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विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 23 : 3

"उहाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति) दि+नुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने +ेखाउनलाई
उहाँले मलाई धार्मिम7कताको बाटोतर्फ�  डोराउनु हुन्छ।"

उत्तर+ायी पढाइ: 1 कोरिरन्थी 2 : 9-14, 16

9 तर, जस्तो शास्त्रमा लेखिखएको छः कुनै आँखाले पविन न+ेखेको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले 
चिचन्ता सम्म नगरेको कुरा आरू्फलाई प्रेम गनGहरूका विनम्तिम्त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा +ेखाउनु भएकोछ।आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको
गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।

11 जसरी कसैले पविन अकM माविनसको विवचारहरू बुझ्न सक्+ैन, खाली त्यो आत्मा जुन माविनसभिभत्र रहन्छ, 
त्यसले मात्र विवचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विवषयमा पविन त्यस्तै हो। परमेश्वरका विवचारहरू कसैले 
जान्+ैन। वितनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्+छ।

12 अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले 
यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दि+नु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनेर पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछQ, हामी माविनसको ज्ञानले क्तिसकाएको शब्+हरूमा भन्+ैनौं। हामी आत्माले 
क्तिसकाएका शब्+हरू नै प्रयोग गछQ। आत्मित्मक चीजहरू बातउनुलाई आत्मित्मक शब्+हरू नै बोल्छौं।

14 जो माविनस आत्मित्मक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहर्ण ग+Vन। उसले यी सब 
कुराहरू मूखा�तापूर्ण� सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्+ैन, विकन विक ती कुराहरूलाई आत्मित्मक 
रीवितले मात्र जाँच्न सविकन्छ।

16 परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले अह्राउन सक्छ?

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 35 : 9 (मेरो)

9 ...म परमप्रभुमा ह�विषत रहनेछु। जब उहाँले मलाई बचाउनु हुनेछ म ह�विषत हुनेछु।

2. भजनसंग्रह 143 : 8, 10-12

8 परमप्रभु, आज विबहान तपाईं आफ्नो स्नेहपूर्ण� करूर्णा मलाई +ेखाउनु होस्। म तपाईंलाई भरोसा ग+�छु 
मैले गनु�पनG कुराहरू मलाई +ेखाउनु होस् तपाईंको हातमा मैले आफ्नो जीवन अप�र्ण गरें!

10 तपाईंले मलाई के गन� चाहनुहुन्छ +ेखाउनु होस्। तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईंको शुद्ध आत्माले 
मलाई सही माग� विन+Gश गरोस्।

11 हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न दि+नुहोस्, यसकारर्ण माविनसहरूले तपाईंको नाउँको प्रशंसा गनGछन्। तपाईं 
वास्तवमा धमf हुनुहुन्छ भनेर +शा�उनु होस् अविन मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनु होस्।

12 हे परमप्रभु, तपाईंको पे्रम +ेखाउनुहोस, अविन मेरो शत्रुहरूलाई परास्त पानु�होस जसले मलाई मानG 
प्रयास गरिररहेका छन। विकन? विकनभने म तपाईंको +ास हुँ।

3. मत्ती 11 : 1

1 आफ्ना बाहै्र चेलाहरूलाई क्तिशक्षा दि+7+ै येशूले आफ्ना कुराहरू भविनसक्नु भएपचिछ उहाँ गाक्तिललको 
शहरहरू वितर प्रचार गन� अविन क्तिशक्षा दि+न जानुभयो।

4. मत्ती 12 : 22-28

22 त्यसपचिछ केही माविनसहरूले एकजना माविनसलाई येशू कहाँ ल्याए। उ अन्धो क्तिथयो अविन बोल्न पविन 
सक्+ैनथ्यो विकनविक उसलाई भूत लागेको क्तिथयो। उहाँले त्यसलाई विनको पानु�भयो अविन त्यस माविनसले 
बोल्न अविन +ेख्न थाल्यो।

23 सबै माविनसहरू चविकत भए। वितनीहरूले भने, “विन[यनै यी माविनस नै +ाऊ+का पुत्र हुन् जसलाई 
परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउने प्रवितज्ञा गनु� भएको क्तिथयो?”

24 जब र्फरिरसीहरूले माविनसहरूको मुखबाट यस्तो कुरा सुने तब वितनीहरूले भने, “येशूले माविनसरूबाट 
भूत भगाउनका विनम्तिम्त बालजिजबुल शक्ति)को प्रयोग ग+�छन्। बालजिजबुल भूतहरूको शासक हो।”

25 येशूले र्फरिरसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनुभयो। अविन उहाँले वितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आपसमा 
झगडा गनG कुनै पविन राज्य ध्वंस हुनेछ त्यसै गरी आरै्फमा विवभाजन भएको नगर दिटक्ने छैन। त्यसरीनै 
विवभाजन भएको कुनै परिरवार सर्फल हुँ+ैन।

26 यदि+ शैतानले शैतानलाई विनकाल्+छ भने, त्यो आफ्नै विवरुद्ध विवभाजिजत हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य 
दिटक्न वा चल्न सक्छ?

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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27 वितमीहरूले भन्+ैछौ विक मैले शैतानको शक्ति)द्वारा भूतहरू भगाउँ+ैछु। यदि+ यो सत्य हो भने, वितम्रा 
माविनसहरूले भुत भगाउन कुन शक्ति)को प्रयोग ग+Vछन?् यसकारर्ण वितमीहरूका आफ्नै माविनसहरूले 
वितमीहरूको भूल कोट्याउनेछन्।

28 तर म परमेश्वरका आत्माको शक्ति)द्वारा भुतहरू भगाउँछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ विक परमेश्वरको राज्य 
अचिr नै वितमीहरूमा आइसकेको छ।

5. मत्ती 16: 24-26

24 त्यसपचिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यदि+ कसैले मलाई पछ्याउन चाहान्छ भने उसले 
आरू्फलाई चाविहएको चीजहरू प्रवित अस्वीकार गनु� पछ�। उसलाई प्र+ान गरीएको Zूस उसले स्वीकार गनV
पछ� अविन त्यसपचिछ मलाई उसले पछ्याउनु पछ�।

25 जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अविन जसले मेरो विनम्तिम्त जीवन गुमाउँछ उसले 
यसको रक्षागछ�।

26 यदि+ कुनै माविनसले सबै संसार हात पछ� तर आफ्नै जीवन गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो 
जीवन प्राप्त गन�लाई कुनै माविनसले के दि+नसक्छ?

6. मत्ती 8 : 5-13

5 येशू कर्फन�हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहरमा प्रवेश गनु�भयो, एकजना सेनाका अचिधकारी उहाँकहाँ 
आए अविन उहाँको सहयोगको विनम्तिम्त विवन्ती गरे।

6 अचिधकारीले भने, हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षवातले थक्तिलएर मेरो rरको पलङ्गमा लचिडरहेको छ। उसले 
आफ्नो शरीर चलाउनसम्म सकेको छैन अविन उग्र व्यथाले पीचिडत छ।

7 येशूले ती अचिधकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अविन वितनलाई विनको पारिरदि+नेछु।
8 अचिधकारीले जवार्फ दि+ए, हे प्रभु! तपाईं मेरो rरमा पस्नु हुने त्यवित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक 

वचन भविनदि+नुहोस् र मेरो नोकर विनको भइहालोस्।
9 म कसैको अधीनमा छु। अविन मेरो अचिधनमा अरू सैविनकरू छन्। यदि+ मैले कुनै एकजना क्तिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्+ा उ जान्छ। अविन अकM एक क्तिसपाहीलाई मैले आउ भन्+ा ऊ आँउछ। यदि+ मैले मेरो 
नोकरलाई भनें, यो गर अविन उसले त्यो गछ�। मलाई थाहा छ तपाईंसंग पविन यस्तो शक्ति) छ।

10 जब येशुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आ[य�चविकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो साथमा 
भएका ती सबै माविनसहरूलाई भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँचो भन्+छु, इस्राएलमा पविन मैले कुनै 
माविनस यस्तो दृढ विवश्वासी पाइनँ।

11 धेरै माविनसहरू पूव� र पभि[मबाट आई पुग्ने छन् अविन वितनीहरू स्वग�को साज्यमा अब्राहाम, इसाहाक र
याकूबसँग भोजन गन�का विनम्तिम्त मेचमा बस्नेछन्।

12 तर राज्यमा माग� पाउनु पनG माविनसहरू चाकिह7 वितनीहरू अन्धकार भिभत्र र्फाक्तिलनेछन्। अविन त्यो ठाउँमा 
माविनसहरू पीडाले रूवाबासी र +ाह्रा विकट्ने छन्।

13 तब येशूले त्यस अचिधकारीलाई भन्नुभयो, वितम्रो rरमा जाऊ। वितमीले विवश्वास गरे जस्तै वितम्रो नोकर 
विनको भइसकेको हुनेछ। अविन ठीक त्यसैबला उसको नोकर विनको भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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7. यशैया 55 : 2, 3

2 विकन? वितमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पैसा बबा�+ गछ{ जुन खास भोजन नै होइन? विकन वितमीहरू त्यस्ता 
व्यथ�का कामहरू गछV जसले वितमीहरूलाई सन्तुष्टी दि+ँ+ैन? एक+मै ध्यान दि+एर मेरा कुरा सुन अविन 
वितमीहरूले राम्रा भोजन खान पाउनेछौ। वितमीहरूले त्यस्तो राम्रा खाना खानेछौ जसले वितम्रो आत्मा 
तृप्त पानGछ।

3 मैले भनेका कुराहरूमा एक+मै ध्यान दि+एर सुन्। मेरो कुरालाई ध्यान दि+एर सुन वितमीहरूका प्रार्णहरू 
बाँच्नेछन्। मकहाँ आऊ र वितमीहरूसँग एक करार गनGछु जुन स+ा-सव�+ा रहनेछ। यो करार त्यस्तो हुनेछ
जुन मैले +ाऊ+सँग गरेको क्तिथए।ँ

8. एविर्फसी 4 : 17-24

17 म यो भन्छु र प्रभुको सम्बन्धमा चेतावनी दि+न्छुः परमेश्वरलाई नचिचन्नेहरू जस्तो भएर नबस। 
वितनीहरूका विवचार विनकम्मा हुन्छन्।

18 ती केही बुझ्न स)ैनन्, अविन केही जान्+ैनन् विकन विक वितनीहरू सुन्न अस्वीकार गछ�न् त्यसैले परमेश्वरले 
दि+एको जीवन जस्तो वितनीहरूको जीवन हुँ+ैन।

19 लज्जा अनुभव गनG क्षमता वितनीहरूले गुमाएका छन्। कुकम� गन� मै वितनीहरूका जीवन पूर्ण�रूपले 
लागेकाछन् । हर प्रकारको नीच काम गन� ती सधैं तम्सन्छन्।

20 तर वितमीहरूले क्तिसकेको ख्रीष्टको कुरा त्यस्तो होइन।
21 म जान्+छु, वितमीहरूले ख्रीष्टको बारेमा सुनेकाछौ अविन वितमीहरू उहामँा छौ, यसथ� वितमीहरूले सत्यता 

क्तिसक्यौ। हो, खासमा सत्यता येशूमा छन्।
22 वितमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन क्तिसकाइयो। त्यसको अथ�, अचिrका दि+नहरूमा पछ्याइ 

किह7डेको कुमाग�लाई वितमीहरूले त्याग्नु पछ�। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण� इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो 
बनाइसकेका छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।
24 वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धमf र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 

वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा क्तिसज�नु भएको छ।
9. रोमी 8 : 1, 2, 14-17 (लाई 2nd ;)

1 यसैले, अब जो-जो ख्रीष्ट येशूका साथ छन् उनीहरूलाई +ोषी ठहरइने छैन।
2 विकन म +ोषी भनेर माविनन्नँ? विकनभने ख्रीष्ट येशूमा, जीवन+ाता आत्माको विवधान जसले जीवन ल्याँउछ

त्यसले मलाई मु)ी दि+यो। त्यो विवधान जसबाट पाप र मृत्यु आउँछ त्यसबाट पविन मलाई मुक्ति) दि+यो।
14 परमेश्वरका साँचो छोरा-छोरीहरू भनेका ती नै हुन् जो परमेश्वरकै आत्माद्वारा डोया�इएका हुन्छन्।
15 जुन आत्मा वितमीले पाएकाछौ त्यो वितमीलाई रे्फरिर +ास बनाउने र डर +ेखाउने आत्मा होइन। हामीले 

पाएको आत्माले हामीलाई परमेश्वरका छोरा-छोरी बनाउँछ अविन त्यही आत्मासँगै हामी भन्छौ, विपता, 
विप्रय विपता।

16 अविन त्यो आत्मा आरै्फले हाम्रो आत्मालाई साक्षी दि+न्छ विक हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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17 य+ी हामी परमेश्वरका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीवा�+ पाउनेछौं जुन परमेश्वरक्तिसत आफ्ना 
माविनहरूका लाविग छ। हामीले ती आशीवा�+ परमेश्वरबाट ख्रीष्टक्तिसतै पाउनेछौं। तर हामीले ख्रीष्टले जस्तै 
दुःख-पीडा सहनु पछ� त्यसपचिछ मात्र हामीले पविन ख्रीष्टले जस्तै गौरव प्राप्त गनGछौ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 60 : 29-31

आत्मासँग अनन्त संसाधन छन् जसको साथमा मानवजावितलाई आक्तिशष् दि+न को लागी, र खुशी अचिधक 
सजीलै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो रखरखाव मा अचिधक सुरभिक्षत हुनेछ, यदि+ आत्मा मा खोजिजएको छ।

2. 302 : 19-24

हुनुको विवज्ञानले माविनसलाई क्तिसद्ध प्रकट ग+�छ, भले नै विपता क्तिसद्ध हुनुहुन्छ, विकनविक आध्यात्मित्मक माविनसको
आत्मा, वा मन भगवान हो, सबै अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हो, र विकनविक यो वास्तविवक माविनस भावनाको
सट्टा आत्मा द्वारा शाक्तिसत छ, आत्मा को कानून द्वारा, प+ाथ� को तथाकक्तिथत कानून द्वारा छैन।

3. 273 : 16-20

प+ाथ� र चिचविकत्सा विवज्ञान को तथाकक्तिथत कानून कविहल्यै नश्वर पूरा, सामंजस्यपूर्ण�, र अमर बनाएको छ। 
आत्मा द्वारा शाक्तिसत हुँ+ा माविनस सामंजस्यपूर्ण� हुन्छ। अतः अत्मिस्तत्व को सत्य लाई बुझ्न को महत्व, जो 
आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्व को विनयमहरु लाई प्रकट ग+�छ।

4. 482 : 3-12

मानव सोचाईले परिरकल्पना को माध्यम बाट आत्मा शब्+ को अथ� चिमसाएको छ विक आत्मा दुबै खराब र एक 
राम्रो बुजिद्ध हो, प+ाथ� मा विनवासी। शब्+ आत्मा को उचिचत उपयोग सधैं भगवान शब्+, जहाँ अथ� आवश्यक छ 
प्रवितस्थापन गरेर प्राप्त गन� सविकन्छ। अन्य अवस्थामा, शब्+ भावना को उपयोग गनु�होस्, र तपाइँ वैज्ञाविनक 
संकेत हुनेछ। ईसाई विवज्ञान मा प्रयोग गरीएको छ, आत्मा ठीक आत्मा, वा भगवान को पया�यवाची हो; तर 
विवज्ञान बाविहर, आत्मा भावना संग समान छ, भौवितक अनुभूवित संग।

5. 210 : 11-18

जान्+छन् विक आत्मा र यसको गुर्णहरु स+ाको लागी माविनस को माध्यम बाट प्रकट भएको क्तिथयो, गुरुले 
विबरामीलाई विनको पानु�भयो, अन्धाहरुलाई दृविष्ट दि+नुभयो, बविहराहरुलाई सुन्नु, लंगडाहरुलाई खुट्टा, यसैले 
मानव दि+माग र शरीर मा दि+व्य दि+माग को वैज्ञाविनक काय� लाई प्रकाशमा ल्याउन। र आत्मा र मुक्ति) को एक 
राम्रो समझ दि+ँ+ै। येशू एक र एउटै आध्यात्मित्मक प्रविZया द्वारा रोग र पाप विनको पानु�भयो।

6. 477 : 22-29

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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आत्मा प+ाथ� हो, जीवन, र माविनस को बुजिद्ध, जो व्यक्ति)गत छ, तर कुरा मा छैन।
आत्मा कविहल्यै आत्मा भन्+ा कम केविह प्रवितविबम्बिम्बत गन� सक्+ैन।

माविनस आत्मा को अभिभव्यक्ति) हो। भारतीयहरु अन्तर्निन7विहत वास्तविवकता को केविह झलक पकड, जब 
उनीहरु एक विनभि[त सुन्+र ताल "महान आत्मा को मसु्कान" भविनन्छ।

7. 315 : 11-20

माविनसहरु को विवपरीत र झूटा विवचारहरु भगवान संग ख्रीष्ट को पुत्रत्व को आफ्नो भावना बाट लुकाए। 
वितनीहरूले उहाँको आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्व बुझ्न सकेनन्। उनीहरुको शारीरिरक दि+माग यससँग दुश्मनीमा क्तिथयो। 
ख्रीष्ट येशू द्वारा प्रस्तुत गरीएको परमेश्वरको आध्यात्मित्मक विवचारको सट्टामा उनीहरुको विवचार नश्वर गल्तीले 
भरिरएको क्तिथयो। भगवान को समानता हामी पाप को माध्यम बाट दृविष्ट गुमाउँछौं, जो सत्य को आध्यात्मित्मक 
भावना को बा+ल; र हामी यो समानता तब मात्र महसुस गछQ जब हामी पापलाई वशमा पाछQ र माविनसको 
विवरासत प्रमाभिर्णत ग+�छौं, भगवानका छोराहरुको स्वतन्त्रता।

8. 481 : 28-32

आत्मा माविनस को ईश्वरीय क्तिसद्धान्त हो र पाप कविहल्यै, - यसैले आत्मा को अमरता। विवज्ञान मा हामी जान्+छौं
विक यो भौवितक भावना हो,  आत्मा होइन,  जुन पाप ग+�छ;  र यो पाईन्छ विक यो पाप को भावना हो जुन
हराएको छ, र एक पापी आत्मा हैन।

9. 301 : 23-2

नश्वर माविनस आर्फैं लाई भौवितक प+ाथ� जस्तो लाग्छ, जबविक माविनस "छविव" (विवचार) हो। भ्रम, पाप, रोग, र 
मृत्यु भौवितक भावना को झूटो गवाही बाट उत्पन्न हुन्छ, जो, अनन्त आत्मा को र्फोकल दूरी बाविहर एक कक्तिथत
दृविष्टकोर्ण बाट, मन र प+ाथ� को एक उल्टो छविव प्रस्तुत गरीएको छ सबै उल्टो भयो।

यो झुटो आत्मा भौवितक रूपहरु मा एक असन्तुष्ट विनवासी हुन को लागी मानीन्छ, र माविनस आध्यात्मित्मक को 
सट्टा भौवितक हुन। अमरता मतृ्यु द्वारा बाध्य छैन। आत्मा द्वारा कम्पास छैन। क्तिसद्धान्त टुZा टुZा विवचारहरुमा 
पाउन सविक+ैन।

10.   240 : 27-32

भावना को तु्रदिटहरु लाई पूव�वत गन� को लागी एक पूर्ण� र विनष्पक्ष रूप मा अत्यन्तै टाढाको पैसा वितनु� पछ�, 
जब सम्म सबै त्रदुिट अन्ततः सत्य को अधीनमा ल्याईन्छ। पाप को ज्याला वितनG ईश्वरीय विवचिध एक को झुक्न 
नसक्ने, र अनुभव बाट क्तिसक्ने कसरी भावना र आत्मा को बीच विवभाजिजत गन� को लागी।

11.   281 : 27-1

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय विवज्ञानले पुरानो बोतलहरुमा नयाँ शराब, प+ाथ� मा आत्मा, न त अनन्त को परिरचिमत मा राख्+ैन। हाम्रो
आत्मा को तथ्यहरु लाई बुझ्ने विबक्तित्तकै हाम्रो झूटा विवचारहरु नष्ट हुन्छन। पुरानो विवश्वास बाविहर फ्याँक्नु पछ� वा 
नयाँ विवचार बगाउनु पछ�, र प्रेरर्णा, जो हाम्रो दृविष्टकोर्ण परिरवत�न गन� को लागी, हराउनेछ।

12.   430 : 3-7

नश्वर दि+माग त्रदुिट संग भाग्नु पछ�, आर्फैं लाई उसको कम�हरु संग छोडनु पछ�, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आ+श�,
+ेखा पनGछ। विवश्वासले यसको क्तिसमाना र्फराविकलो पानु� पछ�  र प+ाथ� को सट्टा आत्मा मा आराम गरेर यसको
आधार बक्तिलयो बनाउनु पछ�।

13.   201 : 7-12

हामी झूटा जगहरुमा सुरभिक्षत रुपमा विनमा�र्ण गन� सक्+ैनौं। सत्यले नयाँ प्रार्णी बनाउँछ, जसमा पुराना कुराहरु 
विबतेर जान्छन् र "सबै कुरा नयाँ बन्छन्।" जुनून, स्वाथ�, झूटा भूख, rृर्णा, डर, सबै कामुकता, 
आध्यात्मित्मकता को लागी उपज, र हुनु को प्रचुरता भगवान को पक्ष मा छ, राम्रो।

14.   40 : 31-7

ईसाई धम� को प्रकृवित शाम्तिन्तपूर्ण� र आशीवा�+ छ, तर राज्य मा प्रवेश गन� को लागी, आशा को लंगर प+ाथ� 
को प+ा� बाविहर शेविकना मा डालीनु पछ� जसमा येशू हाम्रो अचिr विबवितसक्नुभयो; र यो माचिमला भन्+ा बाविहरको
प्रगवित धमfहरुको खुशी र विवजय को साथ साथै उनीहरुको दु: ख र पीडाहरु को माध्यम बाट आउनु पछ�। 
हाम्रो गुरु जस्तै, हामी भौवितक भावना बाट आध्यात्मित्मक हुनुको अत्मिस्तत्व को भावना बाट विब+ा हुनु पछ�।

15.   14 : 25-30

भौवितक जीवन को विवश्वास र सपना बाट विबल्कुल अलग, जीवन ईश्वरीय छ, आध्यात्मित्मक समझ र सारा पथृ्वी 
मा माविनस को प्रभुत्व को चेतना प्रकट। यो समझले त्रुदिट बाविहर विनकाल्छ र विबरामीलाई विनको पाछ�, र यसको 
साथ तपाइँ "एक अचिधकार भएको रूपमा" बोल्न सक्नुहुन्छ।

+ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

+ैविनक प्राथ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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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 समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छे+ 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यक्ति)गत अनुलग्नकले म+र चच�का  स+स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प+�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  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 गनG,
विनन्+ा गनG, सल्लाह दि+न,े प्रभाव पानG वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे+ 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

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

चच� म्यानुअल, अनुच्छे+ 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विZभि[यन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिथयो। यो किक7ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विZभि[यन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


