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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 धार्मिम8कताको बाटोतर्फ�  डोराउनु हुन्छ।"

उत्तर,ायी पढाइ:  भजनसंग्रह 139: 1-10

1 हेपरमप्रभु, तपाईंले मलाई जाँच्नु भयो। तपाईं मेरो बारेमा सबै जान्नुहुन्छ।
2 म कविहले बस्छु र म कविहले उठ्छु तपाईं सबै जान्नुहुन्छ। धेरै टाढाबाट नै तपाईं मेरो विवचारहरू 

बुझ्नुहुन्छ।
3 परमप्रभु, म कहाँ गईरहेको हुन्छ, र कविहले लम्पसार हुन्छु भन्ने सबै कुरा तपाईं जान्नुहुन्छ। मैले गनC 

प्रत्येक कुरा तपाईं जान्नुहुन्छ।
4 हे परमप्रभु, म के भन्न चाह,ँछु भन्ने कुरा मेरो मुखबाट विनस्कनु अघिE नै तपाईं जान्नुहुन्छ।
5 हे परमप्रभु, तपाईं मेरो वरिरपरिर हुनुहुन्छ, मेरो अगाघिड पछाघिड र चारैवितर। तपाईंले माया गरेर मेरो क्तिशरमा 

हात राख्नुहुन्छ।
6 तपाईं यी सबै कुरा जान्नुहुन्छ, भनेर म छक्क परें, मलाई यी कुराहरू बुझ्नलाई एक,म कदिठन पयK।
7 म जता-जता जान्छु तपाईंको आत्मा त्यता-त्यतै हुँन्छ। हे परमप्रभु, म तपाईंको सम्मुखबाट रु्फत्कित्कन 

सक्दिक्,नँ।
8 हे परमप्रभु, यदि, म स्वग� वितर गए तपाईं त्यतै हुनुहुन्छ। यदि, म पाताल तर्फ�  झरे तपाईं त्यतै हुनुहुन्छ।
9 परमप्रभु, जहाँ Eाम उ,ाउँछ त्यतै पूव�वितर गए भने, तपाईं त्यतै वितर हुनुहुन्छ। यदि, म पश्चिQम समदु्र वितर 

गए तपाईं त्यतै वितर हुनुहुन्छ।
10 त्यहाँ पविन तपाईंको ,ाविहने हातले मलाई पक्रन्छ अविन मलाई त्यही हातले डोया�उनु हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 103: 1-6, 13, 14 (वितर;), 15-22 

1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुर्ण-गान ग,�छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिस8 विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिरदि,नु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदि,न हुन्छ।
4 परमेश्वरले घिचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ अविन हामीलाई उहाँले प्रेम र ,या गनु�हुन्छ।
5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दि,नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरूड जस्तो नयाँ 

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

प्रवितEात भएको छ।
13 परमप्रभु आफ्ना भ*जनहरूसंग त्यस्तो स्नेही हुनुहुन्छ जसरी एक विपता आफ्ना छोरा-छोरीहरूसँग 

हुन्छ।
14 परमेश्वरले हाम्रो बारेमा सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ, हामी धूलाका कर्णहरूबाट बविनएका हौं भनेर परमेश्वर 

जान्नुहुन्छ।
15 हाम्रो जीवन छोटो छ भनेर उहाँले जान्नुहुन्छ। हाम्रो जीवन Eाँस जस्तै हो भन्ने कुरा पविन जान्नुहुन्छ।
16 परमेश्वर जान्नुहुन्छ हामीहरू जङ्गली रू्फलहरू जस्तै हौं। जुन रू्फलहरू घिछटै्ट हुर्किक8न्छन्। त्यसपघिछ तातो 

बतासको झोका आएर मछ�न। झटै्ट वितमी भन्न सक्,ैनौ विक रू्फल कहाँ रु्फक्तिलरहेथ्यो।
17 तर परमप्रभुले आफ्ना भ*जनहरूलाई सधैं माया गनु�भयो अविन उहाँले आफ्ना भ*जनहरूलाई 

अनवरत पे्रम गनु�हुन्छ। परमेश्वरको धार्मिम8कता वितनीहरूका छोरा-नावितमाक्तिX अनन्त,ेखिख अनन्तसम्म 
रहन्छ।

18 परमेश्वर ती माविनसहरूका लाविग असल हुनुहुन्छ जसले उहाँको करार पालन गछ�। परमेश्वर ती 
माविनसहरूका लाविग असल हुनुहुन्छ जसले उहाँको आ,ेश पालन गछ�न्।

19 परमेश्वरको सिस8हासन स्वग�मा छ। अविन उहाँले सबै Xोकमा शासन गनु�हुन्छ।
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 गछp।
21 हे उहाँका सबै क्तिसपाहीहरू! परमप्रभुको प्रशंसा गर। वितमीहरू उहाँको ,ासहरू हौ। जो परमप्रभुले इच्छा 

गनु�हुन्छ वितमीहरू त्यही काम ग,�छौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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22 परमप्रभुले प्रत्येक Xोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सबै Xोकहरूमा 
राज गनु� हुन्छ, अविन ती सबै Xोकहरूले परमप्रभुको गुर्ण-गाऊनु पछ�! हे मेरो प्रार्ण परमप्रभुको गुर्ण-गान 
गर!

2. लूका 4: 14-21

14 येशू पविवत्र आत्माको शक्ति* क्तिलएर गालीलमा र्फकू� नु भयो। गालीलभरिर उहाँको बारेमा समचारहरू 
रै्फक्तिलयो।

15 उहाँले वितनीहरूको सभा Eरहरूमा क्तिसकाउन शुरू गनु�भयो। सबै माविनसहरूले उहाँको प्रशंसा गरे।
16 येशूले आरु्फ हुकC को शहर नासरतको पविन यात्रा गनु� भयो। विवश्रामको दि,नमा अघिE झैं उहाँ सभाEरमा 

जानु भयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उश्चिभनु भयो।
17 यशैया अगमव*ाद्वारा लेखिखएको ग्रन्X उहाँलाई दि,ईएको क्तिXयो। उहाँले ग्रन्X पल्टाउनु भयो अविन एक 

ठाउँ जहाँ विनम्नक्तिलखिखत कुरा लेखिखएको भेट्टाउनु भयोः
18 परमप्रभुको आत्मा ममक्तिX छ। परमेश्वरले मलाई अश्चिभषेक गनु�भएकोछ, केही पविन नभएका 

माविनसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई Eोषर्णा गनु� पठाउनु भएकोछ, कै,ीहरूलाई 
मु* पान� अविन अन्धो माविनसहरूलाई ,ेख्न सक्ने पान� अनेकौं यातनामा विपक्दिल्सएका माविनसहरूलाई 
मु* पान� परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोछ।

19 अविन Eोषर्णा गन� विक आफ्नो माविनसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उघिचत समय आएको छ।
20 उहाँले ग्रन्X बन्, गनु�भयो। उहाँले त्यो ग्रन्X सहयोगीलाई दि,एर त्यहीं बस्नुभयो। सभा Eरमा भएका 

प्रत्येक माविनसले उहाँ लाई हेरिररहेका क्तिXए।
21 येशू वितनीहरूसंग बोल्न Xाल्नु भयो उहाँले भन्नु भयो, मैले वितमीहरू अघिE जो धम�ग्रन्Xको अंश पढे त्यो 

आज पढ,ै ग,ा� नै पूर्ण� भयो।

3. लूका 13: 10-17

10 विवश्रामको दि,न येशूले सभाEरहरूमा क्तिशक्षा दि,नुभयो।
11 सभाEरमा एउटी स्त्री क्तिXई। ऊ श्चिभत्र दुष्टात्मा पसेको क्तिXयो जसद्वारा ऊ अठाह व�षबाट कुप्रेकी क्तिXई। 

त्यसको ढाड कुप्रो क्तिXयो अविन क्तिसधा उश्चिभन सक्ति*नXी।
12 जब येशूले उसलाई ,ेख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, ए नारी, वितमी आफ्नो रोगबाट मु* भयौ।
13 येशूले ऊमाक्तिX हात राख्नुभयो। त्यपघिछ ऊ उठ्न सकी अविन परमेश्वरको प्रशंसा गरी।
14 विवश्रामको दि,न यसरी येशूले जाती पारेकोमा सभा Eरका प्रमुख येशूसंग रिरसाएका क्तिXए। यसकारर्ण 

उहाँले त्यहाँ उपक्दिस्Xत माविनसहरूलाई भन्नुभयो, छ दि,न काम गरिरन्छ। अविन कुनै दि,न विनको पान�को 
लागी कोही आउन सक्छ। तर विवश्राम को दि,न विनको हुनको विनत्किम्त नआउनु।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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15 प्रभूले उनलाई भन्नुभयो, “वितमीहरू कपटी हौ। वितमीहरू सबैले वितमीहरूको गोठ अXवा गधा खोलेर 
गोरू अXवा तवेलाबाट वितनीहरूलाई पानी विपयाउन लैजान्छौ। वितमीहरू यो विवश्रामको दि,न पविन गछp?

16 यो स्त्री जसलाई मैले विनको पारें ऊ हाम्रै यहू,ीकी छोरी हुन्। तर शैतानले उसलाई अठाह व�षसम्म बाँधेर 
राख्यो। के विवश्रामको दि,न उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक क्तिXएन?

17 जब येशूले यसो भन्नुभयो, सबै माविनसहरू जसले उहाँको विनन्,ा गरे वितनीहरू लक्दिyजत भए। अविन 
श्चिभडका सबै माविनसहरू येशूले गरेको त्यस्तो अचम्मिम्मत काय�का विनत्किम्त खुशी भए।

4. मत्ती 10: 1, 5 (वितर 3rd,), 8, 20, 28 (वितर:), 29-31, 42

1 येशूले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले दुष्टात्माहरूलाई धपाउने सामथ्य� 
वितनीहरूलाई दि,नुभयो। उहाँले हरेक प्रकारको रोग र विबमारहरू विनको गन� सक्ने सामथ्य� 
वितनीहरूलाई दि,नुभयो।

5 येशूले यी बाह्रजना प्रेरिरतहरूलाई आज्ञा दि,नुभयो। त्यसपघिछ उहाँले वितनीहरूलाई राyयको विवषयमा
प्रचार गन� भनी पठाउनुभयो। येशूले भन्नुभयो, गैर यहूदूहीरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका 
शहरहरूमा पविन नजाऊ।

8 रोगीहरूलाई विनको पार, मरेकाहरूलाई जिजवनमा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। 
माविनसहरूबाट भूत धपाऊ। म वितमीहरूलाई क्तिसत्तैंमा यी शक्ति*हरू दि,न्छु। यसX� क्तिसत्तैंमा 
वितनीहरूलाई सEाऊ।

20 वास्तवमा वितमीहरू बोल्नेछैनौ परमविपताको आत्मा आरै्फ वितमीहरूबाट बोल्नुहुनेछ।
28 माविनसहरू,ेखिख नडराऊ। वितनीहरूले वितम्रो शरीलाई मात्र मानCछन्। वितनीहरूले आत्मालाई मान� 

सक्ने छैनन्। वितमीहरू त्यससंग डराउनु पनCछ जसले वितम्रो शरीर र आत्मालाई नै न�कमा लैजान्छ। 
उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउनु सक्नु हुन्छ।

29 चराहरू बेच्नुप,ा� दुइवटा चराको ,ाम एक पैसा मात्र वितनु� पनCछ। तर वितम्रा विपताको इच्छविबना एउटै
चरापविन मनC छैन।

30 वितम्रा टाउँकोमा कवितवटा केशहरू छन् उहाँले ती समेत जान्नुहुन्छ।
31 यसकारर्ण डर नमान। वितमीहरू ती चराहरूभन्,ा धेरै उत्कृष्ट छौ।
42 यदि, कसैले मलाई पछ्याउनेले यी सानाहरू मध्ये कसैलाई सहायता गला�, उसले आफ्नो इनाम 

पाउनेछ। त्यस माविनसले एक मात्र दि,ए पविन मबाट ठूलो इनाम पाउनेछ।

5. 1 कोरिरन्Xी 15: 51-54

51 तर सुन, म यो रहस्य वितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मनC छैनौ, तर हामी सबैको परिरवत�न हुनेछ।
52 यसकोलाविग खाली एकक्षर्ण लाग्छ। आँखा जिझम्के जक्तित्तकै घिछटो हामी ब,ल्न्छौं। जब अत्किन्तम तुरही 

बyछ तब यो हुनेछ। तुरही बyनेछ र मरेकाहरू अविवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्। अविन हामी पविन सबै 
ब,ल्ी हुनेछौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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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।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 587 : 5-8

भगवान। महान म हुँ; सबै-जान्ने, सबै-,ेखाने, सबै-काय� गनC, सव�-ज्ञानी, सव�-प्रमे गनC, र अनन्त; क्तिसद्धान्त; 
मन; आत्मा; आत्मा; जीवन; सत्य; माया; सबै प,ाX�; बुजिद्ध।

2. 30 : 19-1

सत्यको व्यक्ति*गत आ,श�को रूपमा, ख्रीष्ट येशू रविबविनकल त्रदुिट र सबै पाप, रोग र मृत्युलाई हप्काउन 
आउनुभयो, - सत्य र जीवनको बाटो ,ेखाउन। यो आ,श� येशूको सम्पूर्ण� पार्सिX8व करिरयरमा प्र,श�न गरिरएको 
क्तिXयो, आत्मा र भौवितक भावना, सत्य र त्रदुिट बीचको श्चिभन्नता ,ेखाउँ,ै।

यदि, हामीले आत्मालाई विनयन्त्रर्णमा राख्न अनुमवित दि,न भौवितक भावनाको तु्रदिटहरूमाक्तिX पया�प्त रूपमा विवजय
हाक्तिसल गरेका छौं भने, हामी पापलाई Eृर्णा गनCछौं र यसलाई प्रत्येक मुखौटामुविन हप्काउँनेछौं। केवल यस 
तरिरकाले हामी हाम्रा शत्रुहरूलाई आशीवा�, दि,न सक्छौं, यद्यविप वितनीहरूले हाम्रा शब्,हरूलाई त्यसरी 
बुझ्,ैनन्। हामी आफ्नो लाविग छनौट गन� सक्,ैनौं, तर येशूले क्तिसकाउनुभएको तरिरकामा हाम्रो मकु्ति*को लाविग 
काम गनु�पछ�। नम्रता र शक्ति*मा, उहाँले गरिरबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेको भेदिटयो।

3. 204 : 30-6

प,ाX�मा ईश्वर बस्छ भन्ने विवश्वास सव�धम�वा,ी हो। आत्मा शरीरमा हुन्छ, मन प,ाX�मा हुन्छ र नराम्रोमा 
असल हुन्छ भनी भनाइ रहेको त्रदुिट, त्यसलाई नभन्नु पछ� र त्यस्ता अश्चिभव्यक्ति*हरूबाट बन्, गनु�पछ�; नत्र 
परमेश्वर मानवताबाट लुकेर बस्नुहुनेछ, र नश्वरहरूले पाप गरिररहेछन् भनी Xाहै नपाई पाप गनCछन,् 
आत्माको सट्टा वस्तमुा भर पनCछन्, लङ्गडाले ठेस लाग्नेछ, मातेको साXमा डुब्नेछन्, रोगले उपभोग 
गनCछन्, - सबै वितनीहरूको अन्धोपनको कारर्णले, वितनीहरूको झूटा भगवान र माविनसको बारेमा भावना।

4. 70 : 12-9

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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दि,व्य मनले Eाँसको ब्लेड,ेखिख तारासम्म सबै पविहचानहरूलाई अलग र अनन्तको रूपमा राख्छ। प्रश्नहरू छन्:
परमेश्वरको पविहचान के हो? आत्मा के हो? बनेको वस्तुमा जीवन वा आत्मा हुन्छ?

केविह पविन वास्तविवक र अनन्त छैन, - आत्मा केविह छैन, तर भगवान र उहाँको विवचार। दुष्टको कुनै वास्तविवकता
हु,ैँन। यो न त व्यक्ति*, स्Xान, न चीज हो, तर केवल एक विवश्वास हो, भौवितक भावनाको भ्रम हो।

सबै वास्तविवकताको पविहचान,  वा विवचार,  सधैंभरिर जारी  रहन्छ;  तर आत्मा,  वा सबैको ईश्वरीय क्तिसद्धान्त,
आत्माको  संरचनामा  छैन।  आत्मा  आत्मा,  ईश्वर,  सृजनात्मक,  शाक्तिसत,  सीघिमत  रूप  बाविहरको  असीम
क्तिसद्धान्तको पया�यवाची हो, जसको रूप मात्र प्रवितविबम्मिम्बत हुन्छ।

5. 467 : 1-23

प्रश्न। - आत्मा विवज्ञानको माग के हो?

जवार्फ। - यो विवज्ञानको पविहलो माग हो, "म भन्,ा पविहले वितम्रो अरू कुनै ,ेवता नहोस्।" यो म आत्मा हो। 
त्यसकारर्ण आज्ञाको अX� यो हो: तपाईसँग कुनै बुजिद्ध छैन, जीवन छैन, कुनै प,ाX� छैन, सत्य छैन, प्रमे छैन, 
तर जुन आध्यात्मित्मक छ। ,ोस्रो यो जस्तै छ, "वितमीले आफ्नो घिछमेकीलाई आरै्फलाई जस्तै प्रेम गन�।" यो राम्ररी 
बुझ्नुपछ�  विक सबै माविनसहरूको एउटै मन, एउटै ईश्वर र विपता, एउटै जीवन, सत्य र प्रेम छ। यो तथ्य प्रष्ट हुँ,ै 
जा,ँा मानव जावित समानुपावितक क्तिसद्ध हुनेछ, युद्ध बन्, हुनेछ र माविनसको साँचो भ्रातृत्व स्Xाविपत हुनेछ। अरू 
कुनै ,ेवताहरू नभएको, अरू कसैलाई नर्फका�उने बाहेक उहाँलाई डोऱ्याउनको लाविग एक क्तिसद्ध मन, माविनस 
परमेश्वरको प्रवितरूप हो, शुद्ध र अनन्त, त्यो दि,माग ख्रीष्टमा पविन क्तिXयो।

विवज्ञानले आत्मा, आत्मालाई शरीरमा नभएको र परमेश्वरलाई माविनसमा होइन तर माविनसद्वारा प्रवितविबम्मिम्बत 
रूपमा प्रकट ग,�छ। सानोमा ठूलो हुन सक्,ैन। Xोरैमा ठुलो हुन सक्छ भन्ने विवश्वास नै खराब काम गनC तु्रदिट 
हो। यो आत्मा विवज्ञानको प्रमुख विबन्दु हो, त्यो क्तिसद्धान्त यसको विवचारमा छैन। आत्मा, आत्मा, माविनसमा 
सीघिमत छैन, र कविहल्यै प,ाX�मा छैन।

6. 170 : 14-17

सत्यका मागहरू आध्यात्मित्मक हुन,् र मनद्वारा शरीरमा पुग्छन्। माविनसको आवश्यकताको सबैभन्,ा राम्रो 
व्याख्याकता�ले भने: "आफ्नो जीवनको लाविग कुनै विवचार नगनु�होस्, के खाने, वा के विपउने।

7. 259 : 6-14

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविनस ईश्वरको वास्तविवक स्वरूप हो। ईश्वरीय प्रकृवितलाई ख्रीष्ट येशूमा उत्कृष्ट रूपमा 
अश्चिभव्य* गरिरएको क्तिXयो, जसले माविनसमाक्तिX परमेश्वरको वास्तविवक प्रवितविबम्ब फ्याँक्यो र वितनीहरूको 
जीवनलाई वितनीहरूको गरीब विवचार-मोडलले अनुमवित दि,ने भन्,ा उच्च ल्याउनुभयो, - विवचारहरू जसले 
माविनसलाई पवितत, विबरामी, पाप र मरेको रूपमा प्रस्तुत ग,�छ। वैज्ञाविनक अत्मिस्तत्व र ईश्वरीय उपचारको ख्रीष्टको
जस्तो समझमा एक क्तिसद्ध क्तिसद्धान्त र विवचार समावेश छ, - क्तिसद्ध ईश्वर र क्तिसद्ध माविनस, - विवचार र प्र,श�नको 
आधारको रूपमा।

8. 210 : 11-18

आत्मा र यसका गुर्णहरू स,ाको लाविग माविनसद्वारा प्रकट हुन्छन् भन्ने Xाहा पाएर, गुरुले विबरामीहरूलाई 
विनको पानु�भयो, अन्धाहरूलाई दृविष्ट दि,नुभयो, बविहराहरूलाई सुन्नु भयो, लङ्गडाहरूलाई खुट्टा दि,नुभयो, 
यसरी मानव मन र शरीरमा ईश्वरीय मनको वैज्ञाविनक काय� प्रकाशमा ल्याउनुभयो। र आत्मा र मुक्ति* को राम्रो 
समझ दि,,ै। येशूले रोग र पापलाई एउटै र एउटै आध्यात्मित्मक प्रविक्रयाद्वारा विनको पानु�भयो।

9. 301 : 17-32

जसरी परमात्मा प,ाX� हो र माविनस ईश्वरीय स्वरूप र प्रवितरूप हो, माविनसले चाहनु पछ� , र वास्तवमा, 
केवल राम्रोको प,ाX�, आत्माको प,ाX�, कुनै र्फरक छैन। माविनसमा कुनै अन्य प,ाX�, वा दि,माग छ भन्ने 
विवश्वास आध्यात्मित्मक होइन र पविहलो आज्ञालाई तोड्छ, तपाईसँग एउटै ईश्वर, एक दि,माग हुनुपछ�। 
मरर्णशील माविनस आरू्फलाई भौवितक प,ाX� जस्तो ,ेखिखन्छ, जबविक माविनस "छविव" (विवचार) हो। भ्रम, पाप,
रोग, र मृत्यु भौवितक भावनाको झूटो गवाहीबाट उत्पन्न हुन्छ, जुन अनन्त आत्माको केजिन्द्रय दूरी बाविहर 
एक अनुमाविनत दृविष्टकोर्णबाट, मन र प,ाX�को उल्टो छविव प्रस्तुत ग,�छ र सबै कुरा उल्टो हुन्छ।

यो असत्यताले आत्मालाई भौवितक स्वरूपमा अवास्तविवक बाक्तिसन्,ा हो र माविनसलाई आत्मित्मकको सट्टा 
भौवितक बनाउँछ।

10.   280 : 25-30

सही रूपमा बुजिझएको छ, भावनात्मक भौवितक रूप धारर्ण गनु�को सट्टा, माविनससँग संवे,नाहीन शरीर छ; र 
भगवान, माविनस र सबै अत्मिस्तत्वको आत्मा, आफ्नो व्यक्ति*त्व, सद्भाव, र अमरतामा स,ा रहनु भएकोले, 
माविनसमा यी गुर्णहरू प्र,ान ग,�छ र विनरन्तरता दि,नुहुन्छ - दि,माग मार्फ� त, कुनै कुरा होइन।

11.   477 : 22-26

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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आत्मा माविनसको प,ाX�,  जीवन र बुजिद्ध हो,  जो व्यक्ति*गत छ,  तर प,ाX�मा होइन। आत्माले परमात्माभन्,ा
विनकृष्ट कुरालाई कविहल्यै प्रवितविबम्मिम्बत गन� सक्,ैन।

माविनस आत्माको अश्चिभव्यक्ति* हो।

,ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

,ैविनक प्राX�ना

प्रत्येक दि,न प्राX�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स,स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राyय आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Xाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, 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 प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको घिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्मिम्बत  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 प्राX�ना गनु�प,�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनC,
विनन्,ा गनC, सल्लाह दि,न,े प्रभाव पानC 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  आक्रामक 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� म्यानुअल, अनुच्छे, 8  सेक्सन।6 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविर्फल्ड विक्रश्चिQयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिXयो। यो किक8ग जेम्स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिQयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


