।
22 मतूशेलह जन्मेपचिछ हनोक तीन सय वष� सम्म परमेश्वरको पचिछ-पचिछ किहDचिडरहे। यस अवचिधमा 

उसको अरु छोरा-छोरीहरु जन्मे।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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23 यस/� हनोक तीन सय पैंसठ वष� सम्म बाँचे।
24 एक दिदन हनोक परमेश्वरसिसत किहDचिडरहेको समयमा हनोक हराए। परमेश्वरले उसलाई जिजउँदै स्वग� 

लानु भयो।

5. अय्यूब 11 : 14-17

14 वितम्रो घरमा रहेको पाप वितमीले त्यहाँबाट लखेट्नु पछ�। वितम्रो घरमा दुष्टलाई आश्रय नदेऊ।
15 तब वितमी आफ्नो विनद1ष अनुहारले परमेश्वरलाई हेन� सक्नेछौ। वितमी उठ दरिरलो होऊ अविन भयभीत 

नहोऊ।
16 तब वितमीले आफ्नो दुःख भुल्न सक्छौ। वितम्रा दुःखहरू विवगतमा वितमीमासि/ बगेर गएको पानी झैं एक 

यादगार हुनेछ।
17 जब वितम्रो जीवन मध्य दिदनको घाम भन्दा प्रकाशमय हुनेछ, जीवनको कालो क्षर्णहरू विबहानको सूय1दय

जस्तो चन्तिम्कलो हुनेछ।

6. व्यवस्/ा 30 : 11-14, 19, 20

11 आदेश जो म वितमीहरूलाई आज दिदDदैछु त्यो पालनगन� न अप्ठयारो छ न टाढा नै छ।
12 यो आदेश स्वग�मा छैन तब वितमीहरूले भन्न सएछौ, हाम्रो विनन्तिम्त को स्वग� जानेछ र त्यो सिलएर आउनेछ?

अविन हामी सुन्नु र गनु� सएछौ।
13 यो आदेश समुद्रको अक1 विकनारमा छैन तब हामी भन्न सएछौ, हाम्रो विनन्तिम्त समुद्र पार गरेर को जानेछ र

त्यो सिलएर आउनेछ? अविन हामीले सुन्न र गन� सएने हुन्छौ।
14 होइन, त्यो शब्द वितमीहरूको अत्यन्तै नजिजकै छ, त्यो वितमीहरूले पालन गन� सएछौ कारर्ण त्यो 

वितमीहरूको मुखमा छ अविन हृदयमा छ।
19 आज मैले वितमीहरूलाई स्वग� र पथृ्वीलाई साक्षी राखेर दुइवटा ढुङ्गाहरूबाट एउटा रोज्नु लाउँदैछु। 

जीवन अ/वा मृत्यु रोज्न सएछौ। पविहलो रोजाइ आशीवा�द ल्याउँछ, अविन अरू रोजाई सराप यसकारर्ण 
जीवनलाई रोज। तब वितमी अविन वितमीहरूको नानीहरू बाच्ने छन्।

20 वितमीहरूले परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गन{ पछ� र उहाँका आज्ञा पालन गन{ पछ�। उहाँलाई 
कविहलै त्याग नगर विकनभने परमप्रभु नै वितमीहरूका जीवन हुनु हुन्छ। तब परमप्रभुले वितमीहरूका विपता-
पुखा�हरूः अब्राहाम, इसहाक र याकूबसिसत गनु� भएको प्रवितज्ञा अनुसार पाएको भूचिममा उहाँले दीघा�यु 
जीवन दिदनुहुनेछ।

7. यूहन्ना 12: 1-3, 35, 36 (से 1st.), 44 (उहाँले)-47, 49, 50 (से :)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1 विनस्तार चाड हुनु भन्दा छ दिदन अचिघ येशू बे/ानी तफ�  जानुभयो। बे/ामी त्यो शहर सि/यो जहाँ लाजरस 
बस्/े। लाजरस येशूले मृत्यु बाट उठाएका माविनस हुन्।

2 बे/ानीमा वितनीहरूले येशूको विनन्तिम्त रात्री-भोजको व्यवस्/ा गरेका सि/ए। मा/ा�ले भोजन बाडँने काम 
गरी। लाजरस येशूसँग बसेर खानेहरू मध्ये एकजना सि/ए।

3 मरिरयमले शुद्ध जटामसीबाट बविनएको सुगन्मिन्धत मलहम ल्याई। मरिरयमले त्यो मलहम येशूको खुट्टामा 
खन्याई दिदई। त्यसपचिछ उहाँको खुट्टा आफ्नो केशले पुचिछदिदई। अविन त्यो सुगन्ध सम्पूर्ण� घरभरिर फैसिलयो।

35 तब येशूले भन्नुभयो, ज्योवित अझ केही समयको लाविग वितमाहरूसँग रहनेछ। यस/� जवित वेला सम्म 
उज्यालो छ त्यवित वेला सम्म विहडडुल गर ताविक अँध्यारोले वितमीहरूलाई समात्ने छैन। जो माविनस 
अन्धकारमा किहDडछ उसले ऊ कहाँ गई रहेछ /ाहा पाउँदैन।

36 यस/� ज्योवित जब सम्म वितमीहरूसंग रहन्छ त्यसमा विवश्वास राख। तब वितमीहरू ज्योवितको सन्तानहरू 
हुनेछौ। यवित भविनसकेर येशू जानुभयो। येशू त्यस्तो जग्गामा जानु भयो जहाँ कसैले उहाँलाई भेट्न 
सSैन।

44 तब येशूले जोडले काराएर भन्नुभयो, जसले मलाई विवश्वास गद�छ उसले मलाई मात्र विवश्वास गद{न जसले
मलाई पठाउनु भयो उहाँलाई पविन विवश्वास गछ�।

45 जसले मलाई देख्दछ उसले उहाँलाई देख्दछ जसले मलाई पठाउनु भयो।
46 म ज्योवित हुँ र यस संसारमा आए ँर जसले मलाई विवश्वास गद�छ उसले अन्धकारमा बस्न पद{न।
47 म माविनसहरूलाई न्याय गन� यस संसारमा आएको होइन। म संसारमा माविनसहरूलाई बचाउन आए।ँ म 

एक होइन जसले माविनसहरूलाई न्याय गछ�। जसले मेरो वचन सुन्दछ तर पालन गद{न।
49 विकन? विकनभने जुन कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै सि/एन। विपता जसले मलाई फठाउनु भयो र के 

भन्नु र के सिशक्षा दिदनु भन्नु भयो त्यही गरें।
50 र म जान्दछु विक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ। यसकारर्ण म जे बोलदछु विपताले भन्नुभए 

अनुसार बोल्दछु।

8. प्रेरिरत 9: 36-41

36 जोप्पा भन्ने शहरमा येशूका एकजना चेली सि/ए। उनको नाउँ तविबता सि/यो। उनको ग्रीक नाउँ डोरकस् 
सि/यो जसको अ/� हो हरिरर्णी। वितनले माविनसहरूका लाविग सदैव असल कामहरू गरेकी सि/ईन् अविन 
खाँचो परेकाहरूलाई सधैं पैसा दिदन्थिन्/न्।

37 पत्रुस सिलड्डामा भएको बेला तबीता विबमार भई अविन मरी। वितनीहरूले उनको शरीर धोई-पखालेर 
मासि/ल्लो तल्लामा राखिखदिदए।

38 जोप्पामा भएका चेलाहरूले पत्रुस सिलड्डामा सि/यो भन्ने सुने। सिलड्डा जोप्पाको छेउमा सि/यो। यस/� 
वितनीहरूले पत्रुसकहाँ दुइजना माविनसहरू पठाए। वितनीहरूले उनलाई विबन्ती गरे, दया गरेर हामी भएको 
ठाउँमा चिछटो आउनुहोस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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39 पत्रुस तयार भए अविन वितनीहरूसंग लागे। जब वितनी आइपुगे वितनीहरूले वितनलाई मासि/ल्लो कोठामा 
लगे। सबै विवधवाहरू पत्रुसका वरिरपरिर रँूदै उश्चिभए। वितनीहरू रोई-कराई विवलाप गरिररहेका सि/ए। तविबता 
जीउँदो हुँदा बनाएकी कोटहरू सा/ै अन्य पोषाकहरू वितनीहरूले देखाए।

40 पत्रुसले ती सबैजनालाई कोठा बाविहर पठाए। उनले घँुडा टेके अविन प्रा/�ना गरे। त्यसपचिछ वितनी 
तबीताको मृतशरीरपट्टी फ� विकए र भने, तबीता जुरूक्क उठ! उनले आँखाहरू खोसिलन्। जब वितनले 
पत्रुसलाई देखिखन्, वितनी उठेर बसिसन्।

41 पत्रुसले वितनलाई हातको साहारा दिदएर उठाए। त्यसपचिछ उनले विवश्वासीहरूलाई डाके, विवधुवीहरूलाई 
कोठाश्चिभत्र बोलाए। वितनले तविबता जीउँदो भएकी वितनीहरूलाई देखाए!

9. भजनसंग्रह  92: 12-14

12 असल माविनसहरू लेबानेनमा परमप्रभुको मजिन्दरमा रोविपएको देवदारू जस्ता छन्, परमप्रभुको मजिन्दरमा 
रोप्न गरिरएको धम^ माविनसहरू हाम्रो परमेश्वरको मजिन्दरको प्राङ्गर्णमा फुसिलरहेकाछन्।

13 परमप्रभुको मजिन्दरमा रोविपएकाहरू हाम्रा परमेश्वरको चोकमा फस्टाउनेछन्।
14 वितनीहरू बृद्ध भए तापविन वितनीहरूले नयाँ र स्वस्/ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन गरिररहने छन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 394 : 28-29

हामीले याद गनु�पछ� विक जीवन ईश्वर हो, र त्यो ईश्वर सव�शसिSमान हुनुहुन्छ।

2. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पछ� ,  र यसको प्रदश�न सुरु गनु�पछ�। जीवन र भलाइ अमर छ।
त्यसोभए हामी हाम्रो अन्मिस्तत्वको दृविष्टकोर्णलाई उमेर र कमजोरीमा नभई प्रमे, ताजगी र विनरन्तरतामा आकार
दिदऔं।

3. 249: 18-20 (से 1st.)

जीवन, ख्रीष्ट जस्तै हो, "विहजो, आज, र सधैंभरिर उस्तै।" जीवन संग संगठन र समय को कुनै सम्बन्ध छैन।

4. 584: 1-2, 4-8

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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दिदन। जीवनको विवविकरर्ण; प्रकाश, सत्य र प्रेम को आध्यान्मित्मक विवचार।

आध्यान्मित्मक समझको प्रकाशमा समय र इजिन्द्रयका वस्तुहरू गायब हुन्छन्, र दिदमागले प्रकट भएको राम्रो 
अनुसार समय मापन गद�छ। यो खुलासा परमेश्वरको दिदन हो, र "त्यहाँ कुनै रात हुनेछैन।"

5. 245: 32-6

अनन्त कविहल्यै सुरु भएको छैन र यो कविहल्यै समाप्त हुनेछैन। मन र यसका रचनाहरूलाई कविहल्यै नष्ट गन� 
सविकँदैन। माविनस दुष्ट र असल, आनन्द र दु:ख, रोग र स्वास्थ्य, जीवन र मृत्युको बीचमा झुसिलरहेको पेन्डुलम 
होइन। जीवन र यसको संकाय क्यालेन्डरले मापन गद{न। सिसद्ध र अमर वितनीहरूको सृविष्टकता�को अनन्त 
समानता हो।

6. 246: 10-26

सौय� वष�द्वारा जीवनको नापले युवालाई लुट्छ र उमेरलाई कुरूपता दिदन्छ। सद्गरु्ण र सत्यको उज्यालो सूय� 
अन्मिस्तत्वसँग सँगै रहन्छ। पुरुषत्व यसको अनन्त मध्याह्न हो, अस्ताउँदै गइरहेको सूय�बाट अस्तव्यस्त। भौवितक र
भौवितक रूपमा, सौन्दय�को क्षश्चिर्णक अनुभूवित क्षीर्ण हुँदै जादँा, आत्माको तेज उज्ज्वल र अविवनाशी मविहमाको 
सा/ रमाइलो भावनामा प्रभात हुनुपद�छ।

उमेर कविहल्यै रेकड� नगनु�होस्। कालानुVचिमक डेटा सदाको लाविग विवशालको अंश होइन। जन्म र मृत्युको समय 
तासिलका पुरुषत्व र नारीत्व विवरुद्ध धेरै षडयन्त्रहरू छन्। राम्रो र सुन्दर सबै कुरालाई नाप्ने र सीचिमत गन� त्रदुिट 
बाहेक, माविनसले 300 वष� र दश भन्दा बढीको मजा सिलन्छ र अझै पविन आफ्नो जोस, ताजगी र वाचा कायम 
राख्छ। माविनस, अमर मन द्वारा शासिसत, सधैं सुन्दर र भव्य छ। प्रत्येक सफल वष�ले बुजिद्ध, सौन्दय� र पविवत्रता 
प्रकट गद�छ।

7. 247: 13-30

अमरता, उमेर वा क्षयबाट मुS, यसको आफ्नै मविहमा छ, - आत्माको चमक। अमर पुरुष र 
मविहलाहरू आध्यान्मित्मक भावनाका मोडेलहरू हुन्, जो सिसद्ध मनले खिखचेका छन् र सबै भौवितक 
भावनाहरूलाई पार गन� प्रमेको ती उच्च अवधारर्णाहरू प्रवितविबम्बिम्बत गछ�न्।

सुन्दरता र अनुग्रह पदा/�बाट स्वतन्त्र छन्। मानवीय रूपमा बुझ्नु अचिघ नै यसको गुर्णहरू छन्। 
सौन्दय� जीवनको एक चीज हो, जुन अनन्त मनमा सदाको लाविग बास गद�छ र अश्चिभव्यसिS, रूप, 
रूपरेखा र रंगमा उहाँको भलाइको आकष�र्ण प्रवितविबम्बिम्बत गद�छ। यो प्रेम हो जसले पंखुडीलाई 
असंख्य रंगहरूले रंगाउँछ, न्यानो सूय�को विकरर्णमा हेछ�, सुन्दरताको धनुषले बादललाई मेहराब गछ� ,
ताराहरूका रत्नहरूले रातलाई उज्यालो दिदन्छ, र पथृ्वीलाई सुन्दरताले ढाक्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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व्यसिSको अलंकरर्णहरू अन्मिस्तत्वको आकष�र्णको लाविग गरीब विवकल्पहरू हुन्, चन्तिम्कलो र अनन्त 
उमेर र क्षयमा।

8. 243: 30-6

रोग, पाप र मृत्यु जीवनको फल होइन। वितनीहरू असमानताहरू हुन् जसलाई सत्यले नष्ट गद�छ। परू्ण�ताले 
अपूर्ण�तालाई सजीव बनाउँदैन। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र सबै प्रार्णीको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँले नैवितक वा 
शारीरिरक विवकृवित उत्पन्न गनु�हुन्न; त्यसैले यस्तो विवकृवित वास्तविवक होइन, तर भ्रम हो, त्रदुिटको मृगतृष्र्णा हो। 
ईश्वरीय विवज्ञानले यी महान् तथ्यहरू प्रकट गद�छ। वितनीहरूको आधारमा येशूले जीवन देखाउनुभयो, कविहल्यै
डराउनु वा कुनै पविन रूपमा तु्रदिटको पालना नगरी।

9. 245: 30 (जीर्ण�ता)-31

… पतन कानून अनुसार होइन, न त यो प्रकृवित को आवश्यकता हो, तर एक भ्रम हो।

10.   407: 21-28

यदिद भ्रमले भन्छ, "मैले मेरो स्मरर्णशसिS गुमाएको छु," यसको विवरोध गनु�होस्। दिदमागको कुनै संकाय हराएको
छैन। विवज्ञानमा, सबै प्रार्णी शाश्वत, आध्यान्मित्मक, सिसद्ध र प्रत्येक काय�मा सामंजस्यपूर्ण� छन्। सिसद्ध मोडेल 
तपाईंको विवचारमा यसको विनराश विवपरीतको सट्टा उपन्थिस्/त हुन दिदनुहोस्। विवचारको यो अध्यात्मीकरर्णले 
प्रकाशमा दिदन्छ, र दिदव्य मन, जीवनलाई मृत्यु होइन, तपाईंको चेतनामा ल्याउँछ।

11.   289: 1-4, 14-20

सत्य अनन्त जीवन हो। नश्वर माविनस कविहले पविन त्रुदिट, पाप, रोग र मृत्युमा विवश्वासको अस्/ायी मलबेबाट उठ्न 
सक्दैन, जबसम्म उसले यो /ाहा पाउँदैन विक परमेश्वर मात्र जीवन हुनुहुन्छ।

ख्रीष्ट, वा सत्यले मृत्युलाई जिजत्यो र अझै पविन जिजत्छ भन्ने तथ्यले "आतंकको राजा" लाई प्रमाश्चिर्णत गछ� तर एक
नश्वर विवश्वास, वा तु्रदिट हो, जुन सत्यले जीवनको आध्यान्मित्मक प्रमार्णहरूद्वारा नष्ट गद�छ; र यसले के देखाउँछ 
विक इजिन्द्रयहरूलाई मृत्यु जस्तो देखिखन्छ त्यो एक नश्वर भ्रम मात्र हो, विकनविक वास्तविवक माविनस र वास्तविवक 
ब्रह्माण्डको लाविग मृत्यु-प्रविVया छैन।

12.   214: 5-8

यदिद हनोकको धारर्णा उसको भौवितक इजिन्द्रयहरू अचिघ प्रमार्णहरूमा सीचिमत भएको भए, उहाँ कविहल्यै 
"परमेश्वरसँग किहDड्न" सक्नुहुने सि/एन, न त अनन्त जीवनको प्रदश�नमा विनद�सिशत हुन सक्नुहुन्थ्यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13.   376: 10-16

रगतको उपभोगले बबा�द भइसकेको भनी तपाईंले घोषर्णा गनु�भएका पसिलड अवैध,  रगतले कविहल्यै जीवन
दिदँदैन र यसलाई कविहल्यै खोस्न सक्दैन,  त्यो जीवन आत्मा हो,  र एउटै असल उदे्दश्यमा अझ धेरै जीवन र
अमरता छ भनी बताउनुपछ�। र काय�,  सबै रगतमा भन्दा,  जुन कविहल्यै नश्वर नसाहरूबाट बग्यो र जीवनको
शारीरिरक भावना अनुकरर्ण गय1।

14.   206: 25-31

के माविनसको लाविग कुनै जन्म वा मृत्यु हुन सक्छ, ईश्वरको आन्मित्मक छविव र समानता? परमेश्वरले रोग र मृत्यु 
पठाउनुको सट्टा, उहाँले वितनीहरूलाई नष्ट गनु�हुन्छ, र प्रकाश अमरतामा ल्याउनुहुन्छ। सव�शसिSमान र असीम 
मनले सबै बनायो र सबै समावेश गद�छ। यो दिदमागले गल्ती गद{न र पचिछ वितनीहरूलाई सुधाछ�। परमेश्वरले 
माविनसलाई पाप गन�, विबरामी हुन वा मन� दिदनुहुन्न।

15.   492: 3-4, 7-12

सही तक� को लाविग विवचारको अगाचिड एउटा मात्र तथ्य हुनुपछ� , अ/ा�त् आध्यान्मित्मक अन्मिस्तत्व।

हुनु भनेको पविवत्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पविहले नै प्रमाश्चिर्णत भइसकेको छ विक यो ज्ञान, सानो मात्रामा पविन,
नश्वरहरूको शारीरिरक र नैवितक स्तरलाई मासि/ उठाउँछ, दीघा�यु बढाउँछ, शुद्ध र उच्च चरिरत्र बनाउँछ। यसरी 
प्रगवितले अन्ततः सबै तु्रदिटहरू नष्ट गन�छ, र प्रकाशमा अमरता ल्याउनेछ।

16.   496: 9-19

हामी सबैले जीवन ईश्वर हो भनेर सिसक्नुपछ�। आफैलाई सोध्नुहोस्: के म परम राम्रोको नजिजक पुग्ने जीवन 
बाँचिचरहेको छु? के म सत्य र प्रेमको विनको पान� शसिS देखाउँदै छु? यदिद त्यसो हो भने, बाटो "उत्तम दिदन सम्म" 
उज्यालो हुनेछ। तपाईंका फलहरूले परमेश्वरको समझले माविनसलाई के ल्याउँछ भनेर प्रमाश्चिर्णत गन�छ। यो 
विवचारलाई सदैव धारर्ण गनु�होस्, - विक यो आध्यान्मित्मक विवचार हो, पविवत्र आत्मा र ख्रीष्ट, जसले तपाईंलाई 
वैज्ञाविनक विनश्चिXतताका सा/, विनको पान� विनयम, यसको ईश्वरीय सिसद्धान्त, प्रमे, अन्तर्निनDविहत, ओभरलाइङ्ग, र 
सबै सत्यलाई समाविहत गन�, देखाउन सक्षम बनाउँछ।

दैविनक कत�व्यहरू

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 9बाइबली पाठ आइतवार, जुलाई 17, 2022
विवषय- जीवन

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा/�ना

प्रत्येक दिदन प्रा/�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्/ाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिSगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा/�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन�,
विनन्दा गन�, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान� वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आVामक मानसिसक 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 प्लेनविफल्ड विVश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सि/यो। यो किकDग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


