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विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ:  1 यूहन्ना 4: 1

"मेरा वि�य मिमत्रहरु, अनेक झूटा अगमवक्ताहरु अविहले यो संसारमा छन्। यसर्थ� �त्येक आत्मालाई विवश्वास नगर।
तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर विक वितनीहरु परमेश्वरबाट आएका हुन् वा होइनन्।"

उत्तरदायी पढाइ:  1 यूहन्ना 4: 2-6

2 परमेश्वरको आत्मा वितमीहरु कसरी मि8न्न सक्छौ? यस्तो �कारले वितमीहरुले परमेश्वरको आत्मा मि8न्न 
सक्छौ। �त्येक आत्मा जसले येशूलाई ख्रीष्ट भनी स्वीकार गछ� अविन उनी मानव रुपमा पथृ्वीमा आउनु 
भयो उ परमेश्वरबाट हो।

3 अविन �त्येक आत्मा जसले येशूको बारेमा यो स्वीकादAन, त्यो परमेश्वरबाट होइन। यो ख्रीष्टको शत्रुको 
आत्मा हो। वितमीहरुले सुनेका छौ विक ख्रीष्टको शत्रु आउँदैछ। अविन अविहले ख्रीष्ट विवरोधी यो संसारमा 
आइसकेको छ।

4 मेरा वि�य बालकहरु, वितमीहरु परमेश्वरका हौ। यसर्थ� वितमीहरुले झूटो शिशक्षकहरुलाई परास्त गरेका छौ। 
विकनभने जो वितमीहरुमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान् हुनुहुन्छ।

5 अविन ती झूटो शिशक्षकहरु संसारका हुन्। यसैले वितनीहरुको शिशक्षा पविन संसारकै हो। अविन वितनीहरु जे 
भन्छन् संसारले सुन्छ।

6 तर हामी परमेश्वरबाट हौं अविन �त्येक जसले परमेश्वरलाई मि8न्छ, अविन सुन्छ। त्यसरी हामी कुन आत्मा 
सत्य हो र कुन झूटो हो मि8न्छौं।

पाठ सेम�न

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
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बाइबलबाट

1. अय्यूब 32: 8 (त्यहाँ)

8 ... परमेश्वरको आत्माले माविनसलाई ज्ञानी बनाउँछ। सव�शशिक्तमान परमेश्वरको आत्माले माविनसहरूलाई 
बोल्न सक्ने बनाउँछ।

2. यूहन्ना 4: 23 (समय), 24

23 ...समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना विपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गन\छन्। 
अविन त्यो समय आइसकेको छ। यस विकशिसमका आराधकहरूलाई नै विपताले 8ाहनुहुन्छ।

24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यसैले जसले परमेश्वरलाई पुज्दछ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा नै आराधाना 
गनु� पछ�।

3. 1 कोरिरन्र्थी 3: 16-19, 23

16 वितमीहरूले बुझ्नु पछ� विक वितमीहरू परमेश्वरका मन्दिन्दर हौ। वितमीहरूश्चिभत्र परमेश्वरको आत्माले बास गछ�।
17 यदिद कसैले परमेश्वरको मन्दिन्दरलाई नष्ट गछ�  भने परमेश्वरले त्यस व्यशिक्तलाई नष्ट गनु� हुनेछ। विकन? 

विकनभने परमेश्वरको मन्दिन्दर पविवत्र हुन्छ। वितमीहरू स्वयं परमेश्वरको मन्दिन्दर हौ।
18 कसैले आHैलाई धोका नदिदवोस्। यदिद वितमीहरू मध्ये कसैले यस संसारमा आHूलाई ज्ञानी संझन्छ भने 

मूर्ख� बन्नु पछ� तब मात्र उ साँच्चिच्8कै ज्ञानी बन्न सक्छ।
19 विकन? विकनभने परमेश्वर समक्ष यो संसारको ज्ञान मूर्ख�ता हो। धम� शास्त्रमा यस्तो लेखिर्खएको छ। उहाँले 

ज्ञानी व्यशिक्तहरूलाई वितनीहरूकै आफ्नो 8लाकीमा Hसाउनु हुन्छ।
23 अविन वितमीहरू ख्रीष्टका हौ र ख्रीष्ट परमेश्वरका हुनुहुन्छ।

4. मत्ती 4: 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा शिसकाउन 
लाग्नुभयो अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमा8ार �8ार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका 
हरेक विकशिसमका रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

5. मत्ती 5: 1 (वितर 1st :), 2

1 र येशूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। येशू डाडँामा उक्लेर बस्नुभयो।
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2 उहाँले वितनीहरूलाई शिसकाउन र्थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो।

6. मत्ती 7: 15-23

15 झूटा अगमवक्ताहरूबाट होशिशयार बस। वितनीहरू भेडाका भेषमा वितमीहरूकहाँ आउँछन्। तर वास्तावमा
वितनीहरू र्खतरनाक ब्वाँसाहरू झैं हुन्छन्।

16 वितनीहरूले गरेका कामहरूबाट वितनीहरूलाई मि8न्न सविकन्छ। जसरी माविनसले काडँाका बोटबाट अंगूर 
अर्थवा काँडादार पोथ्राबाट नेभारा पाउन सकिकंदैन। त्यसरी नै नराम्रो माविनसहरूबाट राम्रा कामहरू 
हुदैंनन्।

17 त्यसरी नै, �त्येक असल रूर्खले राम्रो Hल दिदन्छ। अविन नराम्रो रूर्खले नराम्रै Hल दिदन्छ।
18 एउटा असल रूर्खले र्खराब Hल Hलाउँदैन अविन नराम्रो रूर्खले कविहल्यै असल Hल Hलाउँदैन
19 असल Hल दिदन नसक्ने �त्येक रूर्ख काटेर ढाशिलन्छ र आगोमा Hाशिलन्छ।
20 यसकारर्ण वितनीहरूका कम�बाट वितमीहरूले झूटा अगमवक्ताहरूलाई मि8न्नेछौ।
21 मलाई �भु, �भु, भन्ने हरेक माविनस स्वग�को राज्यमा �वेश गन� पाउनेछैन। तर जसले स्वग�मा हुनुहुने 

मेरो विपताको इच्छा पालन गछ�। उसले स्वग�को राज्यमा �वेश गन� पाउनेछ।
22 अन्तिन्तम दिदनमा धेरैले मलाई भन्नेछन्, तपाईं नै हाम्रा �भु हुनुहुन्छ। हामीले तपाईंकै नाउँमा अगमवार्णी 

बोल्यौ; अविन तपाईंकै नाउँमा हामीले ती दुष्टहरूलाई विनकाली पठायौं अविन अनेक अनौठा 8मत्काहहरू 
गयp।

23 तब म वितनीहरूलाई स्पष्ट रूपले भन्नेछु, वितमी त्यो पाप काम गन\हरू म देखिर्ख टाढा होओ मैले 
वितमीहरूलाई कविहल्यै मि8नेको छैन।

7. मत्ती 10: 26

26 यसकारर्ण ती माविनसहरूदेखिर्ख डराउने काम छैन। छोविपएका �त्येक कुरा उघारिरनेछ। गुप्तमा रहेका 
�त्येक कुरालाई �कट गरिरनेछ।

8. विहबू्र 4: 12

12 परमेश्वरको व8न जीविवत छ र विKयाशील छ। उहाँको व8न कुनै दुईधारे तरवार भन्दा धारिरलो छ। 
परमेश्वरको व8नले हामीलाई गविहरो गरी काट्छ। यसले आत्मा र �ार्ण, जोमिडएको ठाउँमा काट्छ। 
यसले जोनs र हड्डी समेत काट्छ। यसले श्चिभत्री भाव र विव8ार सम्म जाँच्छ।

9. लूका 8: 40, 43-48
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40 येशू गालील H� कनुभयो, माविनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबैले उहाँका विनन्तिम्त �तीक्षा गरिररहेका 
शिर्थए।

43 एकजना बाह्र ब�ष देखिर्ख रक्तस्रावले विपमिडत एउटी आइमाई पविन त्यहाँ शिर्थई। आफ्नो सारा जेर्था 
वैद्यको ओर्खती-मूलोमा र्ख8� गदा� पविन वितनलाई विनको पान\ कोही विनस्केनन्।

44 त्यो आइमाई पमिछ पदिw आएर येशूको कोटको छेउ छोई। त्यसै समयदेखिर्ख त्यसको रक्तस्त्राव बन्द 
भयो।

45 अविन येशूले भन्नु भयो, मलाई कसले छोयो? सबैले भने विक वितनीहरू कसैले उनलाई छोएका 
छैनन्। पत्रुसले भने, गुरुज्यु, माविनसहरू वरिरपरिर छन् अविन वितनीहरूले तपाईंलाई ठेशिलरहेका छन्।

46 तर येशूले भन्नुभुयो, कसैले मलाई छोयो। मैले मबाट शशिक्त विनस्केर गएको 8ाल पाए।ँ
47 जब त्यो आईमाईले यी कुराहरू सुनी, ऊ लुक्न सविकन, ऊ काम्दै आई अविन येशूको अमिघ विनहुरिरएर 

दण्डवत गरी। ती जम्मै माविनसहरूको अमिघ त्यस आइमाईले येशूलाई स्पश� विकन गरी अविन कसरी 
झwै आफ्नो रोगबाट मुक्त भएकी शिर्थई बताई।

48 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नु भयो, मेरी छोरी, वितम्रो विवश्वासले वितमी विनको भयौ। शान्तिन्तसंग 
जाऊ।

10. 1 कोरिरन्र्थी 2: 9-14

9 तर, जस्तो शास्त्रमा लेखिर्खएको छः कुनै आँर्खाले पविन नदेरे्खको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले मि8न्ता 
सम्म नगरेको कुरा आHूलाई �ेम गन\हरूका विनन्तिम्त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देर्खाउनु भएकोछ।आत्माले �त्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको
गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।

11 जसरी कसैले पविन अक{ माविनसको विव8ारहरू बुझ्न सक्दैन, र्खाली त्यो आत्मा जुन माविनसश्चिभत्र रहन्छ, 
त्यसले मात्र विव8ारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विवषयमा पविन त्यस्तै हो। परमेश्वरका विव8ारहरू कसैले 
जान्दैन। वितनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ।

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

13 जब हामी यी कुराहरू गछ|, हामी माविनसको ज्ञानले शिसकाएको शब्दहरूमा भन्दैनौं। हामी आत्माले 
शिसकाएका शब्दहरू नै �योग गछ|। आत्मित्मक 8ीजहरू बातउनुलाई आत्मित्मक शब्दहरू नै बोल्छौं।

14 जो माविनस आत्मित्मक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहर्ण गदAन। उसले यी सब 
कुराहरू मूर्खा�तापूर्ण� सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्दैन, विकन विक ती कुराहरूलाई आत्मित्मक 
रीवितले मात्र जाँच्न सविकन्छ।

11. 2 कोरिरन्र्थी 6: 14-18

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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4 अविवश्वासीहरू जस्ता वितमीहरू होइनौ। यसैले उनीहरूसंग सहभागी नहोऊ। असल र र्खराबमा के 
साझेदारी हुन्छ? अँध्यारो र उज्यालो एकैसार्थ हुन सक्दैन।

15 ख्रीष्ट र बेशिलयालले कसरी सम्झौता गन� सक्छन्? एक विवश्वासीले अविवश्वासीबाट के पाउन सक्छ?
16 परमेश्वरको मन्दिन्दर र मूर्तितंहरूशिसत सम्झौता हुन सकै्तन। अविन हामी जीविवत परमेश्वरका मन्दिन्दर हौं। जस्तो 

परमेश्वर भन्नु हुन्छः म वितमीहरूशिसत बस्छु, वितनीहरूशिसतै किहंड्छु म वितमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अविन 
वितनीहरू मेरा माविनसहरू हुनेछन्।

17 यसैले ती माविनसहरूबाट विनस्केर आऊ आHूलाई वितनीहरूबाट अलग गराऊ, �भु भन्नु हुन्छ, केही 
नछोऊ जो असुद्ध छ अविन म वितमीरूलाई स्वीकार गन\छु।

18 म वितमीहरूका विपता बन्नेछु अविन वितमीहरू मेरा छोरा-छोरीहरू, सव�शशिक्तमान् �भु भन्नु हुन्छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 586 : 15-17

Hमा�मेन्ट। आध्यात्मित्मक समझ; सत्य र त्रदुिट, आत्मा र तर्थाकशिर्थत पदार्थ� बी8को सीमांकनको वैज्ञाविनक 
रेर्खा।

2. 505 : 7-8, 16-7

आध्यात्मित्मक समझ, जसद्वारा मानव अवधारर्णा, भौवितक भावना, सत्यबाट अलग हुन्छ, त्यो आकाश हो।

आत्माले समझ �दान गद�छ जसले 8ेतनालाई बढाउँछ र सबै सत्यमा लैजान्छ। भजनर8वियताले यसो भने: "उच् 
8मा भएका परम�भु धेरै पानीको कोलाहलभन्दा, हो, समदु्रका शशिक्तशाली छालहरूभन्दा शशिक्तशाली 
हुनुहुन्छ।" अध्यात्मित्मक ज्ञान आध्यात्मित्मक राम्रोको विववेक हो। बुझाइ वास्तविवक र अवास्तविवक बी8को 
सीमांकनको रेर्खा हो। आध्यात्मित्मक बुझाइले मन, — जीवन, सत्य र �ेमलाई �कट गछ� — र विKश्चिMयन 
विवज्ञानमा ब्रह्माण्डको आध्यात्मित्मक �मार्ण दिदँदै ईश्वरीय भावनालाई देर्खाउँछ।

यो बुझाइ बौन्दिद्धक होइन, विवद्वान �ान्तिप्तको परिरर्णाम होइन; यो �काशमा ल्याइएका सबै 8ीजहरूको 
वास्तविवकता हो। परमेश्वरका विव8ारहरूले अमर, अविवस्मरर्णीय र असीमलाई �वितविबम्बिम्बत गद�छ। नश्वर, गल्ती, 
र सीमिमत मानव विवश्वासहरू हुन्, जुन वितनीहरूका लाविग असम्भव काय�लाई विवभान्दिजत गद�छ, जुन झूटा र साँ8ो
बी8को श्चिभन्नता हो। मौशिलक वस्तुहरू पूर्ण� रूपमा विवपरीत वस्तुहरूले त्यो मूल �वितविबम्बिम्बत गदAनन्। त्यसैले 
पदार्थ�, आत्माको �वितविबम्ब नभई, कुनै वास्तविवक अत्मिस्तत्व छैन। बुझाइ ईश्वरको गुर्ण हो, एक गुर्ण जसले ईसाई
विवज्ञानलाई अनुमानबाट अलग गछ�  र सत्यलाई अन्तिन्तम बनाउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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3. 93 : 2-7

येशूलाई सम्झनुहोस्,  जसले लगभग उन्नाइस शताब्दी अमिघ आत्माको शशिक्त �दश�न गनु�भयो र भन्नुभयो,
"जसले ममाशिर्थ विवश्वास गछ� , मैले गन\ कामहरू उसले पविन गन\छ," र जसले यो पविन भने, "तर समय आउँदैछ,
र अब हो, जब। साँ8ो उपासकहरूले आत्मा र सत्यतामा विपताको आराधना गन\छन्।"

4. 94 : 1-6

येशूले एउटै परमेश्वर, एउटै आत्मालाई मात्र शिसकाउनुभयो, जसले माविनसलाई आफ्नै स्वरूप र �वितरूपमा 
बनाउनुहुन्छ, - आत्माको, पदार्थ�को होइन। माविनसले असीम सत्य, जीवन र �ेमलाई �वितविबम्बिम्बत गद�छ। यसरी 
बुन्दिझएको माविनसको �कृवितले धम�शास्त्रमा �योग गरिरएझैं "छविव" र "समानता" शब्दहरूद्वारा विनविहत सबै कुरा 
समावेश गद�छ।

5. 85 : 15-24

यो रेकड� गरिरएको छ विक येशू, उहाँ एक पटक आफ्ना विवद्यार्थsहरूसँग यात्रा गदा�, "वितनीहरूका विव8ारहरू 
जान्नुभयो," - वितनीहरूलाई वैज्ञाविनक रूपमा पढ्नुभयो। त्यसरी नै उहाँले रोग बुझ्नुभयो र विबरामीहरूलाई विनको
पानु�भयो। एउटै विवमिध पमिछ, विहबू्र अगमवक्ताहरूले महान् क्षर्णका घटनाहरू भविवष्यवार्णी गरेका शिर्थए। हाम्रो 
गुरुले यो शशिक्तको कमीलाई हप्काउनुभयो जब उहाँले भन्नुभयो: "हे कपटीहरू! वितमीहरूले आकाशको अनुहार 
मि8न्न सक्छौ, तर समयका संकेतहरू बुझ्न सक्दैनौ?"

यहूदी र अन्यजावित दुवैमा तीव्र शारीरिरक इन्दिन्द्रयहरू हुन सक्छन्, तर नश्वरहरूलाई आत्मित्मक ज्ञान 8ाविहन्छ।

6. 86 : 1-9

येशूले एक पटक सोध्नुभयो, "मलाई कसले छोयो?" यो सोधपुछ एक्लै शारीरिरक सम्पक� बाट भएको हो भनी 
मान्दै, उहाँका 8ेलाहरूले जवाH दिदए, "भीड वितमीलाई भेला हुन्छ।" येशूलाई र्थाहा शिर्थयो, अरूलाई होइन, 
यो कुनै Hरक पदAन, तर नश्वर दिदमाग हो, जसको स्पश�ले सहायताको लाविग बोलाएको शिर्थयो। आफ्नो 
न्दिजज्ञासा दोहोया�उँदै, उसलाई एक विबरामी मविहलाको विवश्वासले जवाH दिदयो। यस मानशिसक कलको उनको 
द्रतु आशंकाले उनको आध्यात्मित्मकतालाई मि8त्रर्ण गर्यो। यसको बारेमा 8ेलाहरूको गलत धारर्णाले 
वितनीहरूको भौवितकतालाई उजागर गय{।

7. 428 : 8-14

झूटो विवश्वास र भौवितक �मार्णहरूको विव8ारलाई हटाउनु, ताविक अत्मिस्तत्वको आध्यात्मित्मक तथ्यहरू �कट हुन 
सकून्, यो ठूलो उपलच्चिब्ध हो जसको माध्यमबाट हामीले झूटालाई हटाएर सत्यलाई स्र्थान दिदनेछौं। यसरी हामीले
मन्दिन्दर वा शरीरलाई सत्यमा स्र्थाविपत गन� सक्छौं, "जसका विनमा�ता र विनमा�ता परमेश्वर हुनुहुन्छ।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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8. 451 : 2-4

विKश्चिMयन वैज्ञाविनकहरूले भौवितक संसारबाट बाविहर आउन र अलग हुनको लाविग �ेरिरत आदेशको विनरन्तर 
दबाबमा बाँच्नुपद�छ।

9. 95 : 5-11

पावलले भने, "आध्यात्मित्मक मनमा रहनु नै जीवन हो।" हामी हाम्रो आध्यात्मित्मकता, सत्य र �ेम�वितको हाम्रो 
विनष्ठाको अनुपातमा ईश्वर, वा जीवनको नन्दिजक जान्छौं; र त्यस अनुपातमा हामी सबै मानव आवश्यकताहरू 
जान्दछौं र वितनीहरूलाई विनको पान\ उदे्दश्यका लाविग विबरामी र पाप गन\हरूको विव8ार बुझ्न सक्षम छौं। कुनै 
पविन �कारको तु्रदिट परमेश्वरको व्यवस्र्थाबाट लुकाउन सक्दैन।

10.   98 : 8-14

ईसाई धम�को विवज्ञानलाई भौवितक युगले गलत व्याख्या गरेको छ, विकनविक यो आत्माको विनको पान\ �भाव हो 
(आत्मा होइन) जसलाई भौवितक इन्दिन्द्रयहरूले बुझ्न सक्दैनन्, - जुन केवल आध्यात्मित्मक-सहयोगी बुझ्न 
सविकन्छ। धम�, शिसद्धान्त, र मानव परिरकल्पनाहरूले ईसाई विवज्ञानलाई व्यक्त गदAनन्; धेरै कम वितनीहरूले यो 
�दश�न गन� सक्छन्।

11.   97 : 5-7, 13-25

यर्थार्थ�मा, जवित नन्दिजकको तु्रदिटले सत्यको नक्कल गछ� र तर्थाकशिर्थत पदार्थ� यसको सार, नश्वर दिदमागसँग 
मिमल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यवित नै नपुंसक तु्रदिट विवश्वासको रूपमा बन्छ। ... एक झूटो विवश्वास सीमा पार नगरी 
सत्यको नन्दिजक पुग्छ जहाँ, ईश्वरीय �मे द्वारा नष्ट भएपमिछ, यो एक भ्रम पविन बन्द हुन्छ, यो विवनाशको लाविग 
परिरपक्व हुन्छ। विवश्वास जवित धेरै भौवितक हुन्छ, त्यवित नै यसको तु्रदिट स्पष्ट हुन्छ, जबसम्म ईश्वरीय आत्मा, 
यसको डोमेनमा सव{च्8, सबै कुरामा �भुत्व जमाउँछ, र माविनस आफ्नो मौशिलक अत्मिस्तत्व आत्माको 
�वितरूपमा पाइन्छ।

Hराविकलो तथ्यहरूले आHैं को विवरुद्धमा सबैभन्दा धेरै झूटाहरू एरे गछ�न्, विकनविक वितनीहरूले आवरर्णबाट 
त्रदुिट ल्याउँछन्। सत्य बोल्न साहस 8ाविहन्छ; विकनविक उच्8 सत्यले आफ्नो आवाज उठाउछ, 8क{ स्वरले 
त्रदुिटपूर्ण� मि8च्याउनेछ, जबसम्म यसको अस्पष्ट आवाज विवस्मवृितमा सदाको लाविग मौन हुँदैन।

12.   249 : 6-11

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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हामीलाई आत्माको दिदव्य ऊजा� महसुस गरौं, हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याउँदै र कुनै नश्वर वा भौवितक 
शशिक्तलाई नष्ट गन� सक्षम भनी पविह8ान गदAनौं। हामी ईश्वरीय "शशिक्तहरू" को अधीनमा छौं भनेर रमाइलो गरौं। 
अत्मिस्तत्वको वास्तविवक विवज्ञान यही हो। जीवनको कुनै पविन अन्य शिसद्धान्त, वा ईश्वर, भ्रामक र पौराश्चिर्णक छ।

13.   99 : 23-29

साँ8ो आध्यात्मित्मकताको शान्त, बशिलयो धाराहरू, जसका अश्चिभव्यशिक्तहरू स्वास्थ्य, शुद्धता, र आत्म-दाह हुन्, 
मानव अनुभवलाई गविहरो बनाउनु पछ� , जबसम्म भौवितक अत्मिस्तत्वको विवश्वासलाई टाउको र्थोपाको रूपमा 
देखिरँ्खदैन, र पाप, रोग र मृत्यु दिदन्छ। ईश्वरीय आत्माको वैज्ञाविनक �दश�न र परमेश्वरको आध्यात्मित्मक, शिसद्ध 
माविनसको लाविग अनन्त स्र्थान।

14.   393 : 12-15

आत्माको बलमा उठ्नुहोस् जुन असल छैन सबैको �वितरोध गन�। परमेश्वरले माविनसलाई यसका लाविग सक्षम
बनाउनुभएको छ,  र कुनै  पविन कुराले माविनसलाई ईश्वरीय रूपमा �दान गरेको क्षमता र शशिक्तलाई कम गन�
सक्दैन।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक �ार्थ�ना

�त्येक दिदन �ार्थ�ना गनु� यस 88�का �त्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व8नले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

88� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिक्तगत अनुलग्नकले मदर 88�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
�ोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय �मेले मात्र माविनसलाई 8लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले �ेमको मिमठो

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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सुविवधाहरू  �वितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँ8ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  88�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै र्खराबीबाट छुटकारा पाउन �ार्थ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गन\,
विनन्दा गन\, सल्लाह दिदन,े �भाव पान\ वा गल्तीबाट �भाविवत हुनबाट।

88� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  88�का  �त्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आKामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
�वितदिदन स्वयंलाई ब8ाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावित�वित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

88� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविHल्ड विKश्चिMयन साइन्स 88�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विKश्चिMयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


