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विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

स्वर्ण" पाठ:  विहतोपदेश 12: 28

"धाम&कताको माग"ले जीवनमा डोया"उँछ। तर अधम&को माग"ले मृत्युमा डोया"उँछ।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्रह 118: 1, 14-18

1 परमप्रभुलाई आदर गर विकनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको स्नेहपूर्ण" करूर्णा सव"दा रहनेछ!
14 परमप्रभु मेरो शक्ति: र विवजयी गीत हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ!
15 वितमीले विवजयी उत्सवहरू क्तिशष्ट माविनसहरूका घरमा मानेको हुन सक्छौ। परमप्रभुले आफ्नो महान् 

प्रभाव फेरिर एकपल्ट दशा"उनु भयो।
16 परमप्रभुको पाखुराहरू विवजयी भएर उठे। परमप्रभुले आफ्नो महान् प्रभाव फेरिर एकपल्ट दशा"उनु भयो।
17 म बाँच्ने छु मनF छैन अविन परमप्रभुले के गनु"भयो भनेर बताउनेछु।
18 परमप्रभुले मलाई दण्ड दिदनु भयो, तर उहाँले मलाई मन" दिदनु भएन।

पाठ सेम"न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 103: 1-8, 10-12, 20-22

1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुर्ण-गान गद"छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 2बाइबली पाठ आइतवार, अक्टोबर 9, 2022
विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिसं विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिरदिदनु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदिदन हुन्छ।
4 परमेश्वरले चिचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ अविन हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गनु"हुन्छ।
5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दिदनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरूड जस्तो नयाँ 

तुल्याउनुहुन्छा।
6 परमप्रभु विनष्पक्ष हुनुहुन्छ, परमेश्वरले माविनसहरू प्रवित न्याय ल्याउनु हुन्छ, जुन अन्य माविनसहरूबाट 

प्रवितघात भएको छ।
7 परमेश्वरले आफ्ना विवचिधहरू बारे मोशालाई बताउनु भयो। परमेश्वरले उहाँको शक्ति:शाली कामहरू 

इस्राएल का माविनसहरूलाई देखाउनु भयो।
8 परमप्रभु अनुग्रही र करूर्णामय हुनुहुन्छ। परमेश्वर संवेदनशील र मायालु हुनुहुन्छ।
10 हामीले परमेश्वरको विवरूद्ध पाप गयb। तर उहाँले हामीलाई कुनै प्रकारको दण्ड दिदनु भएन जसको लाविग 

हामी योग्य क्तिQयौं।
11 परमेश्वरको प्रमे आफ्ना भ:जनहरूमा पथृ्वीदेखिख आकाशको उचाई जस्तै अग्लो छ।
12 अविन परमेश्वरले हाम्रो पापहरू पूव" र पश्चिOम टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो राखिख दिदनुभयो।
20 हे स्वग"दूतहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। वितमीहरू शक्ति:शाली क्तिसपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा 

पालन गछ"न्। वितमीहरू ध्यानपूव"क उहाँका कुराहरू सुन्छौ अविन आज्ञाहरू पालन गछb।
21 हे उहाँका सबै क्तिसपाहीहरू! परमप्रभुको प्रशंसा गर। वितमीहरू उहाँको दासहरू हौ। जो परमप्रभुले इच्छा 

गनु"हुन्छ वितमीहरू त्यही काम गद"छौ।
22 परमप्रभुले प्रत्येक Qोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सबै Qोकहरूमा 

राज गनु" हुन्छ, अविन ती सबै Qोकहरूले परमप्रभुको गुर्ण-गाऊनु पछ"! हे मेरो प्रार्ण परमप्रभुको गुर्ण-गान 
गर!

2. 1 राजा 8: 22 (सोलोमन), 23, 33-36

22 तब सुलेमान परमप्रभुको वेदी अचिघ उश्चिभए। सबै माविनसहरू उनको अचिघ उश्चिभएका क्तिQए। राजा 
सुलेमानले आफ्नो हात किफंजाए अविन अकाशवितर हेरेर।

23 उनले भनेः परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, अकाश अQवा धत&मा तपाईं जस्तो अरू कुनै परमेश्वर छैन। 
तपाईंले आफ्ना भ:हरूसँग करार गनु"भएको छ विकनभने तपाईं उनीहरूलाई प्रमे गनु" हुन्छ तपाईं 
आफ्नो वचनलाई पूरा गनु"हुन्छ तपाईं तपाईंको अनुसरर्ण गनF माविनसहरूका लाविग दयालु अविन साँचो 
हुनुहुन्छ।

33 कविहले काँही तपाईंका माविनसहरूले तपाईंको विवरूद्धमा पाप काय" गरे भने उनका शत्रुहरूले 
उनीहरूलाई परास्त गछ"न्। तब माविनसहरू तपाईंवितर फर्किकंन्छन् अविन तपाईंमा प्राQ"ना गनFछन्। 
माविनसहरूले यस मन्दिन्दरमा नै तपाईंको प्राQ"ना गनFछन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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34 कृपया उनीहरूलाई स्वग"बाट सुविन दिदनुहोस्। तपाईंको माविनसहरूको पापलाई क्षमा गरिर दिदनुहोस् अविन 
वितनीहरूलाई आफ्नो धत& फेरिर प्राप्त गन" दिदनुहोस्। तपाईंले यो धत& उनका पुखा"हरूलाई दिदनु भएको 
क्तिQयो।

35 कविहले काँही वितनीहरू तपाईंको विवरूद्धमा पापकाय" गछ"न् अविन तपाईंले वितनीहरूको धत&मा पानी पन" 
नै बन्द गरी दिदनुहुन्छ। तब वितनी यस ठाउँवितर फकF र प्राQ"ना गनFछन् अविन तपाईंको नाउँको स्तुवित गनFछन्।
तपाईंले वितनीहरूलाई दुःख दिदनुहुन्छ अविन वितनीहरू आफ्नो पाप काय"का लाविग अफशोच गनFछन्।

36 यसQ" कृपया स्वग"मा नै वितनीहरूको प्राQ"ना सुविन दिदनुहोस्। तब हाम्रो पाप क्षमा गनु"होस्। 
माविनसहरूलाई सही बाटोमा विहँड्ने ज्ञान दिदनुहोस्। तब, हे परमप्रभु वितनीहरूलाई दिदएको धत&मा पानी 
पानु"होस्।

3. लूका 13: 11 (त्यहाँ)-17

11 ... सभाघरमा एउटी स्त्री क्तिQई। ऊ श्चिभत्र दुष्टात्मा पसेको क्तिQयो जसद्वारा ऊ अठाह व"षबाट कुप्रेकी क्तिQई। 
त्यसको ढाड कुप्रो क्तिQयो अविन क्तिसधा उश्चिभन सक्ति:नQी।

12 जब येशूले उसलाई देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, ए नारी, वितमी आफ्नो रोगबाट मु: भयौ।
13 येशूले ऊमाक्तिQ हात राख्नुभयो। त्यपचिछ ऊ उठ्न सकी अविन परमेश्वरको प्रशंसा गरी।
14 विवश्रामको दिदन यसरी येशूले जाती पारेकोमा सभा घरका प्रमुख येशूसंग रिरसाएका क्तिQए। यसकारर्ण 

उहाँले त्यहाँ उपस्थिस्Qत माविनसहरूलाई भन्नुभयो, छ दिदन काम गरिरन्छ। अविन कुनै दिदन विनको पान"को 
लागी कोही आउन सक्छ। तर विवश्राम को दिदन विनको हुनको विनम्तिम्त नआउनु।

15 प्रभूले उनलाई भन्नुभयो, “वितमीहरू कपटी हौ। वितमीहरू सबैले वितमीहरूको गोठ अQवा गधा खोलेर 
गोरू अQवा तवेलाबाट वितनीहरूलाई पानी विपयाउन लैजान्छौ। वितमीहरू यो विवश्रामको दिदन पविन गछb?

16 यो स्त्री जसलाई मैले विनको पारें ऊ हाम्रै यहूदीकी छोरी हुन्। तर शैतानले उसलाई अठाह व"षसम्म बाँधेर 
राख्यो। के विवश्रामको दिदन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक क्तिQएन?

17 जब येशूले यसो भन्नुभयो, सबै माविनसहरू जसले उहाँको विनन्दा गरे वितनीहरू लस्थिvजत भए। अविन 
श्चिभडका सबै माविनसहरू येशूले गरेको त्यस्तो अचम्मिम्मत काय"का विनम्तिम्त खुशी भए।

4. 1 यूहन्ना 2 : 1-5

1 मेरा विप्रय नानीहरु, म वितमीहरुलाई यो पत्र लेखिखरहेकोछु, जसमा विक वितमीहरुले पाप गनF छैनौ। तर यदिद 
कुनै व्यक्ति:ले पाप गछ" भने, येशू ख्रीष्टले विपताको अचिघ हामीलाई बचाउनु हुनेछ। येशू धम& हुनुहुन्छ।

2 येशू हाम्रो पाप क्षमा गनF माध्यम हुनुहुन्छ अविन सम्पूर्ण" संसारका माविनसहरुको पापहरु पविन क्षमा 
गराउनुहुन्छ।

3 यदिद उहाँको आदेश पालन गय{ भने हामी विनश्चिOत हुन्छौं विक हामीले परमेश्वरलाई चिचन्यौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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4 एक व्यक्ति:ले भन्न सक्छ, म परमेश्वरलाई चिचन्छु। तर यदिद त्यस व्यक्ति:ले परमेश्वरका आदेशहरुको पालन
गद|न भने त्यो माविनस झूटो हो, उसकोमा सत्य हुँदैन।

5 तर एक व्यक्ति:ले परमेश्वरको क्तिशक्षा पालन गछ" तब त्यस व्यक्ति:मा परमेश्वरको प्रेमको लक्ष्य रहेको हुन्छ। 
यसरी नै हामी जान्न सक्छौ विक हामी परमेश्वरको अनुसरर्ण गरिररहेछौ।

5. प्रकाश 21 : 1 (म)-7

1 तब मैले एउटा नयाँ स्वग" अविन नयाँ पथृ्वी देखें। पविहलो स्वग" अविन पथृ्वी अदृश्य भयो। अब त्यहाँ सागर 
क्तिQएन।

2 अविन मैले पविवत्र नगरलाई स्वग" अविन परमेश्वर तलवितर झरिररहेको देखेँ। यो पविवत्र नगर नयाँ यरुशलेम हो।
यसलाई आफ्नो पवितको विनम्तिम्त सिसंगारिरएकी दुलही जस्तै बनाइएको क्तिQयो।

3 मैले सिसंहासनबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले भन्यो, अब परमेश्वरको भवन 
माविनसहरुसंग छ. उनी वितनीहरुसंग रहेनछन्। वितनीहरु उनका माविनसहरु हुनेछन्। परमेश्वर स्वयं 
वितनीहरुक्तिसत हुनेछन् अविन वितनीहरुका परमेश्वर बन्नेछन्।

4 परमेश्वरले वितनीहरुको आखाँबाट जम्मै आँसु पुछ्नु हुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोदन वा पीडा 
केही हुने छैन। सबै पुरानो वस्तुहरु विबतेर गए।

5 उनी एक जो सिसंहासनमा क्तिQए उहाँले भन्नुभयो, हेर! अविहले म हरेक कुरालाई नयाँ तुल्याउँदैछु। तब 
उहाँले भन्नुभयो, यसलाई लेख, विकनभने यी वचनहरु विवश्वासयोग्य अविन सत्य छन्।

6 उहाँ जो सिसंहासनमा हुनुहुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब क्तिसन्दिद्धयो म नै अल्फा अविन ओमेगा, आदिद 
अविन अन्त हुँ। म कुनै पविन माविनस जो वितखा"एको छ उसलाई जीवनका पानीको फुहराबाट क्तिसत्तैमा 
दिदनेछु।

7 कुनै माविनस, जसले विवजय प्राप्त गछ", यो सबै प्राप्त गनFछ। अविन म उसको परमेश्वर हुनेछु। अविन उ मेरो 
छोरो हुनेछ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 99 : 23-29

साँचो आध्यात्मित्मकताको शान्त, बक्तिलयो धाराहरू, जसका अश्चिभव्यक्ति:हरू स्वास्थ्य, शुद्धता र आत्म-दाह हुन्, 
मानव अनुभवलाई गविहरो बनाउनु पछ" जबसम्म भौवितक अत्मिस्तत्वको विवश्वासहरू एक टाउको Qोपाको रूपमा 
देखा पद|न, र पाप, रोग र मृत्युले अनन्तकाल दिदन्छ। ईश्वरीय आत्माको वैज्ञाविनक प्रदश"न र परमेश्वरको 
आध्यात्मित्मक, क्तिसद्ध माविनसको लाविग ठाउँ।

2. 248 : 26-32

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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हामीले विवचारमा क्तिसद्ध मोडेलहरू बनाउनु पछ" र वितनीहरूलाई विनरन्तर हेनु"पछ", नत्र हामीले वितनीहरूलाई भव्य 
र महान जीवनमा कविहल्यै नक्कल गनF छैनौं। विनस्वाQ"ता, भलाइ, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पविवत्रता, प्रमे - स्वग"को 
राvय - हामी श्चिभत्र राvय गरौं, र पाप, रोग, र मृत्यु अन्ततः हराउँदैनन्।

3. 166 : 23-32

विफन्दिजयोलोजी र स्वच्छताको पालना माफ" त स्वास्थ्य पुन: प्राम्तिप्त गन" असफल हुदँा, विनराशाजनक अवैध 
अक्सर वितनीहरूलाई छोड्छ, र उसको चरम र केवल अम्तिन्तम उपायको रूपमा, भगवानमा फक" न्छ। ड्रग्स, 
हावा र व्यायाममा भन्दा ईश्वरीय मनमा अवैध विवश्वास कम हुन्छ, नत्र उसले पविहले दिदमागको सहारा क्तिलन्छ। 
शक्ति:को सन्तुलन धेरैजसो चिचविकत्सा प्रर्णालीहरूद्वारा पदाQ"सँग भएको माविनन्छ। तर जब दिदमागले पाप, रोग 
र मृत्युमाक्तिQ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छ, तब माविनस सामंजस्यपूर्ण" र अमर भएको पाइन्छ।

4. 317 : 16-23

माविनसको व्यक्ति:त्व कम मूत" छैन विकनभने यो आध्यात्मित्मक छ र विकनभने उसको जीवन पदाQ"को दयामा छैन। 
उसको आध्यात्मित्मक व्यक्ति:त्वको समझले माविनसलाई अझ वास्तविवक, सत्यमा अझ शक्ति:शाली बनाउँछ, र 
उसलाई पाप, रोग र मृत्युलाई न्दिजत्न सक्षम बनाउँछ। हाम्रा प्रभु र गुरुले उहाँको चिचहानबाट पुनरुत्Qान पचिछ 
उहाँका चेलाहरूसामु आफूलाई प्रस्तुत गनु"भयो, स्व-उस्तै येशूको रूपमा जसलाई वितनीहरूले कलवरीको 
त्रासदी अचिघ प्रेम गरेका क्तिQए।

5. 494 : 15 (येशू)-24

येशूले भौवितकताको असक्षमता, साQसाQै आत्माको असीम क्षमतालाई प्रदश"न गनु"भयो, जसले गदा" गल्ती 
गनF मानव भावनालाई आफ्नै विवश्वासबाट भाग्न र ईश्वरीय विवज्ञानमा सुरक्षा खोvन मद्दत गद"छ। कारर्ण, सही 
रूपमा विनदFक्तिशत, शारीरिरक भावनाको त्रदुिटहरू सुधार गन" काय" गद"छ; तर पाप, रोग र मृत्यु वास्तविवक 
देखिखन्छन् (विनद्राको सपनाका अनुभवहरू पविन वास्तविवक देखिखन्छन्) जबसम्म माविनसको शाश्वत सामंजस्यको 
विवज्ञानले वैज्ञाविनक अत्मिस्तत्वको अटूट वास्तविवकतासँग उनीहरूको भ्रम तोड्दैन।

6. 429 : 31-11

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8:51), "यदिद कुनै माविनसले मेरो भनाइ पालन गछ" भने, उसले कविहल्यै मृत्यु 
देख्नेछैन।" त्यो कQन आध्यात्मित्मक जीवनमा सीचिमत छैन, तर अत्मिस्तत्वको सबै घटनाहरू समावेश गद"छ। 
मरेकाहरूलाई विनको पानF र मरेकाहरूलाई जीविवत पाद| येशूले यो देखाउनुभयो। नश्वर दिदमाग त्रदुिट संग अलग 
हुनुपछ", आफ्नो कामहरु संग आफैलाई त्याग्नु पछ", र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदश", देखा पनFछ। विवश्वासले 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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आफ्नो क्तिसमानालाई फराविकलो बनाउनु पछ" र पदाQ"को सट्टा आत्मामा आराम गरेर यसको आधारलाई बक्तिलयो 
बनाउनु पछ"। जब माविनसले मृत्युमाक्तिQको आफ्नो विवश्वास त्याग्छ, ऊ परमेश्वर, जीवन र प्रेमतफ"  अझ चिछटो 
अचिघ बढ्छ। रोग र मृत्युमा विवश्वास, विनश्चिOत रूपमा पापमा विवश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको साँचो अQ" 
बन्द गन" जान्छ।

7. 543 : 8-16

दिदव्य विवज्ञानमा, भौवितक माविनसलाई भगवानको उपस्थिस्Qवितबाट बन्द गरिरएको छ। पाँच भौवितक इन्दिन्द्रयहरूले 
आत्माको ज्ञान क्तिलन सक्दैनन्। वितनीहरू उहाँको उपस्थिस्Qवितमा आउन सक्दैनन् र सपनाको भूचिममा बस्नै पछ" , 
जबसम्म नश्वरहरूले यो बुझ्दैनन् विक भौवितक जीवन, यसको सबै पाप, रोग र मृत्यु सविहत, एक भ्रम हो, जसको
विवरुद्धमा ईश्वरीय विवज्ञान विवनाशको युद्धमा संलग्न छ। अत्मिस्तत्वको महान सत्यहरू असत्यताले कविहल्यै 
बविहष्कार गद|न।

8. 395 : 6-14

महान् उदाहरर्णको रूपमा, विनको पानF व्यक्ति:ले रोगसँग बोल्नु पछ" जसमा यसमा अचिधकार छ, आत्मालाई 
शारीरिरक इन्दिन्द्रयहरूको झूटा प्रमार्णहरू मास्टर गन" र मृत्यु र रोगमाक्तिQ आफ्नो दावीहरू दाबी गन" 
छोड्नुपछ"। एउटै क्तिसद्धान्तले पाप र रोग दुवैलाई विनको पाछ"। जब ईश्वरीय विवज्ञानले शारीरिरक दिदमागमा 
विवश्वासलाई न्दिजत्छ, र ईश्वरमा विवश्वासले पाप र उपचारको भौवितक विवचिधहरूमा सबै विवश्वासलाई नष्ट गद"छ, 
तब पाप, रोग र मृत्यु हराउनेछ।

9. 253 : 9-17

मलाई आशा छ, विप्रय पाठक, म तपाईंलाई तपाईंको ईश्वरीय अचिधकार, तपाईंको स्वग"-प्रदत्त सामंजस्यको 
बुझाइमा अगुवाइ गद|छु, - जुन तपाईंले पढ्नुहुन्छ, तपाईंले देख्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै कारर्ण छैन (गल्ती, नश्वर, 
भौवितक भावना बाविहर जुन शक्ति: छैन। ) तपाईंलाई विबरामी वा पापी बनाउन सक्षम; र म आशा गद"छु विक 
तपाईंले यो गलत अQ"लाई न्दिजत्नु भएको छ। तQाकक्तिQत भौवितक भावनाको असत्यता Qाहा पाएर, तपाईंले 
पाप, रोग, वा मृत्युमा विवश्वासलाई न्दिजत्न आफ्नो विवशेषाचिधकारलाई जोड दिदन सक्नुहुन्छ।

10.    572 : 19-25

प्रकाश 21: 1 मा हामी पढ्छौं: -

तब मैले एउटा नयाँ स्वग" अविन नयाँ पथृ्वी देखें। पविहलो स्वग" अविन पथृ्वी अदृश्य भयो। अब त्यहाँ सागर क्तिQएन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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प्रकाशकले मतृ्यु नामक मानव अनुभवमा संMमर्णकालीन अवस्Qा पार गरेको क्तिQएन, तर उहाँले पविहले नै नयाँ 
स्वग" र नयाँ पृथ्वी देख्नुभएको क्तिQयो।

11.    573 : 19 (सेन्ट जोन्स)-2

स्वग" र पृथ्वीको सेन्ट जोनको भौवितक भावना हराएको क्तिQयो, र यो गलत अQ"को स्Qानमा आध्यात्मित्मक भावना 
क्तिQयो, व्यक्ति:परक अवस्Qा जसद्वारा उहाँले नयाँ स्वग" र नयाँ पथृ्वी देख्न सक्नुहुन्थ्यो, जसमा वास्तविवकताको 
आध्यात्मित्मक विवचार र चेतना समावेश छ। यो वत"मान अत्मिस्तत्वको अवस्Qामा पुरुषहरूका लाविग अत्मिस्तत्वको 
यस्तो मान्यता हो, र भएको छ भन्ने विनष्कष"मा पुग्नको लाविग यो धम"शास्त्रीय अचिधकार हो - विक हामी मृत्यु, शोक
र पीडाको अन्त्यको बारेमा यहाँ र अविहले सचेत हुन सक्छौं। यो साँच्चै विनरपके्ष विMश्चिOयन विवज्ञानको पूवा"ग्रह हो। 
मन ग्रहर्ण गर, विप्रय विपचिडत, यो अत्मिस्तत्वको वास्तविवकता कुनै न कुनै रूपमा अवश्य प्रकट हुनेछ। त्यहाँ कुनै पीडा
हुनेछैन, र सबै आँसु पुचिछनेछ। जब तपाईं यो पढ्नुहुन्छ, येशूका शब्दहरू सम्झनुहोस्, "परमेश्वरको राvय तपाईं 
श्चिभत्र छ।" त्यसैले यो आध्यात्मित्मक चेतना वत"मान सम्भावना हो।

दैविनक कत"व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राQ"ना

प्रत्येक दिदन प्राQ"ना गनु" यस चच"का प्रत्येक सदस्यको कत"व्य हुनेछ: "तपाईंको राvय आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Qाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन" सक्छ!

चच" म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय"हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यक्ति:गत 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  प्रवितविबम्मिम्बत  गछ"न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच"का

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु"पद"छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राQ"ना गनु"पद"छ,  भविवष्यवार्णी गन",  न्याय गनF,
विनन्दा गनF, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानF वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच" म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन" सतक" ता

यो  चच"का  प्रत्येक सदस्यको  कत"व्य हुनेछ  विक उसले  आMामक मानक्तिसक 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 विMश्चिOयन साइन्स चच", स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिQयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम"शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विMश्चिOयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम"शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


