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विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 34 : 22

"जुन माविनसहरू उहाँमाथि' आश्रि)त छन् परमप्रभुले आफ्ना दासहरूको प्रार्णको रक्षा गनु� हुन्छ। उहाँले
वितनीहरूलाई ध्वंश हुन दिदनु हुनेछैन।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 34: 1-5, 22

1 हर समय म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। उहाँको स्तुवित विनरन्तर मेरो ओंठमा हुनेछ।
2 नम्र माविनसहरू! सुन र खुशी बन। मेरो प्रार्णले परमप्रभुको विवषयमा घमण्ड गद�छ।
3 परमप्रभुको स्तुवित मसँग गर र हामी मिमलेर उहाँको नाउँको सम्मान गरौं।
4 म परमेश्वरको संगत पाउनलाई उहाँकहाँ गए।ँ अविन उहाँले मलाई उत्तर दिदनुभयो। मेरा सब डरहरूबाट 

उहाँले मलाई बचाउनु भयो।
5 उहाँको पाउन परमप्रभुलाई हेर, लज्जिLजत नहोऊ उहाँले वितमीलाई स्वीकार गनु�हुने छ।
22 जुन माविनसहरू उहाँमाथि' आश्रि)त छन् परमप्रभुले आफ्ना दासहरूको प्रार्णको रक्षा गनु� हुन्छ। उहाँले 

वितनीहरूलाई ध्वंश हुन दिदनु हुनेछैन।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 121: 1-8

1 सहायताको विनम्तिम्त म पहाडहरू वितर हछुे�। तर मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मेरो सहायता स्वग� र पृथ्वी सृजना गनु�हुने परमप्रभुबाट आउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3 परमेश्वरले पतनहुन दिदनु हुनेछैन, वितम्रो संरक्षक विनदाई जाने होइन।
4 इस्राएल को रक्षा गनa विनन्द्रालु हुनुहुन्न। परमेश्वर कविहल्यै विनदाउनु हुन्न।
5 परमप्रभु वितम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान् शथिcद्वारा वितम्रो रक्षा गनु�हुन्छ।
6 वितमीलाई दिदउँसो घामले अविन राती जूनले हाविन पुराउँदैन।
7 परमप्रभुले प्रत्येक संकटबाट वितम्रो रक्षा गनु�हुन्छ। परमप्रभुले वितम्रो प्रार्णको रक्षा गनु�हुन्छ।
8 वितमी आउँदा र जाँदा परमप्रभुले रक्षा गनु�हुनेछ। परमप्रभुले वितमीलाई अविहले र अनन्तसम्म सहयोग

गनु�हुनेछ!

2. यहोशू 22 : 1 (यहोशू)-6

1 त्यसपमिछ यहोशूले रूबेन, गाद अविन मनश्शे कुल समूहहरूका सबै माविनसहरूलाई सभामा बोलाए।
2 परमप्रभुका दाश मोशाले वितमीहरूलाई दिदएका ती सबै आदेश पालन गरे अविन वितनीहरूले मेरो सबै 

आदेशहरू पविन पालन गयf।
3 वितमीहरूले अरू इस्राएली कुल समूहहरूलाई छोमिडदिदयौ। सबै आदेशहरू सावधानीथिसत पालन गयf 

जुन परमप्रभु वितनीहरूका परमेश्वरले वितमीहरूलाई दिदनुभएको थि'यो।
4 परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरले इस्राएलका माविनसहरूलाई शाम्तिन्त प्रदान गनa प्रवितज्ञा दिदनुभएको थि'यो। 

र परमप्रभुले उहाँको वचन अविहले राख्नु भयो। यस'� अब वितमीहरू घर जान सक्छौ। परमप्रभुका दास 
मोशाले वितमीहरूलाई यद�न नदीको पूव� तफकi भूमिम दिदएका छन्। अब वितमीहरू त्यस भूमिममा आफ्नो 
घरमा जान सक्छौ।

5 तर याद राख-त्यो विनयम पालन गनु� पछ� जो मोशाले वितमीहरूलाई दिदएका थि'ए। वितमीहरूले परमप्रभु 
वितमीहरूका परमेश्वरलाई प्रमे गनु� पछ� अविन उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सव�दा पालन गनु� पछ�। 
वितमीहरूले लगातार अनुसरर्ण अविन लगातार उत्तम प्रकारले उहाँको सेवालाई जारिरराख्नु पछ�।

6 तब यहोशूले वितनीहरूलाई विबदा दिदए र वितनीहरू घर फकa ।

3. यहोशू 23 : 1-6, 14

1 परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई वितनीहरूका वरिरपरिर भएका शत्रुहरूबाट शाम्तिन्त प्रदान गनु� भयो। परमप्रभुले
इस्राएललाई सुरश्रिक्षत तुल्याउनु भयो। धेरै वष� विबतेर गए, अविन यहोशू अत्यन्त बृद्ध भए।

2 यस बेला यहोशूले समस्त बूढा अगुवाहरू, कुल नायकहरू, न्यायकता�हरू, अविन इस्राएली 
माविनसहरूका अमिधकारीहरूको सभा राखे। यहोशूले भने, म अत्यन्त बृद्ध भएको छु।

3 वितमीहरूले ती कुराहरू देख्यौ जो परमप्रभुले हाम्रा शत्रुहरू प्रवित गनु� भयो। उहाँले हामीलाई सहायता 
गन� यसो गनु�भयो। परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरले वितमीहरूको विनम्तिम्त युद्ध गनु� भयो।

4 मैले वितमीहरूलाई भनेका कुरा सम्झ। वितमीहरूका माविनसहरूले यद�न नदी अविन पश्रिSममा भूमध्य समदु्र 
माझको भूमिम प्राप्त गन� सक्ने छौ। मैले त्यो भूमिम वितमीहरूलाई दिदने वचन दिदएको थि'ए।ँ तर वितमीहरूले 
त्यसलाई अझ अमिधकारमा थिलएका छैनौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 तर परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरले त्यहाँ बसेका माविनसहरूलाई त्यो भूमिम छाड्न वाध्य तुल्याउनु 
हुनेछ। वितमीहरूले त्यो भूमिम थिलने छौ। परमप्रभुले त्यहाँ बस्ने माविनसहरूलाई भूमिम छोड्न वाध्य तुल्याउनु
हुनेछ। परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरले वितमीहरूका विनम्तिम्त यसो गनa वचन दिदनु भएको छ।

6 परमप्रभुले हामीलाई आज्ञा गनु� भएका सबै कुराहरू पालन गन� वितमीहरू सावधान हुनुपछ�। मोशाको 
व्यवस्'ाको पुस्तकमा लेखिखएका हरेक कुरा पालन गर। त्यो विनयमबाट टाढा नफक� नु।

14 अब प्रायः मेरो मृत्यु हुने समय भयो। वितमीहरू जान्दछौ अविन साँच्चै विवश्वास गछf विक परमप्रभुले 
वितमीहरूका विनम्तिम्त महान काय�हरू गनु� भएको छ। वितमीहरूलाई 'ाहा छ। विक उहाँले आफ्ना कुनै पविन 
प्रवितज्ञा पूर्ण� गन� चुक्नु भएन। परमप्रभुले सबै प्रवितज्ञा पूर्ण� गनु� भयो जो उहाँले हामीसँग गनु� भएको 
थि'यो।

4. यशैया 58: 10 (यदिद)-12

10 … कष्टमा परेका माविनसहरूलाई वितमीहरूले सहयोग दिदनुपछ�। वितनीहरूको खाँचो समाधान पारिरदिदनु 
पछ�। तब वितमीहरूका Lयोवित अँध्यारोमा चम्कनेछ। अविन वितमीहरूले दुख पाउनेछैनौ। वितमीहरू 
मध्यदिदनको उLयालो सूयiदय जस्तो हुनेछौ।

11 परमप्रभुले सधैं वितमीहरूलाई डोया�उनु हुनेछ। उहाँले सुक्खा जमीनहरूमा पविन वितमीहरूको आत्मालाई 
सन्तुष्ट पानु�हुनेछ। परमप्रभुले वितमीहरूका हड्डीरूमा शथिc भरिरदिदनु हुनेछ। वितमीहरू प्रशस्त पानी भएको
बगैंचा जस्तो हुनेछौ। वितमीहरू सदा-सव�दा रहने पानीको )ोत जस्तै हुनेछौ।

12 वितमीहरूका शहरहरू धेरै वष�देखिख नै ध्वंश भइसकेको हो। ती शहरहरू फेरिर नयाँ गरी बनाउनेछौ। नयाँ 
शहरहरू वितमीहरूले त्यही पुरानो जगहरूमाथि' नै बनाउनेछौ। वितमीहरूलाई भत्केका पखा�लहरू विनमा�र्ण
गनa भनेर बोलाइनेछ वितमीहरूलाई, “बाटोहरू र घरहरू बनाउनेहरू भनेर बोलाउनेछ।

5. मत्ती 16: 21-28

21 त्यसै बेलादेखिख यसो येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू यरूशलेम जान पनaछ भनेर प्रष्ट पान� 'ाल्नुभयो।
अविन यहूदीहरूका अग्रज प्रमुखहरू, मुख्य पूजाहारीहरू अविन व्यवस्'ाका शास्त्रीहरूले उहाँलाई धेरै 
यातना दिदनेछन्। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो विक उहाँलाई मारिरनु नै पनaछ। अविन उहाँ तेस्रो 
दिदनमा मृत्युबाट बौरी उठनु हुनेछ।

22 येशूलाई एक्लै एकावितर लगेर दिटका दिटप्पर्णी गन� लागे। पत्रुसले भने, परमेश्वरले तपाईंलाई यस्ता 
कुराबाट बचाउँनु हुनेछ, हे परमप्रभु तपाईं माथि' यस्ता कुराहरू आउने छैनन्।

23 तब येशूले पत्रुसवितर फकa र भन्नुभयो, वितमी म देखिख टाढो जाऊ, शैतान! मेरो पक्षमा छैनौ। परमेश्वरले 
सोच्नु भएको जस्तो वितमीले सोच्दैनौ। वितमी माविनसहरूले सोचे जस्तै।

24 त्यसपमिछ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यदिद कसैले मलाई पछ्याउन चाहान्छ भने उसले 
आफूलाई चाविहएको चीजहरू प्रवित अस्वीकार गनु� पछ�। उसलाई प्रदान गरीएको Rूस उसले स्वीकार गनu
पछ� अविन त्यसपमिछ मलाई उसले पछ्याउनु पछ�।

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

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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26 यदिद कुनै माविनसले सबै संसार हात पछ� तर आफ्नै जीवन गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो 
जीवन प्राप्त गन�लाई कुनै माविनसले के दिदनसक्छ?

27 आफ्ना विपताको मविहमाथिसत माविनसको पुत्र आफ्ना दूतहरूसँग आउनेछ। त्यसबेला माविनसका पतु्रले 
प्रत्येकलाई आफ्नो कामको विनम्तिम्त इनामहरू दिदनेछ।

28 वितमीहरूलाइ साँचो भन्दछु। कोही माविनस जो यहाँ उश्रिभरहेको छ, त्यसले आफ्नो मतृ्यु हुनु भन्दा अमिघ 
माविनसका पुत्रको राLय आएको देख्नेछन्।

6. विवलाप 3 : 24-26

24 म आफैलाई भन्छु, परमप्रभु नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ अविन म उहाँमाथि' विवश्वास गद�छु।
25 परमप्रभु ती माविनसहरूका लाविग असल हुनुहुन्छ जसले प्रतीक्षा गद�छ। परमप्रभु ती माविनसहरूका लाविग 

असल हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई खोLदछ।
26 ती माविनसहरूको लाविग राम्रो हो। परमप्रभुले चुपचाप रक्षागन� प्रवितक्षा गनु� हुन्छ!

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 6 : 14-16

स्वग�मा पुग्नको लाविग, अस्तिस्तत्वको सामंजस्य, हामीले अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय थिसद्धान्तलाई बुझ्नुपछ�।

2. 120 : 4-6

आत्मा, वा आत्मा, ईश्वर हो, अपरिरवत�नीय र अनन्त; र माविनस सहअस्तिस्तत्वमा रहन्छ र आत्मा, ईश्वरलाई 
प्रवितविबम्बिम्बत गद�छ, विकनविक माविनस ईश्वरको रूप हो।

3. 477 : 22-29

आत्मा माविनसको पदा'�, जीवन, र बुद्धिद्ध हो, जो व्यथिcगत छ, तर पदा'�मा होइन। आत्माले 
परमात्माभन्दा विनकृष्ट कुरालाई कविहल्यै प्रवितविबम्बिम्बत गन� सक्दैन।

माविनस आत्माको अश्रिभव्यथिc हो। भारतीयहरूले एक विनश्रिSत सुन्दर ताललाई "महान आत्माको 
मसु्कान" भनेर बोलाउँदा अन्तर्निनंविहत वास्तविवकताको केही झलक पाए।

4. 587 : 25-27

स्वग�। सद्भाव; आत्माको शासन; ईश्वरीय थिसद्धान्त द्वारा सरकार; आध्यास्तित्मकता; परम आनन्द; आत्मा को 
वातावरर्ण।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5. 390 : 4-11

जीवन आत्मविनभ�र छ भनेर हामी इन्कार गन� सक्दैनौं, र हामीले आत्माको अनन्त सामंजस्यलाई कविहल्यै इन्कार
गनु� हुँदैन, केवल विकनभने, नश्वर इद्धिन्द्रयहरूमा, त्यहाँ असहमवित देखिखन्छ। यो ईश्वरको हाम्रो अज्ञानता हो, 
ईश्वरीय थिसद्धान्त, जसले स्पष्ट मतभेद उत्पन्न गद�छ, र उहाँको सही समझले सद्भाव पुनस्'ा�विपत गद�छ। सत्यले 
लम्बाइमा हामी सबैलाई आत्माको आनन्दको लाविग भावनाको सुख र पीडाको आदानप्रदान गन� बाध्य पाछ�।

6. 311 : 7-25

आत्मा अमर छ विकनभने यो आत्मा हो, जसमा आत्म-विवनाशको कुनै तत्व छैन। के माविनस आध्यास्तित्मक रूपमा
हराएको छ? होइन, उसले केवल भावनात्मक सामग्री गुमाउन सक्छ। सबै पाप शरीरको हो। यो आध्यास्तित्मक 
हुन सक्दैन। पाप यहाँ वा परलोकमा तबसम्म रहन्छ जबसम्म पदा'�मा मनको भ्रम रहन्छ। यो पापको भावना 
हो, र पापी आत्मा होइन, जुन हराएको छ। राम्रोको भावनाले खराबी नष्ट हुन्छ।

आत्मालाई भावनामा र मनको वस्तुमा बास गनa झूटा अनुमानहरूद्वारा, विवश्वासले अस्'ायी हाविन वा आत्माको 
अनुपज्जिस्'वित, आध्यास्तित्मक सत्यको भावनामा भ्रष्ट हुन्छ। तु्रदिटको यो अवस्'ा जीवन र पदा'�को नश्वर सपना हो 
जुन पदा'�मा अवज्जिस्'त छ र प्रत्यक्ष रूपमा अस्तिस्तत्वको अमर वास्तविवकताको विवपरीत छ। जबसम्म हामी 
विवश्वास गछ� विक आत्माले पाप गन� सक्छ वा त्यो अमर आत्मा नश्वर शरीरमा छ, तबसम्म हामीले अस्तिस्तत्वको 
विवज्ञानलाई कविहल्यै बुझ्न सक्दैनौं। जब मानवताले यस विवज्ञानलाई बुझ्छ, यो माविनसको लाविग जीवनको विनयम 
बन्नेछ, - आत्माको उच्च विनयम पविन, जसले सामंजस्य र अमरताको माध्यमबाट भौवितक भावनामाथि' हावी 
हुन्छ।

7. 427 : 2-7

जीवन आत्माको विनयम हो, सत्यको आत्माको विनयम पविन हो, र आत्मा यसको प्रवितविनमिध विबना कविहल्यै 
हुँदैन। माविनसको व्यथिcत्व आत्माले भन्दा बढी मन� वा बेहोस अवस्'ामा हराउन सक्दैन, विकनविक दुवै अमर 
छन्।

8. 307 : 25 (द)-30

दिदव्य मन माविनसको आत्मा हो, र माविनसलाई सबै चीजहरूमा प्रभुत्व दिदन्छ। माविनसलाई भौवितक 
आधारबाट सृविष्ट गरिरएको होइन, न त आत्माले बनाएको भौवितक विनयमहरू पालन गन� बोलाइयो। उसको 
प्रान्त आध्यास्तित्मक विनयमहरूमा छ, मनको उच्च कानूनमा।

9. 302 : 15 (सामंजस्यपूर्ण�)-24

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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... सामंजस्यपूर्ण� र अमर माविनस सदाको लाविग अस्तिस्तत्वमा छ र सधैं कुनै पविन जीवन, पदा'�, र बौद्धिद्धकताको 
नश्वर भ्रम भन्दा बाविहर र वस्तुमा अवज्जिस्'त छ। यो क'न तथ्यमा आधारिरत छ, दंतक'ा होइन। हुनुको 
विवज्ञानले माविनसलाई पूर्ण� रूपमा प्रकट गद�छ, जस्तै विपता थिसद्ध हुनुहुन्छ, विकनभने आध्यास्तित्मक व्यथिcको 
आत्मा, वा दिदमाग, ईश्वर हो, सबै प्रार्णीहरूको दिदव्य थिसद्धान्त हो, र विकनभने यो वास्तविवक माविनस इद्धिन्द्रयको 
सट्टा आत्माद्वारा शाथिसत हुन्छ। आत्माको व्यवस्'ाद्वारा, पदा'�को त'ाकथि'त विनयमहरूद्वारा होइन।

10.   322 : 3-13

जब बुझाइले जीवन र बुद्धिद्धको दृविष्टकोर्णलाई भौवितकबाट आध्यास्तित्मक आधारमा परिरवत�न गछ�, हामीले 
जीवनको वास्तविवकता, भावनामाथि' आत्माको विनयन्त्रर्ण प्राप्त गनaछौं, र हामीले ईसाई धम� वा सत्यलाई यसको
ईश्वरीय थिसद्धान्तमा बुझ्नेछौं। सामंजस्यपूर्ण� र अमर माविनस प्राप्त हुनु र उसको क्षमताहरू प्रकट हुनु अमिघ यो 
चरमोत्कष� हुनुपछ�। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण� छ - ईश्वरीय विवज्ञानको यो मान्यता आउनु अमिघ सम्पन्न गनु� पनa 
विवशाल काय�लाई ध्यानमा राख्दै - हाम्रो विवचारलाई ईश्वरीय थिसद्धान्ततफ�  मोड्न, त्यो सीमिमत विवश्वास आफ्नो 
त्रुदिट त्याग्न तयार हुन सक्छ।

11.   60 : 24-11

एक असन्तुष्ट कानले कलहलाई सद्भाव भन्छ, सहमवितको कदर गदuन। त्यसैले भौवितक ज्ञानले, अस्तिस्तत्वको 
साँचो आनन्दलाई नबुझेर यसलाई गलत आधारमा राख्छ। विवज्ञानले असमझदारीलाई सच्याउनेछ, र हामीलाई 
जीवनको मीठो सद्भाव थिसकाउनेछ।

आत्मासँग मानवजावितलाई आशीवा�द दिदनको लाविग असीम स्रोतहरू छन्, र आत्मामा खोLदा खुशी अझ 
सद्धिजलै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो पालनामा अझ सुरश्रिक्षत हुनेछ। उच्च उपभोगले मात्र अमर माविनसको लालसा पूरा 
गन� सक्छ। हामी व्यथिcगत भावनाको सीमामा खुशीलाई परिरमाज�न गन� सक्दैनौं। इद्धिन्द्रयहरूले कुनै वास्तविवक 
आनन्द प्रदान गदuनन्।

मानवीय स्नेहमा असलले खराबीमाथि' र आध्यास्तित्मकलाई पशुमाथि' चढाउनुपछ�, नत्रता खुशीले कविहल्यै द्धिजत्न 
सक्दैन। यो दिदव्य अवस्'ाको प्राम्तिप्तले हाम्रो सन्तानमा सुधार ल्याउनेछ, अपराध घटाउनेछ र महत्वाकांक्षालाई 
उच्च लक्ष्य दिदनेछ। पापको हरेक उपत्यकालाई उच्च बनाउनु पछ�, र स्वा'�को हरेक पहाडलाई तल ल्याइन्छ, 
विक हाम्रो भगवानको राजमाग� विवज्ञानमा तयार हुन सक्छ।

12.   210 : 11-16

आत्मा र यसका गुर्णहरू सदाको लाविग माविनसद्वारा प्रकट हुन्छन् भन्ने 'ाहा पाएर, गुरुले विबरामीहरूलाई 
विनको पानु�भयो, अन्धाहरूलाई दृविष्ट दिदनुभयो, बविहराहरूलाई सुन्नु भयो, लङ्गडाहरूलाई खुट्टा दिदनुभयो, 
यसरी मानव दिदमाग र शरीरमा ईश्वरीय मनको वैज्ञाविनक काय� प्रकाशमा ल्याउनुभयो। र आत्मा र मुथिc को 
राम्रो समझ दिददै।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 7बाइबली पाठ आइतवार, फेब्रुअरी 13, 2022
विवषय- आत्मा

13.   9 : 17-24

के तपाईं "परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्रार्णले र आफ्नो सारा दिदमागले 
प्रेम गनु�हुन्छ"? यस आदेशमा धेरै कुराहरू समावेश छन्, यहाँसम्म विक सबै भौवितक संवेदना, स्नेह र 
आराधनाको समप�र्ण पविन। यो ईसाई धम�को एल डोराडो हो। यसले जीवनको विवज्ञान समावेश गद�छ र केवल 
आत्माको ईश्वरीय विनयन्त्रर्णलाई मान्यता दिदन्छ, जसमा आत्मा हाम्रो माथिलक हो, र भौवितक भावना र मानवको 
कुनै स्'ान हुदैँन।

14.   273 : 18 मात्र

आत्माद्वारा शाथिसत हुँदा माविनस सामंजस्यपूर्ण� हुन्छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा'�ना

प्रत्येक दिदन प्रा'�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राLय आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्'ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृद्धिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिcगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा'�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनa,
विनन्दा गनa, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानa वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानथिसक 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 विRश्रिSयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विRश्रिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


