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आइतबार मे 22, 2022

विवषय- आत्मा र शरीर

स्वर्ण� पाठ:  यूहन्ना 6: 27

"जुन खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको विनम्ति(त काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हुँदैन अविन अनन्त जीवन दिदन्छ त्यसको विनम्ति(त
काम गर। माविनसको पुत्रले वितमीहरूलाई त्यस्तो खाद्य दिदनु हुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्रह 107: 8, 9
भजनसंग्रह 19: 7-11

8 उहाँको अनन्त प्रमेको विनम्ति(त उहाँले सृजना गनु� भएका आश्चय�कामहरूको विनम्ति(त उहाँलाई धन्यवाद 
देऊ।

9 परमेश्वरले अतृप्त आत्मलाई तृप्त पानु� भयो। परमेश्वरले भोको आत्मालाई गुर्णपूर्ण� कुराहरूले 
परिरपूर्ण� पारिरदिदनु भयो।

7 परमप्रभुका शिशक्षाहरू अवितऊत्म् छन्। वितनीहरूले परमेश्वरका भक्तजनहरूलाई शशिक्त प्रदान गछ�न्।
परमप्रभुको व्यवस्था विवश्वास योग्यको छ। यसले मूख� माविनसहरूलाई ज्ञानी बनाउँछ।

8 परमप्रभुका विवधिधहरू सही छन्। वितनीहरूले माविनसहरूलई खुशी पाछ�न्। परमप्रभुका आदेशहरू 
विनष्कपट छन्, वितनीहरूले जीवनमा उधिLत माग� देखाउदछन्।

9 परमप्रभुको उपासना एउटा ज्योवित जस्तै हो जसले अनन्त Lम्ति(कलो उज्यालो पाछ�। परमप्रभुको 
न्यायहरू उधिLत र विनष्कपट छन्। वितनीहरू स(पूर्ण� ठीक छन्।

10 परमप्रभुको शिशक्षाहरू अकबरी सुनभन्दा पविन मूल्यवान छन्। वितनीहरू सोझै घरबाट विनकालेको 
उत्तम महभन्दा पविन मीठा छन्।

11 परमप्रभुका शिशक्षाहरूले आफ्ना दासहरूलाई होशिशयार पाछ�। यदिद वितनीहरूलाई पालन गयS भने 
असल धिLजहरू आउँछन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन 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. यशैया 55: 1-3

1 हेसबै, वितखा�एका माविनसहरू, आऊ पानी विपऊ! पैसा छैन भनेर सुता� नगर। आऊ, अघाउञ्जेल 
स(म खाऊ र विपऊ! वितमीहरूलाई पैसा Lाविहन्दैन अघाउञ्जेल खाऊ र विपऊ। खान र विपऊनुको 
ज्याला लाग्दैन।

2 विकन? वितमीहरू त्यस्तो Lीजहरूमा पैसा बबा�द गछS जुन खास भोजन नै होइन? विकन वितमीहरू 
त्यस्ता व्यथ�का कामहरू गछc  जसले वितमीहरूलाई सन्तुष्टी दिदँदैन? एकदमै ध्यान दिदएर मेरा कुरा 
सुन अविन वितमीहरूले राम्रा भोजन खान पाउनेछौ। वितमीहरूले त्यस्तो राम्रा खाना खानेछौ जसले 
वितम्रो आत्मा तृप्त पानhछ।

3 मैले भनेका कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिदएर सुन्। मेरो कुरालाई ध्यान दिदएर सुन वितमीहरूका 
प्रार्णहरू बाँच्नेछन्। मकहाँ आऊ र वितमीहरूसँग एक करार गनhछु जुन सदा-सव�दा रहनेछ। यो 
करार त्यस्तो हुनेछ जुन मैले दाऊदसँग गरेको शिथए।ँ मैले दाऊदलाई प्रेम गनhछु अविन सदा ऊ प्रवित 
उदार रहनेछु भनेर वLन दिदएको शिथए।ँ अविन वितमीहरूले त्यो करारमाशिथ विवश्वास गन� सक्छौ।

2. यर्मिमंया 31: 14

14 म पूजाहारीहरूलाई असल असल कुराहरूले परिरपूर्ण� पानhछु। मेरा माविनसहरू मैले दिदएका उपहारहरूले 
सन्तुष्ट हुनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

3. लूका 4: 1 (से 1st,), 33-37

1 येशू यद�न नदीदेखिख T� विकनुभयो। उहाँ पविवत्र आत्माले भरिरपूर्ण� हुनुहुन्थो। त्यो आत्माले उहाँलाई 
उजाडस्थान वितर डोया�यो।

33 सभाघरमा एकजाना दुष्टआत्मा लागेको माविनस शिथयो। त्यो माविनस ठूलो स्वरमा धिLच्यायो।
34 हे नासरतको येशू! हामीबाट तपाईं के Lाहनुहुन्छ? के हामीलाई नाश गनु� तपाईं यहाँ आउनष््ठवु भएको 

हो? म तपाईंलाई जान्दछु परमेश्वरका एक पविवत्र जन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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35 तर येशूले त्यो दुष्टात्मालाई हकानु� भयो, Lूप लाग्। यो माविनसदेखिख विनस्किस्क हाल्। त्यो दुष्टआत्माले 
माविनसहरूकै अधिघपदिo त्यो माविनसलाई भँूइमा पछारिरदिदयो। त्यसपधिछ दुष्ट आत्माले त्यो माविनसलाई केही
नोक्सान नगरी छाडी दिदयो।

36 सबै माविनसहरू छक्क परे अविन आपसमा कुरा गरे, यसको अथ� के हो? येशूले त अधिधकार अविन 
शशिक्तशिसत दुष्ट आत्माहरूलाई विनस्कन आज्ञा गनु� हुन्छ औ वितनीहरू पविन विनस्की हाल्छन्।

37 त्यसपधिछ त्यस इलाकाको प्रत्येक ठाऊँमा येशूको कीर्तितं Tैशिलयो।

4. लूका 12: 1 (से 3rd,), 13 (एक)-24, 28-31

1 हजारौं हजार माविनसहरू एकसाथ भेला भएका शिथए। वितनीहरू यदिद विवघ्न शिथए विक वितनीहरू एक 
अका�लाई कुल्Lन्थे। माविनसहरूलाई स(बोधन गनु� अधिघ येशूले उनका Lेलाहरूलाई स(बोधन गनु� अधिघ 
येशूले उनका Lेलाहरूलाई भन्नुभयो, वितमीहरू Tरिरसीहरूको खमीरदेखिख होशिशयार बस। मेरो भन्नुको 
अथ� वितनीहरूको कपटीपनामा होशिशयारी बस।

13 भीडबाट एकजना मानशिसले येशूलाई भने, हे गुरु, हाम्रा विपता मनु� भयो। आफ्नो विपताको धन-स(पशित्तको
मसंग अंश-बण्डा गन�लाई मेरो दाज्युलाई भविनदिदनु होस्।

14 तर येशूले त्यलाई भन्नुभयो, मैले वितमीहरूको बाबुको स(पशित्त वितमीहरू दुइजना माझ विवतरर्ण गनु� पछ� 
भनेर मलाई कसले न्यायकता� बनायो?

15 Tेरिर येशले वितहरूलाई भन्नुभयो, होशिशयार होऊ अविन सबै प्रकारका स्वाथvपनबाट आTूलाई जोगाऊ। 
कसैकोमा Lाविहएको स(पशित्त भन्दा वेशी हुनु सक्छ , तर त्यले उसलाई जीवन दिदन सकै्तन।

16 अविन उहाँले यस्तो एउटा दृष्टान्त भन्नुभयोः कुनै समयमा एक जना धनी माविनस शिथयो। त्यसको जमीनमा
असल अविन प्रशस्त अन्नाबाली उब्जन्थ्यो।

17 त्यो माविनस आTै सोच्दथ्यो, मैले के गनh मशिसत भएका यवित प्रशस्त अन्न राख्ने ठाउँ नै छैन।
18 तब त्यस धनी मानसले भन्यो, म जान्दछु मैले के गनु� पनh हो। म मेरा भकारीहरू भत्काउँछुर त्यसलाई 

अझ ठूलो पाछु�। ती नयाँ भकारीहरूमा म सबै अन्नहरू र अरू मेरा राम्रो Lीजहरू राख्नेछु।
19 तब म आTैलाई भन्नेछु, मेरोमा प्रशस्त राम्रो राम्रो समानहरू छन्। आउने धेरै व�षको लागी मैले 

थुपारेको छु। आरामशिसत बस, खाउ, पीउ अविन जीवनमा आनन्द मनाऊ।
20 तर परमेश्वरले त्यस माविनसलाई भन्नुभयो, वितमी मूख� हौ, आज रातीनै वितमी मनhछौ। अविन वितमीले आफ्नै

लाविग तयार पारेका Lीजहरू कसको हुनेछ?
21 यसथ� जसले आफ्नो विनम्ति(त मात्र धन स(पत्ती थुपाछ� त्यसले त्यो माविनसलाई के हुन्छ र परमेश्वरको अधिघ 

यस्ता माविनसहरु धविन होइनन्।
22 येशूले आफ्ना Lेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसकारर्ण म वितमीरूलाई भन्दछु, बाँच्नका विनम्ति(त खानेकुरा 

Lाविहन्छ भन्ने विवषयमा धिLन्ता नगर। वितम्रो शरीरको विवषयमा पविन धिLन्ता नगर विक वितमी के लगाउँछौ?
23 खानेकुरा भन्दा जीवन धेरै मूल्यवान छ। अविन लुगाTाटा भन्दा शरीरको महत्व धेरै छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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24 LराLुरूङ्गीहरूलाई हेर। वितनीहरू बीउ छदcनन् अविन वाली लाउँदैनन्। LराLुरूङ्गीहरूले भँण्डार 
अथवा भकारीहरूमा खानेकुरा थुपादcनन्। तर परमेश्वरले वितनीहरूलाई पेट भरी खुवाउँनुहुनेछ। अविन 
LराLुरुङ्गीहरू भन्दा वितमीहरू धेरै मूल्यवान हौ।

28 परमेश्वरले नै जमीनमा ती घाँसलाई वस्त्र लगाइदिदनुहुन्छ, जुन आज यहाँ छ भोशिल त्यसलाई आगोमा 
Tाशिलन्छ। यसैले वितमीहरूले जान्नु पछ� विक परमेश्वरले नै वितमीहरूलाई अझ धेरै राम्रो वस्त्र पविहराई 
दिदनुहुनेछ। वितम्रो एकदमै थोरै विवश्वास छ।

29 त्यसरी नै वितमीहरूले के खाऔंला अविन के विपऔल भनी धिLन्ता नगर। यस विवषयमा कुनै धिLन्ता नगर।
30 संसारका सबै माविनसहरू यी Lीजहरूको पधिछ लाग्छन् तर वितमीहरूका विपताले जान्दछन् विक वितमीहरूले

यी सब Lाहन्छौ।
31 यसकारर्ण वितमीहरूले खोज्नु पनh मुख्य त परमेश्वरको राज्य नै हो। तब वितमीहरूलाई यी सबै बस्तुहरू 

पविन दिदइनेछ।

5. मत्ती 10 : 28

28 माविनसहरूदेखिख नडराऊ। वितनीहरूले वितम्रो शरीलाई मात्र मानhछन्। वितनीहरूले आत्मालाई मान� सक्ने 
छैनन्। वितमीहरू त्यससंग डराउनु पनhछ जसले वितम्रो शरीर र आत्मालाई नै न�कमा लैजान्छ। उहाँले 
शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउनु सक्नु हुन्छ।

6. मत्ती 16: 24-26

24 त्यसपधिछ येशूले आफ्ना Lेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यदिद कसैले मलाई पछ्याउन Lाहान्छ भने उसले 
आTूलाई Lाविहएको Lीजहरू प्रवित अस्वीकार गनु� पछ�। उसलाई प्रदान गरीएको Vूस उसले स्वीकार गनc
पछ� अविन त्यसपधिछ मलाई उसले पछ्याउनु पछ�।

25 जसले आफ्नो जीवन बLाउन Lाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अविन जसले मेरो विनम्ति(त जीवन गुमाउँछ उसले 
यसको रक्षागछ�।

26 यदिद कुनै माविनसले सबै संसार हात पछ� तर आफ्नै जीवन गमुाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो 
जीवन प्राप्त गन�लाई कुनै माविनसले के दिदनसक्छ?

7. यूहन्ना 6: 31-33, 38, 40

31 मरूभूधिममा हाम्रा विपता पुखा�हरूले मन्न खाए। यो धमा�शास्त्रमा लेखिखएको छ, परमेश्वरले स्वग�बाट रोटी 
खानलाई दिदनुभयो।

32 येशूले भन्नुभयो, म वितमीहरूलाई साँLो भन्छु। मोशा वितनी एक होइनन् जसले वितमीहरूलाई स्वग�बाट 
रोटी दिदए। तर मेरा विपताले वितमीहरूलाई स्वग�बाट साँLो रोटी दिदनुहुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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33 परमेश्वरको रोटी के हो? परमेश्वरको रोटी भनेको त्यो Lीज हो जुन स्वग�बाट ओलेर� संसारलाई जीवन 
दिदनुहुन्छ।

38 परमेश्वरले जे Lाहनु हुन्छ त्यो काम गन� म स्वग�बाट आएको हुँ। मैले Lाहेको काम गन�लाई म आएको 
होइन।

40 प्रत्येक माविनस जसले परमेश्वरका पुत्रलाई धिLने र विवश्वास गरे वितनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म 
वितनीहरूलाई अन्त्यको दिदनमा जीविवत पानhछु। यो मेरा विपता परमेश्वरको इच्छा हो।

8. 2 कोरिरन्थी 5: 1, 6-8

1 हामी जान्दछौं, यस धरतीमा हामी जुन त(बूमा बस्छौं त्यो नष्ट हुनेछ। तर जब त्यो नष्ट हुनेछ, हामीले 
बस्ने घर परमेश्वरबाट पाउनछौं। त्यो घर माविनसले बनाएको होइन। यो घर स्वग�मा हुन्छ र अनन्त रहनेछ।

6 यसैकारर्ण हामी सँधै भरोशामा छौं। हामी जान्दछौं विक जवित समय स(म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी
प्रभुबाट टाढा हुन्छौं।

7 हामी विवश्वासको माग� दश�नमा बाँLेका छौं-जे देख्छौं त्यसले होइन।
8 त्यसैले त म भन्छु हाम्रो भरोसा छ। अविन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इच्छा गछ� अविन प्रभु 

जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्न खोज्छौं।

9. 1 शिथस्सलोविनकी 5: 23 (र म)

23 … हाम्रो प्राथ�ना छ विक वितमीहरूका स(पूर्ण� आत्मा, प्रार्ण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आँउदा पूर्ण�रूपले 
दोषरविहत बनाइ राख।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 477 : 22-29

आत्मा माविनसको पदाथ�, जीवन, र बुद्धिद्ध हो, जो व्यशिक्तगत छ, तर पदाथ�मा होइन। आत्माले 
परमात्माभन्दा विनकृष्ट कुरालाई कविहल्यै प्रवितविबस्कि(बत गन� सक्दैन।

माविनस आत्माको अश्चिभव्यशिक्त हो। भारतीयहरूले अन्तर्तिनंविहत वास्तविवकताको केही झलक पाए, जब 
उनीहरूले एक विनश्चिश्चत सुन्दर ताललाई "महान आत्माको मुस्कान" भने।

2. 209 : 5-9

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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मन, यसको सबै संरLनाहरूमा सव�च्L र ती सबैलाई शासन गनh, यसको आफ्नै विवLारहरूको प्रर्णालीको 
केन्द्रीय सूय� हो, यसको आफ्नै विवशाल सृविष्टको जीवन र प्रकाश हो; र माविनस ईश्वरीय मनको सहायक हो। 
भौवितक र नश्वर शरीर वा मन माविनस होइन।

3. 309 : 24-32

अस्तिस्तत्वको विवज्ञानले अनन्त आत्मा वा आत्माको लाविग सीधिमत शरीरमा हुन अस(भव छ वा माविनसको लाविग 
आफ्नो विनमा�ताबाट अलग बुद्धिद्ध हुनु अस(भव छ भनेर देखाउँछ। यस्तो तथाकशिथत जीवन सधैं मृत्युमा समाप्त 
हुदँा जैविवक जनावर वा वनस्पवित जीवन जस्ता वास्तविवकता हुन सक्छ भनी अनुमान गनु� आTैमा स्पष्ट त्रदुिट हो।
जीवन एक पलको लाविग कविहल्यै लोप हुँदैन। त्यसैले यो कविहल्यै संरLनात्मक वा जैविवक हुँदैन, र यसको आफ्नै
संरLनाहरूद्वारा कविहल्यै अवशोविषत वा सीधिमत हुदैँन।

4. 478 : 3-8

आत्मा वा अमरता को प्रमार्ण तपाईं मृत्यु श्चिभत्र के छ? प्राकृवितक विवज्ञानको शिशक्षा अनुसार पविन माविनसले 
आत्मा वा आत्माले शरीर छोडेको वा त्यसमा प्रवेश गरेको कविहल्यै देखेको छैन। नश्वर विवश्वासको दावी 
बाहेक, विनवास आत्माको शिसद्धान्तको लाविग के आधार छ?

5. 372 : 2-13

नश्वर शरीर भनेको कुरामा मनको गलत नश्वर विवश्वास मात्र हो। जसलाई तपाईले पदाथ� भन्नुहुन्छ त्यो मूल 
रूपमा समाधानमा त्रुदिट शिथयो, प्राथधिमक नश्वर दिदमाग, - धिमल्टनले "अराजकता र पुरानो रात" सँग तुलना गरे। 
यस नश्वर दिदमागको बारेमा एउटा शिसद्धान्त हो, यसको संवेदनाले माविनसलाई पुन: उत्पादन गन� सक्छ, रगत, 
मासु र हड्डीहरू बनाउन सक्छ। अस्तिस्तत्वको विवज्ञान, जसमा सबै दिदव्य मन, वा ईश्वर र उहाँको विवLार हो, यो 
युगमा स्पष्ट हुनेछ, तर यो विवश्वासको लाविग विक पदाथ� माविनसको माध्यम हो, वा माविनसले आफ्नै मूत� विवLारमा 
प्रवेश गन� सक्छ, आTैलाई बाँध्न सक्छ। उसको आफ्नै विवश्वासहरू, र त्यसपधिछ उहाँको बन्धन सामग्रीलाई 
कल गनु�होस् र वितनीहरूलाई ईश्वरीय कानूनको नाम दिदनुहोस्।

6. 60 : 29-3

आत्मासँग मानवजावितलाई आशीवा�द दिदनको लाविग असीधिमत स्रोतहरू छन्, र आत्मामा खोद्धिजएको खण्डमा 
खुशी अझ सद्धिजलै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो पालनामा अझ सुरश्चिक्षत हुनेछ। उच्L उपभोगले मात्र अमर माविनसको 
लालसा पूरा गन� सक्छ। हामी व्यशिक्तगत भावनाको सीमामा खुशीलाई परिरमाज�न गन� सक्दैनौं। इद्धिन्द्रयहरूले कुनै
वास्तविवक आनन्द प्रदान गदcनन्।

7. 232 : 19-25

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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औषधिध, खाना, हावा र व्यायामले माविनसलाई स्वस्थ बनाउन सक्छ, वा मानव जीवनलाई नष्ट गन� सक्छ
भनेर येशूले  कविहल्यै शिसकाउनुभएन। न त वितनले आफ्नो अभ्यासद्वारा यी त्रुदिटहरू धिLत्रर्ण गरे। उसले
माविनसको सद्भावलाई दिदमागमा उल्लेख गय�, कुनै Tरक पदcन, र परमेश्वरको वाक्यलाई प्रभाव पानh प्रयास
कविहल्यै गरेन, जसले पाप, रोग र मृत्युको परमेश्वरको विनन्दालाई छाप लगायो।

8. 388 : 12-24

खाना जीवनको पोषर्ण हो भन्ने सामान्य परिरकल्पनालाई स्वीकार गनु�होस्, र उल्टो दिदशामा अक� प्रवेशको 
आवश्यकता पछ्याउँछ, - त्यो खानामा जीवन, ईश्वर, कमी वा अधिधक, गरु्णस्तर वा मात्रा माT� त नष्ट गनh 
शशिक्त छ। यो सबै भौवितक स्वास्थ्य शिसद्धान्तहरूको अस्पष्ट प्रकृवितको नमूना हो। वितनीहरू आत्म-विवरोधात्मक 
र आत्म-विवनाशकारी छन्, जसले "आTैमा विवभाद्धिजत राज्य" गठन गद�छ, जुन "उजाडमा ल्याइएको छ।" 
यदिद येशूले उहाँका Lेलाहरूको लाविग खाना तयार गनु�भयो भने, यसले जीवनलाई नष्ट गन� सक्दैन।

तथ्य के हो भने, खानाले माविनसको विनरपेक्ष जीवनलाई असर गदcन, र यो आत्म-स्पष्ट हुन्छ, जब हामी 
जान्दछौं विक परमेश्वर हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ।

9. 220 : 22-32

एक पटक एक जना पादरीले आफ्नो आध्यास्तित्मकता बढाउन रोटी र पानीको आहार अपनाए। आफ्नो 
स्वास्थ्य असTल भएको पत्ता लगाउँदै, उनले आफ्नो परहेज छोडे, र अरूलाई अनुग्रहमा वृद्धिद्धको लाविग 
आहारशास्त्रको प्रयास नगन� सल्लाह दिदए।

उपवास वा भोजले माविनसलाई नवैितक वा शारीरिरक रूपमा राम्रो बनाउँछ भन्ने विवश्वास "असल र खराबको 
ज्ञानको रूख" को Tलहरू मध्ये एक हो, जसको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभयो, "वितमीले यसलाई नखानू।" 
नश्वर दिदमागले नश्वर शरीरको सबै अवस्थाहरू बनाउँछ, र पटे, हड्डी, Tोक्सो, हृदय, रगत, आदिदलाई विनयन्त्रर्ण
गद�छ, जस्तै सीधा इच्छा वा इच्छाले हात Lलाउँछ।

10.   530 : 5-12

ईश्वरीय विवज्ञानमा, माविनसलाई ईश्वर, अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय शिसद्धान्तद्वारा दिटकाइन्छ। पृथ्वीले, परमेश्वरको 
आदेशमा, माविनसको प्रयोगको लाविग खाना ल्याउँछ। यो थाहा पाएर, येशूले एक पटक भन्नुभयो, "आफ्नो 
जीवनको लाविग कुनै विवLार नगनु�होस्, के खाने, वा के विपउने" - आफ्नो सृविष्टकता�को विवशेषाधिधकारमा होइन, 

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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तर परमेश्वर, सबैका विपता र आमालाई सक्षम रूपमा धिLन्दै। उहाँले शिललीहरू जस्तै माविनसलाई खुवाउन र लुगा
लगाउन।

11.   382 : 5-8

यदिद सरसTाइमा आधा ध्यान विVस्चिस्Lयन विवज्ञानको अध्ययन र विवLारको अध्यात्मीकरर्णमा दिदइयो भने, 
यसले मात्र सहस्राब्दीको सुरुवात गनhछ।

12.   222 : 31-6

हामीले जीवन र बुद्धिद्ध पदाथ�मा छ भन्ने गलत विवश्वासलाई नष्ट गनु�पछ� , र आTूलाई शुद्ध र शिसद्ध कुरामा रोप्नु 
पछ�। पावलले भने, "आत्मामा विहडँ, र वितमीहरूले शरीरको अश्चिभलाषा पूरा गनhछैनौ।" दिढलो होस् वा दिढलो 
हामीले शिसक्नेछौं विक माविनसको सीधिमत क्षमताको बन्धनहरू यो भ्रमले बनाइन्छ विक ऊ आत्माको सoा शरीरमा,
आत्माको सoा पदाथ�मा बस्छ।

13.   427 : 2-12

जीवन आत्माको विनयम हो, सत्यको आत्माको विनयम पविन हो, र आत्मा यसको प्रवितविनधिध विबना कविहल्यै 
हुदैँन। माविनसको व्यशिक्तत्व आत्माले भन्दा बढी मन� वा बेहोस अवस्थामा हराउन सक्दैन, विकनविक दुवै अमर 
छन्। यदिद माविनसले अविहले मृत्युमा विवश्वास गद�छ भने, मृत्युमा कुनै वास्तविवकता छैन भन्ने थाहा पाएपधिछ 
उसले त्यसलाई नमान्नु पछ�, विकनविक अस्तिस्तत्वको सत्य मृत्युहीन छ। जीवनलाई बुझ्न र सामंजस्य प्राप्त गनु� 
अधिघ, अस्तिस्तत्व पदाथ�मा आकस्तिस्मक छ भन्ने विवश्वासलाई विवज्ञानले भेट्न र मास्टर गनु�पद�छ।

14.   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, यहाँस(म विक सबै भौवितक संवेदना, 
स्नेह र आराधनाको समप�र्ण पविन। यो ईसाई धम�को एल डोराडो हो। यसले जीवनको विवज्ञान समावेश 
गद�छ, र आत्माको ईश्वरीय विनयन्त्रर्णलाई मात्र मान्यता दिदन्छ, जसमा आत्मा हाम्रो माशिलक हो, र 
भौवितक भावना र मानवको कुनै स्थान हुदैँन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 9बाइबली पाठ आइतवार, मे 22, 2022
विवषय- आत्मा र शरीर

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

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

LL� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिक्तगत अनुलग्नकले मदर LL�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई Lलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको धिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्कि(बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँLो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  LL�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनh,
विनन्दा गनh, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानh वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

LL� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  LL�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आVामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बLाउनु  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।

LL� (यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविTल्ड विVश्चिश्चयन साइन्स LL�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे(स बाइबलबाट शिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विVश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


