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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:  यूहन्ना 3: 16-21, 36

16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यवित साह्रो प्रेम गनु�भयो, वि7 उहाँले आफ्ना ए7मात्र पुत्रलाई दि&नु भयो। 
परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दि&नु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि> विवश्वास गन? 7ोहीपविन नाश हुने छैन, तर 
अनन्त जीवन प्राप्त गन?छ।

17 परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई संसार7ो न्याय गन�लाई पठाउनु भए7ो होइन। तर परमेश्वरले आफ्ना 
पुत्रलाई उहाँबाट संसार बाँचोस् भनेर पठाउनु भए7ो हो।

18 जसले परमेश्वर7ो पुत्रमाथि> विवश्वास ग&�छ त्यो &ोषी ठहरिरं&ैन। तर जसले विवश्वास ग&Gन र उस7ो पविहल्यै 
नयाय भइस7ो छ ऊ वविहष्7ृत हुन्छ। वि7न? वि7नभने त्यस माविनसले परमेश्वर7ो ए7मात्र पुत्रमाथि> 
विवश्वास गरे7ोछैन।

19 माविनसहरू7ो न्याय यही आधारमा गरिरन्छः संसारमा ज्योवित आए7ोछ, तर माविनसहरूले ज्योवित7ो 
ब&ल्ीमा अन्ध7ार मन पराए। वि7न? वि7नभने वितनीहरूले दुष्ट 7ामहरू गरिररह7ेा थि>ए।

20 प्रत्ये7 जसले दुष्ट-7ामहरू ग&�छ त्यसले ज्योवितलाई घृर्णा गछ�। वितनी ज्योवित तर्फ�  आउने छैन। वि7नभने 
उस7ो दुष्ट 7ामहरू ज्योवितमा &ेखिRनेछ।

21 तर त्यो जसले सत्य7ो बाटो पविहल्याएर अविन ज्योवित तर्फ�  आउँ&छ यस>� यो &ेRाइने छ वि7 उस7ो 
7ाम परमेश्वर मार्फ� त गरिरए7ो हो।

36 जुन माविनसले पुत्रमाथि> विवश्वास गछ� , उसले अनन्त जीवन प्राप्त ग&�छ। तर जुन माविनसले पुत्र7ो आज्ञा 
मान्&ैन उसले त्यो जीवन &ेख्नेछैन। परमेश्वर7ो क्रोध उमाथि> रहनेछ। 

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 145: 1-5, 10-13

1 ममेरो परमेश्वर7ो प्रशंसा गछु�  र मेरो राजा7ो प्रशंसा ग&�छु। म तपाईं7ो नाउँलाई स&ा-सव�&ा धन्य 
मान्नेछु।

2 म प्रत्ये7 दि&न तपाईं7ो प्रशंसा गछु�। म तपाईं7ो नाउँलाई स&ा-सव�&ा प्रशंसा गन?छु।
3 परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ माविनसहरू उहाँ7ो अत्यन्त गुर्णगान ग&�छन् उहाँले गनु� वा रच्नुभए7ो महान् 

चीजहरू हामी गन्न पविन सकै्तनौं।
4 परमप्रभु, तपाईंले गनु� वा रच्नुभए7ो 7ाय�हरू7ा विनम्तिम्त माविनसहरूले सव�&ा र अनन्तरूपमा प्रशंसा 

गन?छन्।
5 तपाईं7ो शाही र मविहमा अXय�जन7 छन् म तपाईं7ो आXय�7ामहरू7ो बारेमा भन्ने छु।
10 परमप्रभु, जुन 7ुराहरू तपाईंले गनु�भयो त्यसले तपाईं7ो प्रशंसा ल्याउँ&छ। तपाईं7ा भक्तजनहरूले 

तपाईं7ो गुर्ण गाउँछन्।
11 वितनीहरूले भन्छन्, तपाईं7ो राज्य 7वित महान् छ। वितनीहरूले भन्छन् तपाईं 7वित महान् हुनुहुन्छ।
12 परमप्रभु। यस7ारर्ण अन्य माविनसहरूले तपाईंले गनु� भए7ा महान् 7ाय�हरू7ा विवषयमा थिसक्नेछन्। 

माविनसहरूले तपाईं7ो राज्य 7वित महान् र आXय�पूर्ण� छ भनेर थिसक्&छन्।
13 परमप्रभु, तपाईं7ो राज्य स&ा-सव�&ा रहनेछ। तपाईं7ो प्रभुत्व स&ा-सव�&ा रविहरहनेछ।

2. यूहन्ना 12: 44-50

44 तब येशूले जोडले 7ाराएर भन्नुभयो, जसले मलाई विवश्वास ग&�छ उसले मलाई मात्र विवश्वास ग&Gन 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 अन्ध7ारमा बस्न प&Gन।
47 म माविनसहरूलाई न्याय गन� यस संसारमा आए7ो होइन। म संसारमा माविनसहरूलाई बचाउन आए।ँ म 

ए7 होइन जसले माविनसहरूलाई न्याय गछ�। जसले मेरो वचन सुन्&छ तर पालन ग&Gन।
48 जसले मलाई अस्वी7ार गछ� र मैले भने7ा 7ुराहरू मान्&ैन उस7ो लाविग न्याय7त्ता� छँ&ैछ। मैले जुन 

सं&ेश भने त्यसैले अम्तिन्तम दि&नमा त्यस माविनस7ो विनम्तिम्त न्याय गन?छ।
49 वि7न? वि7नभने जुन 7ुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै थि>एन। विपता जसले मलाई र्फठाउनु भयो र 7े 

भन्नु र 7े थिशक्षा दि&नु भन्नु भयो त्यही गरें।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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50 र म जान्&छु वि7 अनन्त जीवन उहाँ7ै आज्ञाबाट आउनेछ। यस7ारर्ण म जे बोल&छु विपताले भन्नुभए 
अनुसार बोल्&छु।

3. लू7ा 18: 18-30

18 ए7जना यहू&ी अगूवाले येशूलाई सोधे, हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाउँन मैले 7े गनु� पछ�?
19 येशूले वितनलाई भन्नुभयो, वितमीले मलाई वि7न उत्तम भन्&छौ? 7ेवल परमेश्वर मात्र उत्तम हुनुहुन्छ।
20 तैपविन म वितम्रो प्रश्न7ो उत्तर दि&न्छु। वितमीले परमेश्वर7ो आज्ञाहरू जान्&छौः व्यश्चिभचार नगनु� 7सै7ो 

हत्या नगनु�, नचोनु�, अरू7ो विवषयमा झुटो नबोल्नु, बाबु-आमालाई सम्मान गनु�।
21 तर ती अगुवलाले भने, म सानो&ेखिR यी आज्ञाहरू पालन ग&G आए7ो छु।
22 जब येशूले यस्तो सुन्नभयो, उहाँले त्यो अगुवालाई भन्नुभयो, तर त्यहाँ अझै एउटा वितमीले गनु� पन� 7ाम 

बाँ7ी छ। वितम्रोमा भए7ो सबै चीजहरू विबक्री गर अविन पैसाहरू गरीब माविनसहरूलाई बाँडिड&ेऊ अविन 
स्वग�मा वितमीले इनाम पाउनेछौ। त्यसपडिछ वितमी आऊ अविन मलाई पछयाऊ!

23 तर जब उसले यी 7ुराहरू सुन्यो ऊ अत्यन्त दुःRी भयो वि7नभने त्यो माविनस साह्रै धनी थि>यो।
24 जब येशूले त्यो माविनसलाई दुःRी भए7ो &ेख्नु भयो, उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै धनी माविनसलाई 

परमेश्वर7ो राज्यमा प्रवेश गनु� 7दिठन छ।
25 हो, धनी माविनसलाई परमेश्व7ो राज्यमा प्रवेश गनु�भन्&ा ता बरू ऊँटलाई थिसयो7ो नाँथ्रीबाट डिछनु� 

सजिजलो पछ�।
26 जब त्यहाँ भए7ा माविनसहरूले यो सुने, वितनीहरूले भने, त्यसो भए 7सले उद्धार पाउँछ?
27 येशूले भन्नुभयो, जे माविनस7ो विनम्तिम्त असम्भव 7ाम छ परमेश्वर7ो विनम्तिम्त सम्भव छ।
28 पतु्रसले भने, 7े हामीले सबै 7ुरा त्याग्यौं तपाईं7ो अनुयायी भए7ाछौं?
29 येशूले भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्&छु। प्रत्ये7 माविनस जसले आफ्नो घर, पत्नी, 

&ाज्युभाइहरू, आमाबाबु, अ>वा बाल7हरू परमेश्वर7ो राज्य7ा विनम्तिम्त छोडे7ो छ
30 वितनले यो जीवनमा यी सब भन्&ा धेरै पाउनेछ। अविन जब त्यो माविनस मछ� , त्यसले परमेश्वरसंग संधैं7ो 

लागी बस्ने मौ7ा पाउनेछ।

4. 1 वितमो>ी 6: 17-19

17 यो आ&ेश वितनीहरूलाई &ेऊ जो यो पृथ्वी7ा चीजहरूद्वारा धनी भए7ाछन्। वितनीहरूलाई घमण्डी नहुनु
भन। वितनीहरूलाई आफ्नो आशालाई सम्पथित्तमाथि> नराख्नु भन, वि7नभने सम्पथित्त अविनश्चिXत बस्&छ। 
त्यस7ो साटो वितनीहरूले आफ्नो आशा परमेश्वरमाथि> राख्नु पछ� जसले हामीलाई हरे7 7ुरो पया�प्त 
प्र&ान गनु� हुन्छ।

18 धनीहरूलाई राम्रो 7ाम गनु� अविन राम्रो 7ाम गरेर धनी हुनु भन्नु। अविन दि&नुमा र बाँडनुमा Rुशी हुनु 
भन्नु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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19 त्यसो गरेर वितनीहरूले आफ्नो लाविग स्वग�मा सम्पथित्त सञ्चय गन?छन्। त्यो सम्पथित्त नै एउटा गवितलो घडेरी
बन्नेछ-जसमाथि> वितनीहरूले आफ्नो भविवष्य7ो जीवन विनमा�र्ण गन� सक्नेछन्। तब वितनीहरूले सत्य 
जीवन पाउनेछन्।

5. रोमी 6: 17 (भगवान)-22

17 विवगतमा वितमीहरू पाप7ो &ास थि>यौ। पापले वितमीहरूलाई अडिधनमा राRे7ो थि>यो। तर परमेश्वरलाई 
धन्यवा& छ, वितमीहरूले ती आ&ेश हृ&यले पालन गर् यौ जुन वितमीहरूलाई दि&इयो।

18 वितमीहरू पाप&ेखिR मुक्त भयौ। अविन अब वितमीहरू धार्मिम7ंता7ा &ास भयौ।
19 म यस7ो व्याख्या उ&ाहरर्ण दि&एर व्याख्या गरिररहेछु वि7नभने वितमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। विवगतमा, 

वितमीहरूले पाप7ो विनम्तिम्त आफ्ना शरीर7ा अंगहरू अप�र्ण गयy र पाप7ै &ास भयौ। वितमीहरू दुष्ट 
7ुराहरू7ो लाविग मात्र बाँच्यौ। त्यस्तै प्र7ारले, वितमीहरूले धार्मिम7ंता7ो लाविग शरीर7ा अंगहरू समप�र्ण
गर। त्यसपडिछ मात्र वितमीहरू परमेश्वर7ो विनम्तिम्त बाँच्नेछौ।

20 विवगतमा वितमीहरू पाप7ा &ास थि>यौ अविन धार्मिम7ंताले वितमीहरूलाई विनयन्त्रर्ण गरेन।
21 वितमीहरू दुष्ट 7म�हरू ग&G बाँच्यौ। ती 7ुराहरू7ा लाविग अविहले वितमीहरू लज्जिज्जत छौ। 7े ती 7ुराहरूले 

वितमीहरूलाई सा> दि&यो? अह!ँ ती 7ुराहरूले आत्मित्म7 मृत्यु ल्याँउछ।
22 तर अब वितमीहरू पापबाट मुक्त छौ। अब वितमीहरू परमेश्वर7ा &ास हौ। अविन यसले वितमीहरूलाई यस्तो

जीवन ल्याउँछ जुन परमेश्वर7ो विनम्तिम्त मात्र हुन्छ। अविन त्यहाँबाट वितमीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त 
गन?छौ।

6. 1 7ोरिरन्>ी 15: 50-57

50 &ाज्यू-भाइ दि&&ी-बविहनीहरू हो! म वितमीहरूलाई यो भन्छुः भौवित7 शरीरले परमेश्वर7ो राज्यमा भाग 
थिलन पाउँ&ैन। जुन 7ुरो त्यो 7ुनै अविवनाश 7ुरोमा भागथिलन सकै्तन।

51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मन? छैनौ, तर हामी सबै7ो परिरवत�न हुनेछ।
52 यस7ोलाविग Rाली ए7क्षर्ण लाग्छ। आँRा जिझम्7े जथित्त7ै डिछटो हामी ब&ल्न्छौं। जब अम्तिन्तम तुरही 

बज्छ तब यो हुनेछ। तुरही बज्नेछ र मरे7ाहरू 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 
अमरता7ो 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� शास्त्र7ो भनाई सत्य ठहरिरनछः“मृत्यु विवजयमा 
विनथिलए7ो छ।”

55 हे मृत्यु! तेरो विवजय 7हाँ छ? डिचहान! तेरो विवष&न्त शथिक्त 7हाँ छ?

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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56 मृत्यु7ो विबष&न्त नै पाप हो। अविन पाप7ो शथिक्त विनयम हो।
57 तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवा& दि&ं&छौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विवजय दि&नु हुन्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 42: 26 (मा)-28

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

2. 295: 5-15

परमेश्वरले माविनस लगायत ब्रह्माण्ड7ो सृविष्ट र शासन गनु�हुन्छ। ब्रह्माण्ड आध्यात्मित्म7 विवचारहरूले भरिरए7ो छ, 
जुन उहाँले विव7थिसत गनु�हुन्छ, र वितनीहरू दि&मागलाई आज्ञा7ारी छन् जसले वितनीहरूलाई बनाउँछ। नश्वर 
दि&मागले आध्यात्मित्म7लाई भौवित7मा रूपान्तरर्ण गन?छ, र त्यसपडिछ यो तु्रदिट7ो मृत्युबाट बच्न7ो लाविग 
माविनस7ो मौथिल7 आत्मलाई पुन: प्राम्तिप्त गन?छ। नश्वरहरू अमरहरू जस्तै होइनन्, परमेश्वर7ो आफ्नै स्वरूपमा 
सृविष्ट गरिरए7ो; तर अनन्त आत्मा सबै हुनुहुन्थ्यो, नश्वर चेतनाले अन्ततः वैज्ञाविन7 तथ्य र बेपत्ता-नाशपातीलाई 
उपज दि&नेछ, र पूर्ण� र स&ा7ो लाविग अकु्षण्र्ण रहे7ो वास्तविव7 भावना प्र7ट हुनेछ।

3. 190: 14-20

माविनस7ो जन्म, बृजिद्ध, परिरपक्वता र क्षय भने7ो माटोबाट सुन्&र हरिरयो ब्लेडले विनस्7े7ो घाँस जस्तै हो, पडिछ 
ओइलाएर आफ्नो जन्मजात शून्यतामा र्फर्कि7ंन्छ। यो नश्वर प्रतीत लौवि77 छ; यो 7विहल्यै अमर अत्मिस्तत्वमा 
विवलीन हुँ&ैन, तर अन्तमा गायब हुन्छ, र अमर माविनस, आध्यात्मित्म7 र शाश्वत, वास्तविव7 माविनस पाइन्छ।

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

नश्वरहरू अमरहरू7ो न7ली हुन्। वितनीहरू दुष्ट7ा सन्तान हुन्, वा ए7 दुष्ट, जसले घोषर्णा गछ�  वि7 माविनस
धुलोमा वा भौवित7 भू्रर्ण7ो रूपमा सुरु हुन्छ। दि&व्य विवज्ञानमा, ईश्वर र वास्तविव7 माविनस ईश्वरीय थिसद्धान्त र
विवचार7ो रूपमा अविवभाज्य छन्।

त्यसैल े माविनस नश्वर हो  न  भौवित7 ।  मत्य�हरू गायब हुनेछन्,  र  अमरहरू,  वा  परमेश्वर7ा  सन्तानहरू,
माविनस7ो  ए7  मात्र  र  अनन्त  सत्य7ो  रूपमा  &ेRा  पन?छ।  मत्य�हरू  ईश्वर7ा  पवितत  सन्तान  होइनन्।
वितनीहरू7ो अत्मिस्तत्व7ो पूर्ण�  अवस्>ा 7विहल्य ै थि>एन,  जुन पडिछ पुन:  प्राप्त गन�  सवि7न्छ। वितनीहरू नश्वर

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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इवितहास7ो सुरु&ेखिR न ै "पापमा गभ�धारर्ण र अधम�मा जत्मिन्मए7ा" थि>ए। मृत्यु अन्ततः अमरतामा विनथिलए7ो
छ। अमर माविनससँग सम्बत्मिन्धत तथ्यहरूलाई स्>ान दि&न पाप, रोग र मृत्यु हराउनुपछ�।

माविनसहरू7ा छोराछोरीहरू होइन,  परमेश्वर7ा सन्तान7ो 7ुरा ग&ा�,  येशूले भन्नुभयो, "परमेश् वर7ो राज्य
वितमीहरूश्चिभत्र छ;"  अ>ा�त्,  सत्य र प्रेमले वास्तविव7 माविनसमा शासन ग&�छ,  परमेश्वर7ो स्वरूपमा माविनस
अटल र अनन्त छ भनेर &ेRाउँ&ै।

5. 296: 4-13

प्रगवित अनुभवबाट जन्मन्छ। यो नश्वर माविनस7ो परिरपक्वता हो, जसद्वारा नश्वरलाई अमर7ो लाविग छोडिडन्छ। या
त यहाँ वा पडिछ, पीडा वा विवज्ञानले जीवन र मन7ो बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गनु�पछ�, र भौवित7 भावना र 
आत्मलाई पुनज�न्म गनु�पछ�। आफ्नो 7म� सविहत7ो बूढो माविनसलाई त्याग्नु पछ�। 7ुनै पविन 7ामु7 वा पापी 
डिचज अमर छैन। झूटो भौवित7 भावना र पाप7ो मृत्यु, जैविव7 प&ा>�7ो मृत्यु होइन, जसले माविनस र जीवनलाई
सामंजस्यपूर्ण�, वास्तविव7 र अनन्त प्र7ट ग&�छ।

6. 496: 20-27

"मृत्यु7ो डं7 पाप हो; र पाप7ो बल व्यवस्>ा हो," - नश्वर विवश्वास7ो 7ानून, अमर जीवन7ो तथ्यहरूसँग 
युद्धमा, डिचहानलाई भन्ने आध्यात्मित्म7 7ानूनसँग पविन, "वितम्रो विवजय 7हाँ छ?" तर "जब यो भ्रष्टले अविवनाशी
धारर्ण गन?छ, र यो नश्वरले अमरता धारर्ण गन?छ, तब लेखिRए7ो भनाइलाई पूरा गरिरनेछ, मृत्यु विवजयमा 
विनथिलए7ो छ।"

7. 247: 10-18

सुन्&रता, सा>ै सत्य, अनन्त छ; तर भौवित7 चीजहरू7ो सौन्&य� हराउँ&ै जान्छ, लोप हुँ&ै जान्छ र नश्वर 
विवश्वास7ो रूपमा क्षर्णभंगुर हुन्छ। चलन, थिशक्षा र रे्फसनले नश्वरहरू7ो क्षश्चिर्ण7 स्तरहरू बनाउँछ। अमरता, 
उमेर वा क्षयबाट मुक्त, यस7ो आफ्नै मविहमा छ, - आत्मा7ो चम7। अमर पुरुष र मविहलाहरू आध्यात्मित्म7 
भावना7ा मोडेलहरू हुन्, पूर्ण� मनद्वारा 7ोरिरए7ा र सबै भौवित7 भावनाहरू पार गन? प्रेम7ो ती उच्च 
अवधारर्णाहरू प्रवितविबम्बिम्बत गछ�न्।

8. 428: 22-29

यो महान आध्यात्मित्म7 तथ्य बाविहर ल्याउनु पछ� वि7 माविनस पूर्ण� र अमर छ, हु&ैँन। हामीले स&ा7ो लाविग 
अत्मिस्तत्व7ो चेतनालाई धारर्ण गनु�पछ�, र दिढलो होस् वा चाँडो, ख्रीष्ट र विक्रश्चिXयन विवज्ञान मार्फ� त, हामीले 
पाप र मृत्युलाई मास्टर गनु�पछ�। माविनस7ो अमरता7ो प्रमार्ण अझ स्पष्ट हुनेछ, वि7नवि7 भौवित7 
विवश्वासहरू त्यागे7ा छन् र अत्मिस्तत्व7ो अमर तथ्यहरू स्वी7ार गरिरन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।
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9. 246: 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पछ� ,  र यस7ो प्र&श�न सुरु गनु�पछ�। जीवन र भलाइ अमर छ।
त्यसोभए हामी हाम्रो अत्मिस्तत्व7ो दृविष्ट7ोर्णलाई उमेर र 7मजोरीमा नभई माया, ताजगी र विनरन्तरतामा आ7ार
दि&औं।

10.   495: 14-24

जब रोग वा पाप7ो भ्रमले तपाईंलाई प्रलोभनमा पाछ�, दृढतापूव�7 परमेश्वर र उहाँ7ो विवचारमा टाँस्नुहोस्। 
तपाईं7ो विवचारमा उहाँ7ो समानता बाहे7 अरू 7ेहीलाई अनुमवित नदि&नुहोस्। डर वा शं7ाले तपाईं7ो स्पष्ट 
भावना र शान्त विवश्वासलाई छायाँ नदि&नुहोस्, वि7 जीवन7ो सामंजस्यपूर्ण� मान्यता - जीवन अनन्त7ो रूपमा - 
7ुनै पविन पीडा&ायी भावना वा विवश्वासलाई नष्ट गन� सक्छ जुन जीवन होइन। विक्रज्जिस्चयन विवज्ञानलाई, शारीरिर7 
भावना7ो सट्टा, तपाईं7ो अत्मिस्तत्व7ो बुझाइलाई सम>�न गन� दि&नुहोस्, र यो बुझाइले त्रुदिटलाई सत्यसँग 
प्रवितस्>ापन गन?छ, मृत्युलाई अमरतामा प्रवितस्>ापन गन?छ, र सद्भाव7ो सा> मौन मतभे&लाई।

11.   76: 22-31

पापरविहत आनन्&, - जीवन7ो पूर्ण� सामंजस्य र अमरता, असीडिमत &ैवी सौन्&य� र ए7ल शारीरिर7 सुR वा 
पीडा विबना राम्रो भए7ो, - ए7 मात्र सत्य, अविवनाशी माविनस हो, जस7ो अत्मिस्तत्व आध्यात्मित्म7 छ। 
अत्मिस्तत्व7ो यो अवस्>ा वैज्ञाविन7 र अकु्षण्र्ण छ, - ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्ट7ो अम्तिन्तम बुझाइ भए7ाहरूले मात्र
यो पूर्ण�ता &ेख्न सवि7न्छ। मृत्युले अत्मिस्तत्व7ो यो अवस्>ालाई 7विहल्यै हतार गन� सक्&ैन, वि7नवि7 मृत्युलाई 
जिजत्नै पछ�, अमरता &ेRा पनु� अडिघ पेश गनु� हुँ&ैन।

12.   288: 27-28

विवज्ञानले अमर माविनस7ो गौरवशाली सम्भावनाहरू प्र7ट ग&�छ, सधैंभरिर नश्वर इजिन्�यहरूद्वारा असीडिमत।

&ैविन7 7त�व्यहरू

मेरी बे7र एड्डी द्वारा

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।



पृष्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, नोभेम्बर 13, 2022
विवषय- नश्वर र अमर

&ैविन7 प्रा>�ना

प्रत्ये7 दि&न प्रा>�ना गनु� यस चच�7ा प्रत्ये7 स&स्य7ो 7त�व्य हुनेछ: "तपाईं7ो राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेम7ो  शासन ममा  स्>ाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईं7ो  वचनल े सबै
माविनसजावित7ो स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छे& 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र 7ाय�हरू7ो लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न 7ेवल व्यथिक्तगत अनुलग्न7ले म&र चच�7ा स&स्यहरू7ो मनसाय वा  7ाय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प&�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र ए7 इसाई वैज्ञाविन7ले प्रेम7ो डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्7ाउँ&ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोप7ार  र  क्षमा  मा। यस  चच�7ा
स&स्यहरूले दि&नहुँ हेनु�प&�छ र सबै Rराबीबाट छुट7ारा पाउन प्रा>�ना गनु�प&�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन?,
विनन्&ा गन?, सल्लाह दि&न,े प्रभाव पान? वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे& 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सत7� ता

यो  चच�7ा  प्रत्ये7 स&स्य7ो  7त�व्य हुनेछ  वि7 उसल े आक्राम7 मानथिस7 सल्लाह7ो  विवरुद्ध दि&न
प्रवितदि&न स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो &ावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँ&ैन। उस7ो 7ामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा &ोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे& 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरए7ो थि>यो। यो कि7ंग जेम्स बाइबलबाट थिलइए7ो धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिXयन साइंस पाठ्यपुस्त7, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत 7ी धम�शास्त्र7ो लाविग क्यारे, बाइबल7ो 7ोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बे7र
एड्डीले बने7ो छ।


