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आइतबार फेबु्रअरी 6, 2022

विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ:  गलाती 5: 25

"आत्माबाट हामीले नयाँ जीवन पाउँदछौं। जीवनको पथ प्रदर्श�नको विनम्ति-त हामीले आत्मालाई पछ्याउनु पछ�।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 47: 1, 4, 6
 भजनसंग्रह 104: 24, 30, 31

1 हेसारा माविनसहरू हो ताली बजाऊ! परमेश्वर वितर आनन्दमय भएर चि<च्याऊ!
4 परमेश्वरले हाम्रो विनम्ति-त जग्गा रोजी दिदन ुभयो। उहाँले त्यो अ<-मको जग्गा याकूबको विनम्ति-त रोज्न ुभयो 

जसलाई उहाँले मन पराउनु भएको थिथयो।
6 परमेश्वरको स्तुवित-गान गर। स्तुवितहरू गाऊ, हाम्रा राजाको विनम्ति-त स्तवुित-गाऊ।
24 ह ेपरमप्रभु, तपाईंले धेरै <विकत थोकहरू गनु�भयो। पृथ्वी त्यही थोकहरूले भरिरपूर्ण� भई भरिरएको छ। 

हामी जताततै प्रत्येक थोकमा तपाईंको बुद्धिJमता देख्छौं।
30 तर ह ेपरमप्रभु, जब तपाईंले आफ्नो आत्मा पठाउनु हुन्छ, वितनीहरू स्वस्थ्य हुन्छन्। अविन तपाईंले फेरिर 

भूचिम नयाँ बनाउनु हुन्छ।
31 परमप्रभुको मविहमा अनवरत अनन्त रहीरहोस्! उहाँले सृजना गनु�भएको कुराहरूमा उहाँ आनद्धिन्दत 

होउन्।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. यूहन्ना 3: 1-8

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1 हाँ विनकोदेमस नाउँ भएको एकजना माविनस थिथए। वितनी फरिरसीहरू मध्ये एक अविन यहूदीहरूका 
अगुवाहरू मध्ये एकजना थिथए।

2 एक-रात विनकोदेमस् येरू्शकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमेर््श0वरद्वारा पठाएको 
एकजना थिर्शक्षक हुनुहुन्छ। विकनभने परमेश्वरको सहयोग विबना तपाईंले जुन <मत्कारहरू गनु� हुदैँछ कुनै 
माविनसले गनु� सकै्तन।

3 येरू्शले उत्तर दिदन ुभयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। माविनस फेरिर एकपल्ट जन्मनु पछ�। यदिद माविनस 
फेरिर जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेर्श पाउने छैन।

4 विनकोदेमसले भने, एक माविनस जो बूढो छ, ऊ फेरिर कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गभ�श्चिभत्र
दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अविन फेरिर जन्मछ?

5 तर येरू्शले भन्नुभयो, म वितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पाविन र आत्माबाट जन्मनु न ैपछ�। यदिद उ 
त्यसरी जन्मेन भन,े परमेश्वरको राज्यमा प्रवेर्श गन� सकै्तन।

6 मान्छेको र्शरीर आमा-बाबुबाट जन्मिन्मन्छ। तर मान्छेको आन्मित्मक जीवन आत्माबाट जन्मिन्मन्छ।
7 अ<-म नमान, मैले वितमीलाई भनें, वितमी पुन जन्मिन्मन ैपछ�।’ हावा जता <हान्छ त्यतै बहन्छ। वितमीले 

हावा बहेको सुन्छौ।
8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कतावितर गइरेहछ वितमी जान्दैनौ। यसथ� मान्छे त्यसतै हूदँछ जो आत्माबाट

जन्मन्छ।

2. यूहन्ना 4: 5-7, 9-24

5 सामरिरया अन्तग�त थिस<ार भन्ने र्शहरमा येरू्श आइपुग्नु भयो। यो र्शहर याकूबले आफ्ना छोरो यूसुफलाई 
दिदएको जमीनको नजीक पथ्यj।

6 याकूबको कुवा त्यहाँ थिथयो। येरू्श आफ्नो लामो यात्राबाट थाकेपचिछ त्यही कुवाकै छेउमा विवश्राम गन� 
बस्नुभयो। त्यसबेला प्रायः मध्यान्हको समय थिथयो।

7 एउटी सामरी स्त्री कुवामा पानी भनु� आई। येरू्शले वितनलाई भन्नुभयो, दया गरेर मलाई विपउने पानी देऊ।
9 सामरी स्त्रीले उत्तर दिदई, तपाईंले पानी मागेको देखेर म छक्क परे। तपाईं यहूदी हुनुहुन्छ अविन म एउटी 

सामरी स्त्री! यहूदीहरूले सामरीहरूसंग केही स-बन्ध राख्दैनन्।
10 यरू्शले उत्तर दिदनुभयो, यदिद परमेश्वरले के प्रदान गनु� हुन्छ अविन ऊ जसले पानी माग्दैछ, वितमीले जानेको 

भए, वितमी मलाई माग्ने थिथयौ र म वितमीलाई द्धिजउँदो पानी दिदनथेिथए।ँ
11 त्यस स्त्रीले भनी, महोदय! त्यस्तो द्धिजउँदो पानी कहा ँपाउनुहुन्छ? यो कुवा विनकै गविहरो छ, पानी 

विनकाल्न तपाईंसंग केही छैन।
12 तपाईं हाम्रो पुखा� याकूब भन्दा पविन महान हुनुहुन्छ? याकूबले यो कुवा हामीलाई दिदनुभयो। उहाँले 

यसैबाट पानी विपउनु भयो। उहाँका छोराहरू र उहाँका गाई-बस्तुहरूले यही कुवाबाट पानी विपए।
13 येरू्शले उत्तरमा भन्नुभयो, प्रत्येक माविनस जजसले यसको पानी विपउँदछ वितनीहरू पुनः वितखा�उनेछन्।
14 तर त्यस माविनस जसले, मैले दिदएको पानी विपउँदछ ऊ फेरिर वितखा�उनेछैन। मैले जुन पानी उसलाई दिदन्छु,

त्यो माविनस उचिम्ररहने पानीको मूल बविननेछ। जून पानीले अनन्त जीवन दिदन्छ त्यही स्रोतबाट बहनेछ।
15 त्यस स्त्रीले येरू्शलाई भनी, महोदय, मलाई त्यो पानी दिदनुहोस् ताविक म कविहल्यै वितखा�उने छैन अविन म 

अझ बेसी पानी भन� यहाँ आइरहन पदnन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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16 येरू्शले वितनलाई भन्नुभयो, जाऊ, वितम्रो पवितलाई बोलाऊ अविन यहाँ फकo र आऊ।
17 त्यस स्त्रीले भनी, तर मेरो पवित छैन। येरू्शले वितनलाई भन्नुभयो, वितमीले सही भन्यौ विक वितम्रो पवित छैन।
18 वितम्रो पाँ< जना पवितहरू थिथए, अविन वितमीथिसत जुन पुरूष अविहले बथिसरहेको छ त्यो वितम्रो पवित होइन्। 

वितमीले जे भन्यौ साँ<ो हो।
19 त्यस स्त्रीले भनी, महोदय, अब म जान्न सक्छु विक तपाईं अगमवक्ता हुनुहुन्छ।
20 हाम्रो पुखा�हरूले यो पव�तमा उपासना गथo। तर तपाईं यहूदीहरू भन्नुहुन्छ विक यरूसलेम न ैत्यो स्थान 

जहाँ हामीले परमेश्वरको उपासना गनु� पछ�।
21 येरू्शले भन्नुभयो, मलाई विवश्वास गर, नारी! एक समय आइरहेकोछ जब वितमीले विपतालाई यो पहाडमा 

अथवा यरूर्शलेमा आराधाना गनo छैनौ।
22 वितमी सामरीहरू जे आराधना गद�छौं। त्यो जान्दैनौ। हामी यहूदीहरू के आराधना गद�छौं त्यो जान्दछौं। 

मथुिक्त यहूदीहरूबाटै आउँदछ।
23 समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना विपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गनoछन्। अविन 

त्यो समय आइसकेको छ। यस विकथिसमका आराधकहरूलाई न ैविपताले <ाहनुहुन्छ।
24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यसैले जसले परमेश्वरलाई पुज्दछ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा न ैआराधाना 

गनु� पछ�।

3. यूहन्ना 20 : 24 (थोमस)-29

24 थोमा जसलाई दिददुमस भविनन्छ, येरू्श <ेलाहरूकहा ँआउनु हुदँा थिथएनन्। बाह्रजना मध्ये थोमा 
एकजना थिथए।

25 अरू <ेलाहरूले थोमालाई भन,े हामीले प्रभुलाई देख्यौं। थोमाले भने, म त्यवित बेला स-म विवश्वास 
ग�दिदन जबस-म काटँीले छेचिडएका दागहरू उहाँको हातमा देख्दिख्दन अविन औलाँ त्यो काँटीको दागहरूमा
राख्दिख्दन र उहाँको कोखामा मेरो हात राख्दिख्दन।

26 एक हप्तापचिछ सबैजना <ेलाहरू घरमा ज-मा भएका थिथए। थोमा वितनीहरूसंग थिथए। दैलो बन्द 
थिथयो, तर येरू्श आउनु भयो र वितनीहरू समक्ष उश्चिभन ुभयो। उहाँले भन्नुभयो, र्शाम्तिन्त वितमीहरूमा 
रहोस्।

27 त्यसपचिछ येरू्शले थोमालाई भन्नुभयो, आऊ वितम्रो औंला यहाँ चिछराऊ। मेरा हातहरू हेर, वितम्रो 
हात मेरा कोखमा पसाऊ। रं्शका गन� छोड अविन विवश्वास गन� थाल।

28 थोमाले येरू्शलाई भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर!
29 येरू्शले थोमालाई भन्नुभयो, वितमीले मलाई विवश्वास गयv विकनभन ेवितमीले मलाई देख्यौ। ती 

माविनसहरू धन्य हुन ्जस-जसले मलाई नदेखिखकन ैविवश्वास गरे।

4. गलाती 5: 16-18, 22 (फल)-25

16 यसैले म भन्छुः आत्मा अनुसार बाँ<। त्यसो गयj भन ेवितम्रा पापपूर्ण� स्वभावले <ाहेको खराब काम गनo 
छैनौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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17 हाम्रो पापपूर्ण� स्वभावले यस्तो कुरो <ाहन्छ जुन आत्मा विवरुJ हुन्छ। अविन आत्माले <ाँविह यस्तो कुरो 
<ाहन्छ जुन हाम्रो पापपूर्ण� स्वभावको विवरूJ हुन्छ। यी दुइ कुराहरू एक अकjको विवपरीत छन्। 
यसैकारर्ण वितमीले साँच्<ै गनु� <ाहेको कुरो गन� सकै्तनौ।

18 तर आत्माबाट डोरिरयौ भने वितमी व्यवस्थाको अधीनमा रहन ेछैनौ।
22 ...आत्माले प्रमे, आनन्द, र्शाम्तिन्त, धैय�, दया, भलाइ, विवश्वस्तता,
23 नम्रता, संयम दिदंदछ। यी कुराहरू भूल हुन ्भन्ने कुनै व्यवस्थामा छैन।
24 ख्रीष्ट येरू्शमा हुनेहरूले आफ्ना यस्ता पापपूर्ण� स्वभावलाई Rूसमा झूण्ड्याएका हुन्छन्। वितनीहरूले 

आफ्ना वासना र अरु्शभ कामना जो वितनीहरूको पाप स्वभावले <ाहन्छ, त्यागी सकेका हुन्छन्।
25 आत्माबाट हामीले नयाँ जीवन पाउँदछौं। जीवनको पथ प्रदर्श�नको विनम्ति-त हामीले आत्मालाई पछ्याउनु 

पछ�।

5. रोमी 8: 2 (कानुन)

2 ... म दोषी भनेर माविनन्नँ? विकनभन ेख्रीष्ट येरू्शमा, जीवनदाता आत्माको विवधान जसले जीवन ल्याँउछ 
त्यसले मलाई मुक्ती दिदयो। त्यो विवधान जसबाट पाप र मृत्यु आउँछ त्यसबाट पविन मलाई मथुिक्त दिदयो।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 109 : 32-7

परमात्माका तीन ठूला सत्यताहरू, सव�र्शथिक्तमानता, सव�व्यापीता, सव�ज्ञता, - सबै र्शथिक्तको स्वाचिमत्वमा रहेको
आत्मा, सबै ठाउँ भनo, सबै विवज्ञानको गठन गनo, - वस्तु वास्तविवक हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई सदाको लाविग 
खण्डन गद�छ। यी अनन्त सत्यहरूले परमेश्वरको सृविष्टको उज्ज्वल वास्तविवकताको रूपमा आदिदम अन्मिस्तत्वलाई
प्रकट गद�छ, जसमा उहाँले बनाउनु भएको सबै कुरा उहाँको बुद्धिJको असलले उच्<ारर्ण गरिरएको छ।

2. 222 : 31-13

हामीले जीवन र बुद्धिJ पदाथ�मा छ भन्ने गलत विवश्वासलाई नष्ट गनु�पछ�, र आफूलाई रु्शJ र थिसJ कुरामा रोप्नु 
पछ�। पावलले भने, "आत्मामा विहडँ, र वितमीहरूले र्शरीरको अश्चिभलाषा पूरा गनoछैनौ।" दिढलो होस् वा दिढलो 
हामीले थिसक्नेछौं विक माविनसको सीचिमत क्षमताको बन्धनहरू यो भ्रमले बनाइन्छ विक ऊ आत्माको सट्टा 
र्शरीरमा, आत्माको सट्टा पदाथ�मा बस्छ।

पदाथ�ले आत्मालाई व्यक्त गदnन। ईश्वर एक असीम सव�व्यापी आत्मा हुनुहुन्छ। यदिद आत्मा सबै छ र सबै 
ठाउँमा छ भन,े पदाथ� के र कहा ँछ? याद गनु�होस् विक सत्य त्रुदिट भन्दा ठूलो छ, र हामी ठूलोलाई कममा राख्न
सक्दैनौं। आत्मा आत्मा हो, र आत्मा र्शरीर भन्दा ठूलो छ। यदिद आत्मा एक पटक र्शरीर श्चिभत्र हुनुहुन्थ्यो भने, 
आत्मा सीचिमत हुनेछ, र त्यसैले आत्मा हुन सक्दैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. 140 : 4-22

भगवान एक भौवितक प्रार्णी हो, कसैले पविन साँच्<ै पुविष्ट गन� सक्दैन। बाइबलले उहाँलाई यसो भन्दै प्रवितविनचिधत्व 
गद�छ: "वितमीले मेरो अनुहार देख्न सकै्तनौ; विकनविक त्यहाँ कसैले मलाई देख्नेछैन, र बाँच्नेछ।" भौवितक रूपमा 
होइन तर आन्मित्मक रूपमा हामी उहाँलाई दिदव्य मन, जीवन, सत्य र प्रमेको रूपमा चि<न्छौं। हामीले दैवी 
प्रकृवितलाई बुझेर र उहाँलाई बुझेर प्रमे गनo, भौवितकतामा युJ नगरी, तर हाम्रा परमेश्वरको समदृ्धिJमा आनद्धिन्दत 
भई उहाँलाई प्रमे गनo अनुपातमा हामी आज्ञाकारी र पूजा गनoछौं। धम� तब हृदयको हुनेछ, थिर्शरको होइन। 
माविनसजावित अब उप्रान्त प्रेमको अभावबाट अत्या<ारी र विनषेधात्मक हुनेछैन, - भुसुना विनकाल्ने र ऊँट विनल्ने।

हामी आध्यान्मित्मक रूपमा पूजा गछ�, जब हामीले भौवितक रूपमा पूजा गन� छोड्छौं। आध्यान्मित्मक भथिक्त ईसाई 
धम�को आत्मा हो। वस्तुको माध्यमबाट पूजा गनु� मूर्तितंपूजा हो। यहूदी र अन्य अनुष्ठानहरू साँ<ो उपासनाका 
प्रकार र छायाँ मात्र हुन्। "साँ<ो उपासकहरूले आत्मा र सत्यतामा विपताको आराधना गनoछन्।"

4. 317 : 16-21 अकj पाना

माविनसको व्यथिक्तत्व कम मूत� छैन विकनभन ेयो आध्यान्मित्मक छ र विकनभने उसको जीवन पदाथ�को दयामा छैन।
उसको आध्यान्मित्मक व्यथिक्तत्वको बुझाइले माविनसलाई अझ वास्तविवक,  सत्यमा अझ र्शथिक्तर्शाली बनाउँछ,  र
उसलाई पाप, रोग र मृत्युलाई द्धिजत्न सक्षम बनाउँछ। हाम्रा प्रभु र गुरुले चि<हानबाट पुनरुत्थान पचिछ उहाँका
<ेलाहरूसामु आफूलाई प्रस्तुत गनु�भयो,  स्वयं-उस्तै येरू्शको रूपमा जसलाई वितनीहरूले कलवरीमा त्रासदी
अचिघ प्रेम गरेका थिथए।

भौवितकवादी थोमसलाई, आत्माको सट्टा वस्तमुा आदर्श� मथुिक्तदाताको खोजी गदn र भौवितक इद्धिन्�य र र्शरीरको
गवाहीको लाविग,  आत्मालाई भन्दा बढी,  अमरत्वको लाविग,  उहाँलाई येरू्शले उहाँ अपरिरवर्तितंत हुनुहुन्छ भन्ने
प्रमार्ण प्रस्तुत गनु�भयो। Rूस द्वारा। यस सुस्त र रं्शकास्पद <ेलाको लाविग, प्रभु पथृ्वीको बाथिसन्दा रहुन्जेल येरू्श
र्शारीरिरक वास्तविवकता रहनुभयो। थोमसको लाविग पदाथ�को प्रदर्श�नले अन्मिस्तत्वलाई वास्तविवक बनाउन सक्दैन।
उसको लाविग पदाथ�मा विवश्वास गनु� कुनै काम थिथएन, तर उसको लाविग आत्माको साथ�कताको कल्पना गनु� -
कुनै पविन कुराले दिदमाग र अमरतालाई हटाउन सक्दैन भनेर जान्न, जसमा आत्माले र्शासन गद�छ - अझ गाह्रो
थिथयो।

र्शारीरिरक इद्धिन्�यहरूले रोगहरूलाई वास्तविवकताको रूपमा परिरभाविषत गछ�न्;  तर धम�र्शास्त्रले घोषर्णा गद�छ
विक भगवानले सबै बनाउनुभएको छ, जबविक भौवितक इद्धिन्�यहरूले भविनरहेका छन ्विक पदाथ�ले रोग विन-त्याउँछ
र दिदव्य दिदमागले यसलाई विनको पान� सक्दैन वा गदnन। भौवितक इद्धिन्�यहरूले भौवितक,  असत्य,  स्वाथ� वा
अपमाविनत सबै कुराको उत्पथित्त र समथ�न गद�छ। वितनीहरूले आत्मालाई माटोमा, जीवनलाई थिल-बोमा, र सबै
<ीजहरू क्षयको लाविग विवनार्श गनoछन्। हामीले भौवितक इद्धिन्�यको यो झूटलाई आन्मित्मक इद्धिन्�यको सत्यले मौन
बनाउनुपछ�। हामीले पाप र मृत्युको विवश्वास ल्याएको र सव�र्शथिक्तमानताको रु्शJ भावनालाई मेटाउने त्रदुिटलाई
रोक्नको लाविग कारर्ण हुनुपछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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के विबरामी माविनस अरू सबै भन्दा पापी हो? होइन! तर जहाँस-म उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,  उहाँ परमेश्वरको
स्वरूप होइन। वितनीहरूको भौवितक विवश्वासहरूबाट थविकत हुन्छन्,  जसबाट धेरै दुःखहरू आउँछन्,
अमान्यहरू अझ आध्यान्मित्मक बढ्दै जान्छ,  त्रदुिटको रूपमा -  वा जीवन वस्तुमा छ भन्ने विवश्वास -
आध्यान्मित्मक जीवनको वास्तविवकतामा उत्पन्न हुन्छ।

5. 252 : 16-20, 31-8

भौवितक भावनाले वास्तविवकताको घमण्डले आफ्नो आवाज उठाउँछ र भन्छ:

म पूर्ण�तया बेइमान हु,ँ र कसैलाई थाहा छैन। म ठगी गन�, झूट बोल्न, व्यश्चिभ<ार गन�, लुट्न, हत्या गन� 
सक्छु, र म चि<ल्लो द्धिजब्रो खलनायक द्वारा पत्ता लगाउनबाट बच्न सक्छु।

आत्मा, विवपरीत गवाही बोकेर, भन्नुहुन्छ:

म आत्मा हुँ। माविनस, जसको इद्धिन्�य आध्यान्मित्मक छ, मेरो समानता हो। उसले असीम समझलाई 
प्रवितविबम्बि-बत गद�छ, विकनविक म अनन्त हुँ। पविवत्रताको सुन्दरता, अन्मिस्तत्वको पूर्ण�ता, अविवनार्शी मविहमा, - 
सबै मेरो हो, विकनविक म भगवान हुँ। म माविनसलाई अमरता दिदन्छु, विकनविक म सत्य हुँ। म सबै आनन्द 
समावेर्श गद�छु र प्रदान गद�छु, विकनविक म प्रेम हुँ। म जीवन दिदन्छु, विबना सुरुवात र अन्त विबना, विकनविक म 
जीवन हुँ। म सवjच्< हु ँर सबै दिदन्छु, विकनविक म मन हुँ। म सबैको पदाथ� हु ँविकनभने म हु ँजो म हुँ।

6. 492 : 3-6

सही तक� को लाविग, विव<ारको अगाचिड एउटा मात्र तथ्य हुनुपछ�, अथा�त्, आध्यान्मित्मक अन्मिस्तत्व। वास्तविवकतामा,
त्यहाँ अकj कुनै अन्मिस्तत्व छैन विकनविक जीवन यसको असमानता, मृत्युसँग एकताबJ हुन सक्दैन।

7. 471 : 13-20

ईश्वरीय विवज्ञानका तथ्यहरू स्वीकार गरिरनुपछ�, - यद्यविप यी तथ्यहरूका प्रमार्णहरू दुष्ट, वस्तुद्वारा, वा भौवितक
भावनाद्वारा समर्थिथंत छैनन्, - विकनभन ेईश्वर र माविनस एकसाथ रहन्छन् भन्ने प्रमार्ण आध्यान्मित्मक भावनाद्वारा
पूर्ण� रूपमा ख्दिस्थर छ। माविनस हो र सधैंभरिर ईश्वरको प्रवितविब-ब भएको छ। भगवान असीम हुनुहुन्छ, त्यसैले 
सदा-वत�मान हुनुहुन्छ, र त्यहाँ अन्य कुनै र्शथिक्त वा उपख्दिस्थवित छैन। त्यसैले ब्रह्माण्डको आध्यान्मित्मकता न ै
सृविष्टको एकमात्र तथ्य हो।

दैविनक कत�व्यहरू

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस <<�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  र्शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व<नले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृद्धिJ, र वितनीहरूलाई र्शासन गन� सक्छ!

<<� -यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले मदर <<�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई <लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बि-बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँ<ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  <<�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनo,
विनन्दा गनo, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानo वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

<<� -यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  <<�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आRामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुJ दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई ब<ाउनु  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।

<<� -यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विRश्चिTयन साइन्स <<�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जे-स बाइबलबाट थिलइएको धम�र्शास्त्रीय 
उJरर्णहरू र विRश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�र्शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


