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विवषय- मृत्यु पछि� परिरक्षण

स्वण� पाठ:  प्रकाश 2: 7

"त्यो मावि#स जसले विवजय प्राप्त ग�� , म उसलाई जीव#रुपी रुखको फल खा#े अछि.कार दि0#े�ु। यो रुख
परमेश्वरको बगैंचामा �।"

उत्तर0ायी पढाइ:  भज#संग्रह 33: 8, 9, 18-21
      रोमी 5: 14, 20, 21

8 यस पृथ्वीमा प्रत्येक मावि#सले डराउ#ु प��  र परमप्रभुको सम्मा# ग#ु� प��। संसारमा भएका सबै 
मावि#सहरू उहाँ0ेखिख डराउ#ु प#C�।

9 विक#? विक#भ#े परमेश्वरले आ0ेश ग0ा� मात्र ती कुराहरू प्रकट हुन्�#। अवि# यदि0 उहँले भन्#ुहुन्�, रोक 
तब ती सबै रोविक#े �#्।

18 परमप्रभुले हे#ु�हुन्� साथै हेरचाह ग#ु�हुन्� वितमीहरूमध्ये जसले उहाँलाई मान्0�#्। जसले उहाँलाई 
सम्मा#् ग�� उहाँ महा#् प्रेमले, मावि#सहरूको रक्षा ग#ु�हुन्�।

19 परमेश्वरले ती मावि#सहरूलाई मृत्युबाट बचाउ#ु हुन्�। जब वित#ीहरू भोका हुन्�#् उहाँले वित#ीहरूलाई 
बल दि0#ुहुन्�।

20 यसैले हामी आशा लिलएर परमप्रभुलाई पख�#े�ौं। उहाँले हामीलाई साथ दि0#ुहुन्� र रक्षा ग#ु�हुन्�।
21 परमेश्वरले हामीलाई खुशी पा#ु� हुन्�, हामी साँच्चै उहाँको पविवत्र #ाउँमा भरोसा ग�M।
14 तर आ0मको समय0ेखिख मोशाको समयसम्म, सबै मावि#सहरूलाई म#ु� #ै लिथयो। आ0मले परमेश्वरको 

आज्ञा पाल# #ग#ा�ले म#ु� पयO। तर आ0मले जस्तो अन्य मावि#सहरूले पाप #गरे तापवि# वित#ीहरूले म#ु�
पयO।आ0म ख्रीष्ट जस्तै लिथए जो भविवष्यमा संसारमा आइरहेका लिथए।

20 तर जवित पाप बढ0ै गयो परमेश्वरको अ#ुग्रह अझै .ेरै बढ0ै गयो।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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21 जसरी मृत्युले पापद्वारा शास# गरयो उसरी #ै परमेश्वरको अ#ुग्रहले मावि#सलाई .ार्मिमंक ब#ाउ# शास# 
ग#C�। यसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अ#न्त जीव# ल्याउ#े �।

पाठ सेम�#

बाइबलबाट

1. भज#संग्रह 56: 11-13

11 म परमेश्वरमा भरोसा ग�ु�, यसैकारण मावि#सहरूले मलाई के ग#� सक्ला#् भ#ी मैले डर मान्#ु प0c#।
12 हे परमेश्वर, मैले खास वच#हरू तपाईंको लाविग दि0एको �ु। अवि# मैले जे वच# दि0एको �ु त्यो ग#C #ै �ु। 

म मेरो .न्यवा0को भेटीहरू तपाईंलाई अप�ण ग#C �ु।
13 विक#? विक#भ#े तपाईंले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट बचाउँ#ु भयो। तपाईंले मलाई परास्त हु# 0ेखिख जोगाउ#ु 

भयो। यसैले म उज्यालोमा परमेश्वरलाई उपास#ा ग#C�ु, त्यो खाली जिजउँ0ो मावि#सहरूले मात्र 
0ेख्#सक्�#्।

2. भज#संग्रह 68: 19 (से 2nd ,), 20

19 परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक दि0# उहाँले हाम्रो बोझ उठाउ#ु हुन्�। जु# हामी आफैं ले उठाउ#ु प#C हो 
परमेश्वरले हामीलाई मृत्युबाट बचाउ#ुहुन्�।

20 उहाँ हाम्रा परमेश्वर हु#ुहुन्�। उहाँ #ै परमेश्वर हु#ुहुन्� जसले हामीलाई उद्धार ग#ु�हुन्�। परमप्रभु हाम्रा 
परमेश्वरले हामीलाई बचाउ#ु हुन्�।

3. होशे 13: 14 (से 2nd :)

14 के म उ#ीहरूलाई पातालको शलिh0ेखिख बचाऊँ? के म उ#ीहरूलाई मृत्यु 0ेखिख मुh गराऊँ? हे मृत्यु! तेरो
विवध्वंशक प्रकोप कहाँ �? हे छिचहा# तेरो शलिh कहाँ �? मेरो आखाँबाट अब 0या लुकेको�।

4. यूहन्#ा 11: 1, 4-7, 11 (हाम्रो), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1 त्यहाँ लाजरस #ाउँ गरेका एकज#ा मावि#स लिथए जो विबमार लिथए। उ#ी बेथा#ी भन्#े शहरमा बस्थे। यो 
त्यो शहर लिथयो जहाँ मरिरयम र उ#को बविह#ी माथा� बस्थे।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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4 जब येशुले त्यस्तो सुन्#ुभयो, उहाँले भन्#ुभयो, यो विबमारले उसलाई मृत्यु गराउ#े�ै#। तर यो विबमारी 
परमेश्वरको मविहमाका वि#म्तिम्त हो। यस्तो घट#ा परमेश्वरको पुत्रको मविहमा ल्याउ#लाई भएको �।

5 येशूले मरिरयम, माथा� र लाजरसलाई प्रेम ग#ु� भयो।
6 जब येशूले लाजरसको विबमारीको विवषयमा सुन्#ु भयो, उहाँ जहाँ हु#ुन्थ्यो त्यहाँ अझ दुई दि0# सम्म बस्#ु 

भयो।
7 तब येशूले उहाँका चेलाहरूलाई भन्#ुभयो, “हामी यहूदि0या जा#ु प��। 
11 येशूले ती कुराहरू भवि#सके पछि�, उहाँले भन्#ुभयो, हाम्रा छिमत्र लाजरस सुवितरह�े#्। तर म त्यहाँ 

उसलाई उठाँउ# जा#े�ु।
17 येशू बेथा#ीमा आइपुग्#ु भयो। त्यहाँ येशूले लाजरस पविहल्यै मरिरसकेको र चार दि0# 0ेखिख छिचहा#मा 

परेको चाल पाउ#ु भयो।
20 माथा�ले सु#ी विक येशू वित#ीहरूलाई भेट्# आई रह#ु भएको�। वित#ी येशूलाई अश्चिभ#न्0# ग#ु� गइ#्। तर 

मरिरयम चाँविह घरमा #ै बसी।
21 माथ�ले येशूलाई भ#ी, प्रभु, यदि0 तपाईं यहाँ हु#ु भएको भए, मेरा भाइ म#C लिथए##्।
22 तर अविहले पवि# म जान्0�ु विक तपाईंले परमेश्वरसंग जे मागे पवि# उहाँले तपाईंलाई दि0#ु हु#े�।
23 येशूले भन्#ुभयो, वितम्रो भाइ जीउँ0ो हु#े�।
24 माथा�ले उत्तर दि0इ#, म जान्0�ु विक ऊ फेरिर जाग्#े � र जीउँ0ो हु#े� जब मावि#सहरू अम्तिन्तम दि0#मा 

पु#रूत्था# हु#े�#्।
25 येशूले उ#लाई भन्#ुभयो, पु#रुत्था# र जीव# म #ै हुँ। जु# मावि#सले ममा विवश्वास ग0�� ऊ मरे पवि# 

उसले जीव# पाउ#े �।
26 अवि# जु# मावि#स ममा बाँच्� अवि# ममा विवश्वास ग�� उ वास्तवमा कविहल्यै म#C �ै#। माथा�, वितमी यसमा 

विवश्वास गर्छ्यौp?
27 माथा�ले उत्तर दि0ई, हो, प्रभु म विवश्वास ग�ु�  तपाईं #ै ख्रीष्ट हु#ुहुन्�, परमेश्वरको पुत्र। तपाईं मात्र एक 

हु#ुहुन्� जो संसारमा आउ#ु भएको लिथयो।
32 मरिरयम त्यस ठाउँमा गइ#् जहाँ येशू हु#ुहुथ्यो। जब उ#ले येशूलाई 0ेखिख#् उ#ले झुकेर चरणमा ढोविग#्। 

मरिरयमले भवि##्, हे प्रभु, यदि0 तपाईं त्यहाँ हु#ु भएको भए, मेरा भाइ म#C लिथए#।
33 येशूले मरिरयमलाई रोएकी 0ेख्#ु भयो। येशूले उ#को पछि� यहू0ीहरू आइरहेको 0ेख्#ु भयो। वित#ीहरू 

पवि# रोई रहेका लिथए। येशू एक0म उ0ास अवि# विवचलिलत हु#ु भयो।
34 येशूले सोध्#ुभयो, वितमीले उसलाई कहाँ राखेका�ौ।”वित#ीहरूले भ#े, प्रभु, आउ#ु होस् अवि# हे#ु�होस्।
35 येशू रु#ुभयो।
36 अवि# यहू0ीहरूले भ#े, हेर! येशूले लाजरसलाई खुबै माया ग#ु� हुन्थ्यो।
38 येशू फेरिर हृ0यश्चिभत्रबाट अवित शोविकत हु#ुभयो।येशू छिचहा#मा जा#ु भयो जहाँ लाजरसलाई राखिखएको 

लिथयो। छिचहा# ओडार जस्तो ब#ाइएको लिथयो जो ढंङ्गाले ढाविकएको लिथयो।
39 येशूले भन्#ुभयो, ढंुगा हटाऊ। माथा�ले भवि##्, तर प्रभु लाजरस मरेको चार दि0# भइसक्यो तपाईंलाई 

#राम्रो गन्. आउ#े�। माथा� लाजरसको बविह#ी थी।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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40 तब येशूले माथा�लाई भन्#ुभयो, के मैले वितमीलाई भ#ेको लिथइ#? विक यदि0 वितमाले विवश्वास गरयौ भ#े 
परमेश्वरको मविहमा 0ेख्#े�ौ?

41 तब वित#ीहरूले प्रवेशद्वारको ढंुगा हटाई दि0ए। तब यशूले आफ्#ा आँखा उठाउ#ु भयो र भन्#ुभयो, विपता,
तपाईंले मलाई सुन्#ु भएकोमा म .न्यवा0 प्रकट ग�ु�।

42 म जान्0�ु विक तपाईंले सँ.ैं मलाई सुन्#ुहुन्�। तर मैले यो कुराहरू भ#ें विक#भ#े मावि#सहरू मेरो वरिरपरिर 
�#्। म वित#ीहरूलाई विवश्वास दि0लाउ# चाहन्�ु। विक तपाईंले मलाईं पठाउ#े भएको हो।

43 येशूले यवित भवि#सकेपछि� उहाँले जोड आवाजमा डाक्#ुभयो, लाजरस वि#स्क, बाविहर आऊ!
44 मृत मान्�े बाविहर वि#स्क्यो। उसका हात र खुट्टाहरू मलमलका लुगाका टुUाहरूले बेविxएका लिथए। उसको

अ#ुहार रूमालले ढाविकएको लिथयो।येशूले मावि#सहरूलाई भन्#ुभयो, उसको लुगाहरू कात्रो खोलिल0ेउ र 
उसलाई जा# 0ेऊ।

5. यूहन्#ा 5: 24-26

24 म वितमीहरूलाई साँचो भन्0�ु, य0ी कु#ै व्यलिhले मेरो कुरा सुन्0� र मेरा विपतामा विवश्वास ग0�� भ#े 
उसले अ#न्त जीव# पाउ#े�। त्यो मावि#सलाई कविहल्यै न्याय गरिर#े�ै#। उ#ी मृत्युबाट बाविहर आएका 
हु#् अवि# जीव#मा प्रवेश गरेकाहु#्।

25 म वितमीहरूलाई साँचो भन्0�ु, एउटा समय आइरहेको �। वास्तवमा त्यो सयम अविहले #ै आइसकेको 
�। मावि#सहरू जो मरेका �#् उ#ीहरूले परमेश्वरको पुत्रको आवाज सुन्#े�#्। अवि# जजसले ती सु#ेका
कुराहरू मान्#े�#् उ#ीहरूले अ#न्त जीव# पाउ#े�#्।

26 जीव# विपताबाट आउँ0� र पुत्रलाई पवि# उहाँले जीव#-0ा# दि0#े अछि.कार प्र0ा# ग#ु�भएको �।

6. विहबू्र 1: 1, 2 (से 2nd ,)

1 अछिघ-अछिघ परमेश्वर हाम्रा विपता-पुखा�हरूलिसत अगमवhाहरूद्वारा बोल्#ुहुन्थ्यो। परमेश्वर .ेरै पटक 
विवश्चिभन्# प्रकारले बोल्#ुभयो।

2 अवि# अब यी अम्तिन्तम दि0#हरूमा परमेश्वर हामीसंग आफ्#ा पुत्रद्वारा बोल्#ुभएको�। उहाँले आफ्#ा 
पुत्रद्वारा यो समस्त विवश्व ब#ाउ#ु भयो अवि# उहाँले आफ्#ा पुत्रलाई सबै कुराको आफ्#ा उत्तराछि.कारी 
ब#ाउ#ुभयो।

7. विहबू्र 2: 14, 15

14 ती �ोरा�ोरीहरू भौवितक शरीमा �#् जो मावि#सहरू हु#्। अवि# येशू पवि# ती मावि#सहरू जस्तै बन्#ुभयो 
र वित#ीहरूको जस्तै अ#ुभव बटुल्#ु भयो। त्यसैकारण उहाँले मृत्युलाई अङ्गालेर त्यसलाई अथा�त 
शैता#लाई #ष्ट ग#ु�भयो जस लिसत मा#C शलिh �।

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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15 येशू ती मावि#सहरू जस्तै बन्#ुभयो र म#ु�भयो जसले ग0ा� वित#ीहरूलाई मुh ग#� सकू#्। आफ्#ो मृत्युको
भयले ग0ा� वित#ीहरूले सारा जीव# कमाराले जस्तै विबताए।

8. 1 यूहन्#ा 5: 20

20 अवि# हामीलाई थाहा � विक परमेश्वरका पुत्र आउ#ु भएको �। परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई समझ0ारी 
प्र0ा# ग#ु� भएको � अवि# हामी परमेश्वरलाई जान्# सक्�ौ। अवि# हाम्रो जीव# त्यो सत्य परमेश्वरमा अवि#
उ#का पुत्र येशू ख्रीष्टमा �।

9. प्रकाश 2: 10 (वितमी हो)

10 ... वितमीहरुले जीव#को मूल्य चुकाउ#ु परे पवि# विवश्वासी भई रह#ु। यदि0 वितमीहरु विवश्वासी रह्यौ भ#े, म 
वितमीहरुलाई जीव#को मुकुट प्र0ा# ग#C�ु।

विवज्ञा# र स्वास्थ्य

1. 288 : 20-7

विUश्चिWय# विवज्ञा#को मजिन्0रमा मुख्य ढुङ्गाहरू वि#म्# प0हरूमा फेला पा#� सविकन्�: विक जीव# ईश्वर हो, राम्रो 
हो, #राम्रो होइ#; विक आत्मा पापरविहत �, शरीरमा पाइ#े �ै#; त्यो आत्मा भौवितक होइ#, र हु# सक्0ै#; विक 
जीव# मृत्युको अ.ी#मा �ै#; विक आध्यात्मित्मक वास्तविवक मावि#सको जन्म �ै#, भौवितक जीव# �ै#, र मृत्यु 
�ै#।

विवज्ञा#ले अमर मावि#सको गौरवशाली सम्भाव#ाहरू प्रकट ग0��, स.ैंभरिर #श्वर इजिन्}यहरूद्वारा 
असीछिमत। मसीहमा रहेको ख्रीष्टको तत्वले उहाँलाई माग�-वषा�, सत्य र जीव# ब#ायो।

अ#न्त सत्यले #श्वरहरूले तु्रदिटबाट लिसकेको जस्तो 0ेखिखन्� त्यसलाई #ष्ट ग0��, र परमेश्वरको बच्चाको रूपमा 
मावि#सको वास्तविवक अत्मिस्तत्व प्रकाशमा आउँ�। सत्य अ#न्त जीव# हो। #श्वर मावि#स कविहले पवि# त्रुदिट, पाप, 
रोग र मृत्युमा विवश्वासको अस्थायी मलबेबाट उठ्# सक्0ै#, जबसम्म उसले ईश्वर एक मात्र जीव# हो भ#ेर थाहा 
पाउँ0ै#। जीव# र संवे0#ा शरीरमा � भन्#े विवश्वासलाई भगवा#को रूपको रूपमा मावि#सलाई के ब#ाउँ� भन्#े 
बुझाइबाट हटाउ#ु प��। तब आत्माले शरीरलाई जिजत्#ुहु#े�।

2. 289 : 14-20

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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ख्रीष्ट, वा सत्यले मृत्युलाई जिजत्यो र अझै पवि# जिजत्� भन्#े तथ्यले "आतंकको राजा" लाई प्रमाश्चिणत ग�� तर एक
#श्वर विवश्वास, वा तु्रदिट हो, जु# सत्यले जीव#को आध्यात्मित्मक प्रमाणहरूद्वारा #ष्ट ग0��; र यसले के 0ेखाउँ� 
विक इजिन्}यहरूलाई मृत्यु जस्तो 0ेखिखन्� त्यो एक #श्वर भ्रम मात्र हो, विक#विक वास्तविवक मावि#स र वास्तविवक 
ब्रह्माण्डको लाविग मृत्यु-प्रविUया �ै#।

3. 253 : 25-31

पाप, रोग, वा मृत्युको लाविग कु#ै पवि# आवश्यक आवश्यकतामा विवश्वास #ग#ु�होस्, (जस्तै तपाईलाई थाहा 
हु#ुप��) थाहा � विक भगवा#ले कविहल्यै तथाकलिथत भौवितक का#ू#को आज्ञाकारिरताको आवश्यकता प0c#, 
विक#विक त्यस्तो कु#ै का#ू# अवस्थिस्थत �ै#। पाप र मृत्युमालिथको विवश्वास परमेश्वरको व्यवस्थाले #ष्ट हुन्�, जु# 
मृत्युको सट्टा जीव#को वि#यम हो, कलहको सट्टा सद्भावको, शरीरको सट्टा आत्माको व्यवस्था हो।

4. 254 : 16-23

कामुक युगहरूमा, वि#रपेक्ष विUश्चिWय# विवज्ञा# मृत्यु #ामक परिरवत�# भन्0ा पविहले प्राप्त ग#� सविकँ0ै#, 
विक#विक हामीले #बुझेको कुरा प्र0श�# ग#C शलिh हामीसँग �ै#। तर मा#व स्वयं सुसमाचार हु#ुप��। यो काय�
परमेश्वरले हामीलाई आज मायालु रूपमा स्वीकार ग#�, र व्यावहारिरक सामग्रीको रूपमा छि�टो त्याग ग#� र 
बाह्य र वास्तविवकता वि#.ा�रण ग#C आध्यात्मित्मक काम ग#� माग ग#ु�हुन्�।

5. 43 : 27-4

परमात्माल े हरेक विबन्दुमा मा#वलाई जिजत्#ुप��।  येशूल े लिसकाउ#ुभएको र बाँच्# ु भएको विवज्ञा#ल े जीव#,
प0ाथ� र बुजिद्धको बारेमा सबै भौवितक विवश्वासहरू र त्यस्ता विवश्वासहरूबाट बढ्0ै गएका बहुविव. तु्रदिटहरूमालिथ
विवजय हालिसल ग#ु�प��।

घृणामालिथ प्रेमको जिजत हु#ुप��। सत्य र जीव#ले त्रुदिट र मृत्युमालिथ विवजयको मोहर लगाउ#ुप�� ,  मुकुटको
लाविग काँडाहरू अलग ग#ु�  अछिघ,  आशीवा�0  पर्छ्यौाउँ0�,  "राम्रो  भयो,  असल र विवश्वासयोग्य सेवक"  र
आत्माको सवOच्चता 0ेखाइन्�।

6. 76 : 6-17, 22-31

जब जीव#लाई बुजिझन्�, जीव#लाई # भौवितक वा सीछिमत रूपमा, तर असीम रूपमा, - ईश्वरको रूपमा, 
विवश्वव्यापी राम्रोको रूपमा मान्यता दि0इ#े�; र जीव#, वा दि0माग, स.ैं एक सीछिमत रूप मा लिथयो, वा खराब 
मा राम्रो, #ष्ट हु#े� भन्#े विवश्वास। तब यो बुजिझ#े� विक आत्मा कविहल्यै प0ाथ�मा प्रवेश गरे# र त्यसकारण 
प0ाथ�बाट कविहल्यै उठेको लिथए#। जब आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्व र ईश्वरको समझमा उन्#त हुन्�, मावि#सले 
प0ाथ�सँग कुराका#ी ग#� सक्0ै#; # त ऊ त्यहाँ फक� # सक्�, रूख भन्0ा बदिढ आफ्#ो बीउमा फक� # सक्�। #

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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त मावि#स भौवितक 0ेखिख#े�, तर ऊ एक व्यलिhगत चेत#ा हु#े�, ईश्वरीय आत्माले विवचारको रूपमा छिचत्रण 
ग0��, कु#ै कुरा होइ#।

पापरविहत आ#न्0, - जीव#को पूण� सामंजस्य र अमरता, असीछिमत 0ैवी सौन्0य� र एकल शारीरिरक सुख वा 
पीडा विब#ा भलाइ भएको, - एकमात्र सत्य, अविव#ाशी मावि#स हो, जसको अत्मिस्तत्व आध्यात्मित्मक �। 
अत्मिस्तत्वको यो अवस्था वैज्ञावि#क र अकु्षण्ण �, - ईश्वरीय विवज्ञा#मा ख्रीष्टको अम्तिन्तम बुझाइ भएकाहरूले मात्र
पूण�ता 0ेख्# सक्�#्। मृत्युले अत्मिस्तत्वको यो अवस्थालाई कविहल्यै हतार ग#� सक्0ै#, विक#विक मृत्युलाई जिजत्#ै 
प��, अमरता 0ेखा प#ु� अछिघ पेश ग#ु� हुँ0ै#।

7. 427 : 17-25

यदि0 मावि#सले मृत्युलाई कविहल्यै जिजत्# सक्0ै# भ#े, "#ाश हु#े अम्तिन्तम शतु्र मृत्यु हो" भ#ी .म�शास्त्रले विक# 
भन्�? वच#को टे#रले 0ेखाउँ� विक हामीले पापलाई जिजत्#े अ#ुपातमा मृत्युमालिथ विवजय प्राप्त ग#C�ौं। ठूलो 
कदिठ#ाई भगवा# के हो भ#ेर अज्ञा#ता मा �। ईश्वर, जीव#, सत्य र प्रेमले मावि#सलाई अमर ब#ाउँ�। अमर 
म#, सबैलाई शास# ग#C, भौवितक क्षेत्रमा, तथाकलिथत, साथै आध्यात्मित्मक रूपमा सवOच्चको रूपमा स्वीकार 
ग#ु�प��।

8. 77 : 13-18

भौवितक जीव#को  यो  सप#ाको  लाविग  आवश्यक अवछि.,  यसको  तथाकलिथत  सुख  र  पीडाहरू अँगालेर,
चेत#ाबाट हराउ#, "कसैलाई थाहा �ै# ... # पुत्रले, तर विपताले।" यो अवछि. तु्रदिटको दृढता अ#ुसार लामो वा
�ोटो अवछि.को हु#े�।

9. 493 : 28-30

यदि0 येशूले लाजरसलाई मृत्युको सप#ा, भ्रमबाट ब्यूँझाउ#ुभयो भ#े, यसले प्रमाश्चिणत गर्यो विक ख्रीष्टले गलत 
अथ�मा सु.ार ग#� सक्#ुहुन्�।

10.    290 : 3-10

यदि0 मावि#सको अत्मिस्तत्वको लिसद्धान्त, वि#यम, र प्र0श�#लाई मृत्यु भवि##े कुरालाई #श्वरहरूले ओगट्#ु अछिघ 
कम्तिम्तमा पवि# बुझ्# सके# भ#े, वित#ीहरू त्यो एकल अ#ुभवको कारणले अत्मिस्तत्वको स्तरमा आध्यात्मित्मक 
रूपमा मालिथ उठ्0ै##्, तर पविहले जस्तै भौवितक रूपमा रह#े�#्। संUमण, अझै पवि# भौवितक जीव#को 
आध्यात्मित्मक भाव#ाको सट्टा, र स्वाथ� र वि#म्# उदे्दश्यहरूबाट आ#न्0 खोज्0ै।

11.    291 : 12-18

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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विवश्वव्यापी मुलिh प्रगवित र परीक्षणमा आ.ारिरत �, र वित#ीहरू विब#ा अप्राप्य �। स्वग� कु#ै स्था# होइ#, तर 
म#को ईश्वरीय अवस्था हो जसमा म#का सबै अश्चिभव्यलिhहरू सामंजस्यपूण� र अमर हुन्�#्, विक#विक त्यहाँ पाप
हु0ैँ# र मावि#ससँग आफ्#ो कु#ै .ार्मिमंकता #भएको पाइन्�, तर "परमप्रभुको म#" को स्वाछिमत्वमा हुन्�। ", 
.म�शास्त्रले भ#ेझैं।

12.    264 : 13-19, 28-31

जसरी #श्वरहरूले ईश्वर र मावि#सको सही दृविष्टकोण प्राप्त ग��#्, सृविष्टको बहुविव. वस्तुहरू, जु# पविहले अदृश्य 
लिथए, दृश्यमा# हु#े�#्। जब हामीले जीव# आत्मा हो भन्#े महसुस ग�M, # त कु#ै कुरामा, यो बुझाइ आत्म-
पूण�तामा विवस्तार हु#े�, सबै कुरा परमेश्वरमा, असल, र अरू कु#ै चेत#ाको आवश्यकता प0c#।

जब हामीले विUस्थिस्चय# विवज्ञा#मा बाटो लिसक्�ौं र मावि#सको आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्वलाई छिचन्# सक्�ौं, तब हामीले 
परमेश्वरको सृविष्ट, पृथ्वी र स्वग� र मावि#सका सबै मविहमाहरू हे#C�ौं र बुझ्#े�ौं।

0ैवि#क कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

0ैवि#क प्राथ�#ा

प्रत्येक दि0# प्राथ�#ा ग#ु� यस चच�का प्रत्येक स0स्यको कत�व्य हु#े�: "तपाईंको राज्य आउँ�;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव#,  र  प्रेमको  शास# ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउ#;  र  तपाईंको  वच#ल े सबै
मावि#सजावितको स्#ेह समृजिद्ध, र वित#ीहरूलाई शास# ग#� सक्�!

चच� म्या#ुअल, अ#ुच्�े0 8  सेक्स#।4 ।

प्रेरणा र काय�हरूको लाविग वि#यम

# त दुश्म#ी वा  # केवल व्यलिhगत अ#ुलग्#कले म0र चच�का स0स्यहरूको म#साय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत ग#ु�प0��। विवज्ञा#मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि#सलाई चलाउँ�; र एक इसाई वैज्ञावि#कले प्रेमको छिमठो
सुविव.ाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  ग��#्,  पापलाई  हप्काउँ0ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।
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स0स्यहरूले दि0#हुँ हे#ु�प0�� र सबै खराबीबाट �ुटकारा पाउ# प्राथ�#ा ग#ु�प0��,  भविवष्यवाणी ग#�,  न्याय ग#C,
वि#न्0ा ग#C, सल्लाह दि0#े, प्रभाव पा#C वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु#बाट।

चच� म्या#ुअल, अ#ुच्�े0 8  सेक्स#।1 ।

डू्यटी ग#� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स0स्यको  कत�व्य हु#े� विक उसल े आUामक मा#लिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि0#
प्रवितदि0# स्वयंलाई बचाउ# ु प�� ,  र परमेश्वर,  आफ्#ा #ेता र मावि#सजावितप्रवित आफ्#ो 0ावियत्वलाई विबस�# ु वा
बेवास्ता ग#ु� हुँ0ै#। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर#े�, र न्याय गरिर#े� वा 0ोषी हु#े�।

चच� म्या#ुअल, अ#ुच्�े0 8  सेक्स#।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले#विफल्ड विUश्चिWय# साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको .म�शास्त्रीय 
उद्धरणहरू र विUश्चिWय# साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा# र स्वास्थ्य सविहत की .म�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब#ेको �।


