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आइतबार मे 15, 2022

विवषय- नश्वर र अमर

स्वर्ण� पाठ:  रोमी 6: 23

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

उत्तर$ायी पढाइ:  भजनसंग्रह 23: 1-6

1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनेछु।
2 उहाँले मलाई हरिरयो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउवितर लानु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शक्तिA दि$नुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने

$ेखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिमEकताको बाटोतर्फ�  डोराउनु हुन्छ।
4 यदि$ म चिचहानभन्$ा पविन अन्धकार-खाडी भएर हिहEडे पविन, डरले रातभरी पविन त�सने छैन। विकन? 

विकनभने हे परमप्रभु, तपाईं मसँग हुनुहुन्छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई सान्तवना दि$E$छ।
5 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो विनम्तिSत भोजन तयार पारिरदि$नु भयो, अविन तपाईंले 

मेरो क्तिशरमा तेल हाल्नु भयो।मेरो कचौरा चुक्तिलन्छ र पोखिखएर बविगरहनेछ।
6 मेरो जीवनको अन्तसSम करूर्णा र भलाई मसँगै रहने छ, अविन म परमप्रभुको मन्दिन्$रमा संधैको 

विनम्तिSत बस्नेछु।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. यूहन्ना 3 : 16 (भगवान), 17

16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यवित साह्रो प्रेम गनु�भयो, विक उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दि$नु भयो। 
परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दि$नु भयो त्यस द्वारा उहाँमाक्तिथ विवश्वास गनd कोहीपविन नाश हुने छैन, तर 
अनन्त जीवन प्राप्त गनdछ।

17 परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई संसारको न्याय गन�लाई पठाउनु भएको होइन। तर परमेश्वरले आफ्ना 
पतु्रलाई उहाँबाट संसार बाँचोस् भनेर पठाउनु भएको हो।

2. यूहन्ना 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26 

1 येशूले यूहन्नाले भन्$ा धेरै चेलाहरू बनाउँनु हु$ैँछ साथै बम्तिप्तस्मा पविन दि$नु हु$ैँछ भन्ने र्फरिरसीहरूले 
सुने।

3 त्यसैले येशू यहूदि$या छोडेर गालील र्फ� कनु भयो।
4 गालील जाँ$ा येशूलाई सामरिरया $ेश भएर जानु पथ्यg।
5 सामरिरया अन्तग�त क्तिसचार भन्ने शहरमा येशू आइपुग्नु भयो। यो शहर याकूबले आफ्ना छोरो यूसुर्फलाई 

दि$एको जमीनको नजीक पथ्यg।
6 याकूबको कुवा त्यहाँ क्तिथयो। येशू आफ्नो लामो यात्राबाट थाकेपचिछ त्यही कुवाकै छेउमा विवश्राम गन� 

बस्नुभयो। त्यसबेला प्रायः मध्यान्हको समय क्तिथयो।
7 एउटी सामरी स्त्री कुवामा पानी भनु� आई। येशूले वितनलाई भन्नुभयो, $या गरेर मलाई विपउने पानी $ेऊ।
9 सामरी स्त्रीले उत्तर दि$ई, तपाईंले पानी मागेको $ेखेर म छक्क परे। तपाईं यहू$ी हुनुहुन्छ अविन म एउटी 

सामरी स्त्री! यहू$ीहरूले सामरीहरूसंग केही सSबन्ध राख्$ैनन्।
10 यशूले उत्तर दि$नुभयो, यदि$ परमेश्वरले के प्र$ान गनु� हुन्छ अविन ऊ जसले पानी माग्$ैछ, वितमीले जानेको 

भए, वितमी मलाई माग्ने क्तिथयौ र म वितमीलाई न्दिजउँ$ो पानी दि$नके्तिथए।ँ
11 त्यस स्त्रीले भनी, महो$य! त्यस्तो न्दिजउँ$ो पानी कहाँ पाउनुहुन्छ? यो कुवा विनकै गविहरो छ, पानी विनकाल्न

तपाईंसंग केही छैन।
13 येशूले उत्तरमा भन्नुभयो, प्रत्येक माविनस जजसले यसको पानी विपउँ$छ वितनीहरू पुनः वितखा�उनेछन्।
14 तर त्यस माविनस जसले, मैले दि$एको पानी विपउँ$छ ऊ रे्फरिर वितखा�उनेछैन। मैले जुन पानी उसलाई दि$न्छु,

त्यो माविनस उचिम्ररहने पानीको मूल बविननेछ। जून पानीले अनन्त जीवन दि$न्छ त्यही स्रोतबाट बहनेछ।
15 त्यस स्त्रीले येशूलाई भनी, महो$य, मलाई त्यो पानी दि$नुहोस् ताविक म कविहल्यै वितखा�उने छैन अविन म 

अझ बेसी पानी भन� यहाँ आइरहन प$pन।
16 येशूले वितनलाई भन्नुभयो, जाऊ, वितम्रो पवितलाई बोलाऊ अविन यहाँ र्फकd र आऊ।
17 त्यस स्त्रीले भनी, तर मेरो पवित छैन। येशूले वितनलाई भन्नुभयो, वितमीले सही भन्यौ विक वितम्रो पवित छैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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18 वितम्रो पाँच जना पवितहरू क्तिथए, अविन वितमीक्तिसत जुन पुरूष अविहले बक्तिसरहेको छ त्यो वितम्रो पवित होइन्। 
वितमीले जे भन्यौ साँचो हो।

19 त्यस स्त्रीले भनी, महो$य, अब म जान्न सक्छु विक तपाईं अगमवAा हुनुहुन्छ।
20 हाम्रो पुखा�हरूले यो पव�तमा उपासना गथd। तर तपाईं यहू$ीहरू भन्नुहुन्छ विक यरूसलेम नै त्यो स्थान 

जहाँ हामीले परमेश्वरको उपासना गनु� पछ�।
21 येशूले भन्नुभयो, मलाई विवश्वास गर, नारी! एक समय आइरहेकोछ जब वितमीले विपतालाई यो पहाडमा 

अथवा यरूशलेमा आराधाना गनd छैनौ।
22 वितमी सामरीहरू जे आराधना ग$�छौं। त्यो जान्$ैनौ। हामी यहू$ीहरू के आराधना ग$�छौं त्यो जान्$छौं। 

मुक्तिA यहू$ीहरूबाटै आउँ$छ।
23 समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना विपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गनdछन्। अविन 

त्यो समय आइसकेको छ। यस विकक्तिसमका आराधकहरूलाई नै विपताले चाहनुहुन्छ।
24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यसैले जसले परमेश्वरलाई पुज्$छ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा नै आराधाना 

गनु� पछ�।
25 त्यस स्त्रीले भनी, म जान्$छु मसीह (ख्रीष्टलाई भविनन्छ) आउनु हु$ैँछ। जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले 

हामीलाई प्रत्येक कुराको व्याख्या गनु� हुनेछ।
26 तब येशूले भन्नुभयो, एक जो वितमीक्तिसत बोक्तिलरहेछु, म मसीह हुँ।

3. यूहन्ना 12 : 44-50

44 तब येशूले जोडले काराएर भन्नुभयो, जसले मलाई विवश्वास ग$�छ उसले मलाई मात्र विवश्वास ग$pन जसले
मलाई पठाउनु भयो उहाँलाई पविन विवश्वास गछ�।

45 जसले मलाई $ेख्$छ उसले उहाँलाई $ेख्$छ जसले मलाई पठाउनु भयो।
46 म ज्योवित हुँ र यस संसारमा आए ँर जसले मलाई विवश्वास ग$�छ उसले अन्धकारमा बस्न प$pन।
47 म माविनसहरूलाई न्याय गन� यस संसारमा आएको होइन। म संसारमा माविनसहरूलाई बचाउन आए।ँ म 

एक होइन जसले माविनसहरूलाई न्याय गछ�। जसले मेरो वचन सुन्$छ तर पालन ग$pन।
48 जसले मलाई अस्वीकार गछ� र मैले भनेका कुराहरू मान्$ैन उसको लाविग न्यायकत्ता� छँ$ैछ। मैले जुन 

सं$ेश भने त्यसैले अम्तिन्तम दि$नमा त्यस माविनसको विनम्तिSत न्याय गनdछ।
49 विकन? विकनभने जुन कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै क्तिथएन। विपता जसले मलाई र्फठाउनु भयो र के 

भन्नु र के क्तिशक्षा दि$नु भन्नु भयो त्यही गरें।
50 र म जान्$छु विक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ। यसकारर्ण म जे बोल$छु विपताले भन्नुभए 

अनुसार बोल्$छु।

4. 1 वितमोथी 1: 1 (वितर 2nd ,), 12 (म)-16 

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1 ख्रीष्ट येशूको प्रेरिरत पावलबाट प्रर्णाम। हाम्रा मुक्तिA$ाता परमेश्वर र हाम्रा आशा ख्रीष्ट येशूको आज्ञाले म 
प्रेरिरत हुँ।

12 हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूलाई म धन्यवा$ दि$E$छु विकनभने उहाँले मलाई विवश्वास गनु� भयो र उहाँको सेवा गनd 
यो काम मलाई दि$नुभयो। उहाँले यो गन� मलाई शक्तिA दि$नुभयो।

13 अचिघ-अचिघ म ख्रीष्टको विवरुद्ध बोल्थें, उहाँलाई सताउँथें र उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गथd। तर 
परमेश्वरले ममाक्तिथ कृपा गनु�भयो विकनविक म के ग$p क्तिथए ँत्यसबारे म अज्ञानी क्तिथए।ँ मैले सबै यस्ता 
कुराहरू त्यस बेला गरें जब मेरो ख्रीष्ट प्रवित विवश्वास क्तिथएन।

14 तर मैले पूर्ण�रूपले उहाँको अनुग्रह पाए।ँ अविन त्यही अनुग्रहक्तिसत ख्रीष्ट येशूमा प्रेम अविन विवश्वास पाए।ँ
15 म जे भन्$ैछु 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 $ेखाइयो विक ख्रीष्ट येशूले उहाँका अनन्त धैय� ममा $ेखाउन सक्नुभयो। 

ख्रीष्टले म प्रवित ठूलो धैय� $ेखाउनु भयो जो पापीहरू मध्ये विनकृष्ट क्तिथए।ँ ख्रीष्टले मलाई वितनीहरूका विनम्तिSत
एउटा उ$ाहरर्णको रूपमा क्तिलनुभयो। जसले भविवष्य प्रवित विवश्वास गछ� अविन अनन्त जीवन चाहन्छ। 
वितनीहरूको विनम्तिSत ख्रीष्ट मलाई एक उ$ाहरूर्ण बनाउन चाहनु हुन्थ्यो।

5. 1 कोरिरन्थी 15: 50-57

50 $ाज्यू-भाइ दि$$ी-बविहनीहरू हो! म वितमीहरूलाई यो भन्छुः भौवितक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग 
क्तिलन पाउँ$ैन। जुन कुरो त्यो कुनै अविवनाश कुरोमा भागक्तिलन सAैन।

51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मनd छैनौ, तर हामी सबैको परिरवत�न हुनेछ।
52 यसकोलाविग खाली एकक्षर्ण लाग्छ। आँखा न्दिझSके जक्तित्तकै चिछटो हामी ब$ल्न्छौं। जब अम्तिन्तम तुरही 

बज्छ तब यो हुनेछ। तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अविन हामी पविन सबै 
ब$ल्ी 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 ग$�छ। र यो शरीर जुन मरर्णशील छ त्यसले 
अमरता पविहरिरन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धम� शास्त्रको भनाई सत्य ठहरिरनछः“मृत्यु विवजयमा 
विनक्तिलएको छ।”

55 हे मृत्यु! तेरो विवजय कहाँ छ? चिचहान! तेरो विवष$न्त शक्तिA कहाँ छ?
56 मृत्युको विबष$न्त नै पाप हो। अविन पापको शक्तिA विनयम हो।
57 तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवा$ दि$E$छौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विवजय दि$नु हुन्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. 42 : 26 (मा)-28

…विWस्चिस्चयन विवज्ञानमा साँचो माविनस ईश्वरद्वारा शाक्तिसत हुन्छ — असलद्वारा, नराम्रोद्वारा — र त्यसैले नश्वर 
होइन तर अमर हो।

2. 295 : 5-15

परमेश्वरले माविनस लगायत ब्रह्माण्डको सृविष्ट र शासन गनु�हुन्छ। ब्रह्माण्ड आध्यात्मित्मक विवचारहरूले भरिरएको छ,
जुन उहाँले विवकक्तिसत गनु�हुन्छ, र वितनीहरू दि$मागलाई आज्ञाकारी छन् जसले वितनीहरूलाई बनाउँछ। नश्वर 
दि$मागले आध्यात्मित्मकलाई भौवितकमा रूपान्तरर्ण गनdछ, र त्यसपचिछ यो तु्रदिटको मृत्युबाट बच्नको लाविग 
माविनसको मौक्तिलक आत्मलाई पुन: प्राम्तिप्त गनdछ। नश्वरहरू अमरहरू जस्तै होइनन्, परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा
सृविष्ट गरिरएको; तर अनन्त आत्मा सबै हुनुहुन्थ्यो, नश्वर चेतनाले अन्ततः वैज्ञाविनक तथ्य र बेपत्ता-नाशपातीलाई 
उपज दि$नेछ, र पूर्ण� र स$ाको लाविग अक्षुण्र्ण रहेको वास्तविवक भावना प्रकट हुनेछ।

3. 190 : 14-20

माविनसको जन्म, बृन्दिद्ध, परिरपक्वता र क्षय भनेको माटोबाट सुन्$र हरिरयो ब्लेडले विनस्केको घाँस जस्तै हो, पचिछ 
ओइलाएर आफ्नो जन्मजात शून्यतामा र्फर्किकEन्छ। यो नश्वर प्रतीत लौविकक छ; यो कविहल्यै अमर अत्मिस्तत्वमा 
विवलीन हु$ैँन, तर अन्तमा गायब हुन्छ, र अमर माविनस, आध्यात्मित्मक र शाश्वत, वास्तविवक माविनस पाइन्छ।

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

नश्वरहरू अमरहरूको नकली हुन्। वितनीहरू दुष्टका सन्तान हुन्, वा एक दुष्ट, जसले घोषर्णा गछ�  विक माविनस
धुलोमा वा भौवितक भू्रर्णको रूपमा सुरु हुन्छ। दि$व्य विवज्ञानमा, ईश्वर र वास्तविवक माविनस ईश्वरीय क्तिसद्धान्त र
विवचारको रूपमा अविवभाज्य छन्।

त्यसैले  माविनस नश्वर  हो  न  भौवितक ।  मत्य�हरू गायब हुनेछन्,  र  अमरहरू,  वा  परमेश्वरका  सन्तानहरू,
माविनसको  एक  मात्र  र  अनन्त  सत्यको  रूपमा  $ेखा  पनdछ।  मत्य�हरू  ईश्वरका  पवितत  सन्तान  होइनन्।
वितनीहरूको अत्मिस्तत्वको पूर्ण�  अवस्था कविहल्यै क्तिथएन,  जुन पचिछ पुन:  प्राप्त गन�  सविकन्छ। वितनीहरू नश्वर
इवितहासको सुरु$ेखिख नै  "पापमा गभ�धारर्ण र अधम�मा जत्मिन्मएका" क्तिथए। मृत्यु अन्ततः अमरतामा विनक्तिलएको
छ। अमर माविनससँग सSबत्मिन्धत तथ्यहरूलाई स्थान दि$न पाप, रोग र मृत्यु हराउनुपछ�।

माविनसहरूका छोराछोरीहरू होइन,  परमेश्वरका सन्तानको कुरा ग$ा�,  येशूले भन्नुभयो, "परमशे् वरको राज्य
वितमीहरूश्चिभत्र छ;"  अथा�त्,  सत्य र प्रेमले वास्तविवक माविनसमा शासन ग$�छ,  परमेश्वरको स्वरूपमा माविनस
अटल र अनन्त छ भनेर $ेखाउँ$ै।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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5. 296 : 4-13

प्रगवित अनुभवबाट जन्मन्छ। यो नश्वर माविनसको परिरपक्वता हो, जसद्वारा नश्वरलाई अमरको लाविग छोचिडन्छ। या
त यहाँ वा पचिछ, पीडा वा विवज्ञानले जीवन र मनको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गनु�पछ�, र भौवितक भावना र 
आत्मलाई पुनज�न्म गनु�पछ�। आफ्नो कम� सविहतको बूढो माविनसलाई त्याग्नु पछ�। कुनै पविन कामुक वा पापी 
चिचज अमर छैन। झूटो भौवितक भावना र पापको मृत्यु, जैविवक प$ाथ�को मृत्यु होइन, जसले माविनस र जीवनलाई
सामंजस्यपूर्ण�, वास्तविवक र अनन्त प्रकट ग$�छ।

6. 496 : 20-27

"मृत्युको डंक पाप हो; र पापको बल व्यवस्था हो," - नश्वर विवश्वासको कानून, अमर जीवनको तथ्यहरूसँग 
युद्धमा, चिचहानलाई भन्ने आध्यात्मित्मक कानूनसँग पविन, "वितम्रो विवजय कहाँ छ। ?" तर "जब यो भ्रष्टले 
अविवनाशी धारर्ण गनdछ, र यो नश्वरले अमरता धारर्ण गनdछ, तब लेखिखएको भनाइलाई पूरा गरिरनेछ, मृत्यु 
विवजयमा विनक्तिलएको छ।"

7. 428 : 22-29

यो महान आध्यात्मित्मक तथ्य बाविहर ल्याउनु पछ� विक माविनस पूर्ण� र अमर छ, हु$ैँन। हामीले स$ाको लाविग 
अत्मिस्तत्वको चेतनालाई धारर्ण गनु�पछ� , र दिढलो होस् वा चाडँो, ख्रीष्ट र विWश्चिYयन विवज्ञान मार्फ� त, हामीले पाप र
मृत्युलाई मास्टर गनु�पछ�। माविनसको अमरताको प्रमार्ण अझ स्पष्ट हुनेछ, विकनविक भौवितक विवश्वासहरू त्यागेका
छन् र अत्मिस्तत्वको अमर तथ्यहरू स्वीकार गरिरन्छ।

8. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पछ� ,  र यसको प्र$श�न सुरु गनु�पछ�। जीवन र भलाइ अमर छ।
त्यसोभए हामी हाम्रो अत्मिस्तत्वको दृविष्टकोर्णलाई उमेर र कमजोरीमा नभई माया, ताजगी र विनरन्तरतामा आकार
दि$औं।

9. 247 : 10-18

सुन्$रता, साथै सत्य, अनन्त छ; तर भौवितक चीजहरूको सौन्$य� हराउँ$ै जान्छ, लोप हुँ$ै जान्छ र नश्वर 
विवश्वासको रूपमा क्षर्णभंगुर हुन्छ। चलन, क्तिशक्षा र रे्फसनले नश्वरहरूको क्षश्चिर्णक स्तरहरू बनाउँछ। अमरता, 
उमेर वा क्षयबाट मुA, यसको आफ्नै मविहमा छ, - आत्माको चमक। अमर पुरुष र मविहलाहरू आध्यात्मित्मक 
भावनाका मोडेलहरू हुन्, पूर्ण� मनद्वारा कोरिरएका र सबै भौवितक भावनाहरू पार गनd प्रेमको ती उच्च 
अवधारर्णाहरू प्रवितविबम्बिSबत गछ�न्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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10.   495 : 14-24

पापरविहत आनन्$, - जीवनको पूर्ण� सामंजस्य र अमरता, असीचिमत $ैवी सौन्$य� र एकल शारीरिरक सुख वा 
पीडा विबना राम्रो भएको, - एक मात्र सत्य, अविवनाशी माविनस हो, जसको अत्मिस्तत्व आध्यात्मित्मक छ। 
अत्मिस्तत्वको यो अवस्था वैज्ञाविनक र अक्षुण्र्ण छ, - ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टको अम्तिन्तम बुझाइ भएकाहरूले मात्र
यो परू्ण�ता $ेख्न सविकन्छ। मृत्युले अत्मिस्तत्वको यो अवस्थालाई कविहल्यै हतार गन� सक्$ैन, विकनविक मृत्युलाई 
न्दिजत्नै पछ�, अमरता $ेखा पनु� अचिघ पेश गनु� हुँ$ैन।

11.  76 : 22-31

जब रोग वा पापको भ्रमले तपाईंलाई प्रलोभनमा पाछ�, दृढतापूव�क परमेश्वर र उहाँको विवचारमा टाँस्नुहोस्। 
तपाईंको विवचारमा उहाँको समानता बाहेक अरू केहीलाई अनुमवित नदि$नुहोस्। डर वा शंकाले तपाईंको स्पष्ट 
भावना र शान्त विवश्वासलाई छायाँ नदि$नुहोस्, विक जीवनको सामंजस्यपूर्ण� मान्यता - जीवन अनन्तको रूपमा - 
कुनै पविन पीडा$ायी भावना वा विवश्वासलाई नष्ट गन� सक्छ जुन जीवन होइन। विWस्चिस्चयन विवज्ञानलाई, शारीरिरक 
भावनाको सट्टा, तपाईंको अत्मिस्तत्वको बुझाइलाई समथ�न गन� दि$नुहोस्, र यो बुझाइले त्रदुिटलाई सत्यसँग 
प्रवितस्थापन गनdछ, मृत्युलाई अमरतामा प्रवितस्थापन गनdछ, र सद्भावको साथ मौन मतभे$लाई।

12.  288 : 27-28

विवज्ञानले अमर माविनसको गौरवशाली सSभावनाहरू प्रकट ग$�छ, सधैंभरिर नश्वर इन्दिन्�यहरूद्वारा 
असीचिमत।

$ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

$ैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दि$न प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स$स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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चच� Sयानुअल, अनुच्छे$ 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्तिAगत अनुलग्नकले म$र चच�का  स$स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प$�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिSबत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ$ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स$स्यहरूले दि$नहुँ हेनु�प$�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�प$�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनd,
विनन्$ा गनd, सल्लाह दि$न,े प्रभाव पानd वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� Sयानुअल, अनुच्छे$ 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स$स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आWामक मानक्तिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि$न
प्रवितदि$न स्वयंलाई बचाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो $ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँ$ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा $ोषी हुनेछ।

चच� Sयानुअल, अनुच्छे$ 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विWश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो हिकEग जेSस बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


