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विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ: वि�तोपदेश 16: 17

"धम! मावि"स�रूको बाटोले दुर्भाा�ग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई जोगाउँ" चा�"े मावि"सले ऊ क�ाँ जान्छ त्यसको
ख्याल ग"ु� पछ�।"

उत्तरदायी पढाइ:  र्भाज"संग्र� 121: 1, 2, 5-8

1 स�ायताको वि"म्ति:त म प�ाड�रू वितर �ेछु�। तर मेरो स�ायता क�ाँबाट आउँछ?
2 मेरो स�ायता स्वग� र पृथ्वी सृज"ा ग"ु�हु"े परमप्ररु्भाबाट आउँछ।
5 परमप्रर्भाु वितम्रो रक्षक हु"ुहुन्छ, उ�ाँले आफ्"ो म�ा"् शक्तिDद्वारा वितम्रो रक्षा ग"ु�हुन्छ।
6 वितमीलाई दिदउँसो घामले अवि" राती जू"ले �ावि" पुराउँदै"।
7 परमप्रर्भाुले प्रत्येक संकटबाट वितम्रो रक्षा ग"ु�हुन्छ। परमप्ररु्भाले वितम्रो प्रार्णको रक्षा ग"ु�हुन्छ।
8 वितमी आउँदा र जाँदा परमप्रर्भाुले रक्षा ग"ु�हु"ेछ। परमप्ररु्भाले वितमीलाई अवि�ले र अ"न्तस:म स�योग 

ग"ु�हु"ेछ!

पाठ सेम�"

बाइबलबाट

1. र्भाज"संग्र� 107: 1-9

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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1 परमप्रर्भाुलाई धन्यवाद चढाओ, विक"र्भा"े उ�ाँ उपकारी हु"ुहुन्छ। उ�ाँको प्रेम सँधै र�न्छ।
2 यसैले ज-जसलाई परमप्रर्भाुले बचाउ"ु र्भाएको क्तिRयो, प्रत्येक मावि"सले र्भान्"ु पद�छ विक परमप्रर्भाुले 

बचाउ"ु र्भायो। परमप्रर्भाुले वित"ी�रूका शत्रु�रूदेखि^ वित"ी�रूलाई बचाउ"ु र्भायो।
3 परमप्रर्भाुले आफ्"ा मावि"स�रूलाई विवश्चिर्भान्" देश देशबाट सँगै रे्भाला ग"ु�र्भायो। उ�ाँले वित"ी�रूलाई पूव� र 

पश्चिNम, उत्तर र दश्चिक्षर्णबाट सँगै र्भाेला ल्याउ"ु र्भायो।
4 वित"ी�रूमा कवितपय सुख्^ा मरूरू्भामिममा छोमिडए। वित"ी�रूले बस्"े ठाउँ ^ोजिजर�ेका क्तिRए। तर 

वित"ी�रूले कु"ै श�र रे्भाटाए""्।
5 वित"ी�रू र्भाोका र प्यासा क्तिRए अवि" कमजोर हुँदै गइर�ेका क्तिRए।
6 त्यसपमिछ वित"ी�रूले परमप्रर्भाुलाई स�ायताको वि"म्ति:त पुकारे। अवि" उ�ाँले वित"ी�रूलाई संकट�रूबाट 

जोगाउ"ु र्भायो।
7 परमप्रर्भाुले वितमी�रूलाई सोझै श�र वितर डोराएर लैजा"ु र्भायो ज�ाँ वितमी�रू बस्" पाउँRे।
8 उ�ाँको अ"न्त प्रेमको वि"म्ति:त उ�ाँले सृज"ा ग"ु� र्भाएका आNय�काम�रूको वि"म्ति:त उ�ाँलाई धन्यवाद देऊ।
9 परमेश्वरले अतृप्त आत्मलाई तृप्त पा"ु� र्भायो। परमेश्वरले र्भाोको आत्मालाई गुर्णपूर्ण� कुरा�रूले परिरपूर्ण� 

पारिरदिद"ु र्भायो।

2. यर्मिमंया 31: 10-14

10 �े जावित�रू �ो, परमप्रर्भाुबाट आएको वच"लाई ध्या" लगाएर सु" यो सन्देश समुद्र उता सुदूर 
रू्भामिम�रूमा विफजाऊ, परमप्रर्भाुले इस्राएलका मावि"स�रूलाई जताततै विततर-विबतर पा"ु� र्भाएकोछ तर 
उ�ाँले उ"ी�रूलाई फेरिर रे्भाला गरेर ल्याउ"ु हु"ेछ र र्भाेडा गोठालाले आफ्"ो रे्भाडा बRा"�रू सुरक्षा गरे 
झैं सुरक्षी ग"ु�हु"ेछ।

11 परमप्रर्भाुले याकूबलाई मोल वितरेर उकास्"ु हुन्छ र याकूब र्भान्दा बक्तिलया�रूबाट उद्धार पा"ु� हुन्छ।
12 इस्राएलका मावि"स�रू क्तिसयो"को टाकुरामा आउ"े छ"् र ^ुशीले मिचच्याउ"े छ"्। वित"ी�रूका 

अ"ु�ार�रू परमप्ररु्भाको उदारताले चम्ति:क"ेछ। असल कुरा�रूका बारे जु" परमेश्वरले वित"ी�रूलाई 
दिद"ुहुन्छ। परमेश्वरले वित"ी�रूलाई अन्", "याँ दा^रस, र्भाद्राक्षेको तेल, Rुमा�रू र गाई-गोरू�रू दिद"ु 
हु"ेछ। वित"ी�रूको हृदय पा"ीले श्चिर्भाजेको बारी जस्तो हु"ेछ। इस्राएलका मावि"स�रूलाई सकष्ट�रूले 
अब विपरोक्तिल"े छै""्।

13 तब इस्राएलका तरूर्णी�रू आ"न्दले मग्" हुँदै "ाच्"ेछ"्। अवि" जवा" र बूढा मावि"स�रू त्यो "ाचगा"मा
सम्मि:मक्तिलत हु"े छ"्। म वित"ी�रूका उदासीप"लाई ��ष र अ"न्दामा परिरवत्त�" गरिरदिदन्छु। म इस्राएलका 
मावि"स�रूलाई शोकको सट्टामा आ"न्द र सान्त्व"ा दिद"ेछु।

14 म पूजा�ारी�रूलाई असल असल कुरा�रूले परिरपूर्ण� पा"nछु। मेरा मावि"स�रू मैले दिदएका उप�ार�रूले 
सन्तुष्ट हु"ेछ"्।” परमप्रर्भाु र्भान्"ुहुन्छ।

3. 2 इवित�ास 15: 1 (आत्मा), 2 (वितर  3rd ;), 3-5, 8, 9, 12

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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1 ... परमेश्वरको आत्मा अजया��माक्तिR उत्र"ुर्भायो। अजया�� ओदेदका छोरा क्तिRए।
2 अजया�� आसालाई रे्भाट्" गए। अजया��ले र्भा"े, मेरो कुरा सु" आसा अवि" यहूदा र विबन्यामी"का वितमी 

सबै मावि"स�रू! परमप्रर्भाु वितमी�रूका साR र�"ु हुन्छ जब वितमी�रू उ�ाँका साR हुन्छौ। यदिद वितमीले 
परमप्रर्भाुलाई ^ोज्यौ र्भा"े, उ�ाँलाई पाउ"े छौ। तर यदिद वितमी�रूले उ�ाँको साR छोडयौ र्भा"े उ�ाँले 
वितमी�रूको साR छोड"ु हु"ेछ।

3 धेरै समयस:म इस्राएल सत्य परमेश्वर विब�ी" क्तिRयो। अवि" वित"ी�रू क्तिशक्षा दिद"े पूजा�ारी विब�ी" र वि"यम 
विब�ी" क्तिRए।

4 तर जब इस्राएलका मावि"स�रूले दुः^ पाए, वित"ी�रू फेरिर परमप्ररु्भा परमेश्वर तफ�  फर्किकंए। उ�ाँ 
इस्राएलका परमेश्वर हु"ु हुन्छ। वित"ी�रूले परमप्ररु्भालाई ^ोजे अवि" उ�ाँलाई पाए।

5 दुः^को त्यस समयमा कु"ै पवि" मावि"स वि"रापद यात्रा ग"� सDै" क्तिRयो। सबै राष्ट्र�रूमा यवित धेरै कष्ट 
क्तिRयो

8 जब आसाले यी वच"�रू अवि" संन्देश�रू ओबेद, अगमवDाबाट सु"े वित"ी ^ूबै उत्सावि�त र्भाए। 
त्यसपमिछ उसले ती घृश्चिर्णत मूर्कित�ंरू यहूदा अवि" विबन्यामी"का सबै स्Rा"बाट �टाए। आसाले ती घृश्चिर्णत 
मूर्कितं�रू एप्रैमका प�ाडी देशकाअमिधकारमा ल्याएका श�र�रूबाट पवि" �टाए। अवि" वित"ले परमप्ररु्भाको 
वेदी मर:मत गरे जो परमप्ररु्भाको मजिन्दरको दला" अमिघ क्तिRयो।

9 त्यस पमिछ आसाले यहूदा अवि" विबन्यामी"का सबै मावि"स�रूलाई एकवित्रत गरे। वित"ले एप्रैम, म"श्शे 
अवि" क्तिशमो"का कुल समू�का मावि"स�रूलाई पवि", जो यहूदा देशमा बस्"का वि"म्ति:त इस्राएल देशबाट 
आएका क्तिRए रे्भाला गरे। धेरै संख्यामा ती मावि"स�रू यहूदामा आए विक"र्भा"े वित"ी�रूले दे^े विक 
परमप्रर्भाु, आसाका परमेश्वर आसाका साR हु"ुहुन्थ्यो।

12 तब वित"ी�रूले आफ्"ा स:पूर्ण� हृदय अवि" आफ्"ा स:पूर्ण� आत्मा द्वारा परमप्ररु्भा इस्राएलका परमेश्वरको 
सेवा ग"n करार गरे। उ�ाँ वित"ी�रूका पु^ा��रूले सेवा गरेका परमेश्वर हु"ुहुन्छ।

4. लूका 4: 14-21

14 येशू पविवत्र आत्माको शक्तिD क्तिलएर गालीलमा फकू� "ु र्भायो। गालीलर्भारिर उ�ाँको बारेमा समचार�रू 
फैक्तिलयो।

15 उ�ाँले वित"ी�रूको सर्भाा घर�रूमा क्तिसकाउ" शुरू ग"ु�र्भायो। सबै मावि"स�रूले उ�ाँको प्रशंसा गरे।
16 येशूले आफु हुकn को श�र "ासरतको पवि" यात्रा ग"ु� र्भायो। विवश्रामको दिद"मा अमिघ झैं उ�ाँ सर्भााघरमा 

जा"ु र्भायो। उ�ाँ त्य�ाँ के�ी पढ"लाई उश्चिर्भा"ु र्भायो।
17 यशैया अगमवDाद्वारा लेखि^एको ग्रन्R उ�ाँलाई दिदईएको क्तिRयो। उ�ाँले ग्रन्R पल्टाउ"ु र्भायो अवि" एक 

ठाउँ ज�ाँ वि":"क्तिलखि^त कुरा लेखि^एको रे्भाट्टाउ"ु र्भायोः
18 परमप्रर्भाुको आत्मा ममक्तिR छ। परमेश्वरले मलाई अश्चिर्भाषेक ग"ु�र्भाएकोछ, के�ी पवि" "र्भाएका 

मावि"स�रूमा सुसमाचार�रू सु"ाउ"लाई परमेश्वरले मलाई घोषर्णा ग"ु� पठाउ"ु र्भाएकोछ, कैदी�रूलाई 

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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मुD पा"� अवि" अन्धो मावि"स�रूलाई देख्" सक्"े पा"� अ"ेकौं यात"ामा विपल्सिल्सएका मावि"स�रूलाई 
मुD पा"� परमेश्वरले मलाई पठाउ"ु र्भाएकोछ।

19 अवि" घोषर्णा ग"� विक आफ्"ो मावि"स�रूलाई बचाउ" परमप्ररु्भाको उमिचत समय आएको छ।
20 उ�ाँले ग्रन्R बन्द ग"ु�र्भायो। उ�ाँले त्यो ग्रन्R स�योगीलाई दिदएर त्य�ीं बस्"ुर्भायो। सर्भाा घरमा र्भाएका 

प्रत्येक मावि"सले उ�ाँ लाई �ेरिरर�ेका क्तिRए।
21 येशू वित"ी�रूसंग बोल्" Rाल्"ु र्भायो उ�ाँले र्भान्"ु र्भायो, मैले वितमी�रू अमिघ जो धम�ग्रन्Rको अंश पढे त्यो 

आज पढदै गदा� "ै पूर्ण� र्भायो।

5. मकू� स 8: 22-25

22 येशू र उ�ाँको चेला�रू बेत्सैदामा आउ"ु र्भायो। को�ी मावि"स�रूले एउटा अन्धा मावि"सलाई येशूक�ाँ 
ल्याए, र त्यसलाई छोइदिद"ु�ोस् र्भा"ेर विबम्तिन्त गरे।

23 अवि" येशूले अन्धो मावि"सको �ात समातेर उसलाई गाउँ बावि�र लैजा"ू र्भायो। त्यस मावि"सका 
आँ^ा�रूमा Rुक्"ु र्भायो अवि" आफ्"ा �ात�रू त्यसमाक्तिR राख्"ु र्भायो, अवि" अन्धालाई सोध्"ुर्भायो, 
वितमीले देख्" सक्छौ अवि�ले?

24 उसले माक्तिR �ेरे अवि" र्भा"े, म मावि"स�रूलाई रू^�रूजस्तै, कि�ंमिडर�ेको देख्छु।
25 फेरिर येशूले आफ्"ो�ात त्यसको आँ^ा माक्तिR राख्"ुर्भायो, तब त्यो मान्छेले आफ्"ा आँ^ा पूरा ^ोल्यो। 

उसले आफ्"ो दृविष्ट फेरिर प्राप्त गय{, अवि" उसले सबै कुरा स्पष्ट देख्यो।

6. यशैया 55: 1-3

1 �ेसबै, वित^ा�एका मावि"स�रू, आऊ पा"ी विपऊ! पैसा छै" र्भा"ेर सुता� "गर। आऊ, अघाउञ्जेल 
स:म ^ाऊ र विपऊ! वितमी�रूलाई पैसा चावि�न्दै" अघाउञ्जेल ^ाऊ र विपऊ। ^ा" र विपऊ"ुको 
ज्याला लाग्दै"।

2 विक"? वितमी�रू त्यस्तो चीज�रूमा पैसा बबा�द गछ} जु" ^ास र्भाोज" "ै �ोइ"? विक" वितमी�रू 
त्यस्ता व्यR�का काम�रू गछ� जसले वितमी�रूलाई सन्तुष्टी दिदँदै"? एकदमै ध्या" दिदएर मेरा कुरा 
सु" अवि" वितमी�रूले राम्रा र्भाोज" ^ा" पाउ"ेछौ। वितमी�रूले त्यस्तो राम्रा ^ा"ा ^ा"ेछौ जसले 
वितम्रो आत्मा तृप्त पा"nछ।

3 मैले र्भा"ेका कुरा�रूमा एकदमै ध्या" दिदएर सु"्। मेरो कुरालाई ध्या" दिदएर सु" वितमी�रूका प्रार्ण�रू 
बाँच्"ेछ"्। मक�ाँ आऊ र वितमी�रूसँग एक करार ग"nछु जु" सदा-सव�दा र�"ेछ। यो करार त्यस्तो हु"ेछ
जु" मैले दाऊदसँग गरेको क्तिRए।ँ मैले दाऊदलाई प्रेम ग"nछु अवि" सदा ऊ प्रवित उदार र�"ेछु र्भा"ेर वच" 
दिदएको क्तिRए।ँ अवि" वितमी�रूले त्यो करारमाक्तिR विवश्वास ग"� सक्छौ।

7. 1 पतु्रस 2: 25

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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25 वितमी�रु र्भाेंडा जस्तै छौ जो र्भाूल माग�वितर लागेका छ"्। तर अवि�ले वितमी�रु गोठाला अवि" वितमी�रुका 
प्रार्णको रक्षक तफ�  फ� विक आएकाछौ।

विवज्ञा" र स्वास्थ्य

1. 6 : 14-16

स्वग�मा पुग्"को लाविग, अस्तिस्तत्वको सामंजस्य, �ामीले अस्तिस्तत्वको ईश्वरीय क्तिसद्धान्तलाई बुझ्"ुपछ�।

2. 587 : 25-27

स्वग�। सद्भाव; आत्माको शास"; ईश्वरीय क्तिसद्धान्त द्वारा सरकार; आध्यास्तित्मकता; परम आ"न्द; आत्मा को 
वातावरर्ण।

3. 120 : 4-6

आत्मा, वा आत्मा, ईश्वर �ो, अपरिरवत�"ीय र अ"न्त; र मावि"स स�अस्तिस्तत्वमा र�न्छ र आत्मा, ईश्वरलाई 
प्रवितविबम्मि:बत गद�छ, विक"विक मावि"स ईश्वरको रूप �ो।

4. 477 : 22-29

आत्मा मावि"सको पदाR�, जीव", र बुजिद्ध �ो, जो व्यक्तिDगत छ, तर पदाR�मा �ोइ"। आत्माले 
परमात्मार्भान्दा वि"कृष्ट कुरालाई कवि�ल्यै प्रवितविबम्मि:बत ग"� सक्दै"।

मावि"स आत्माको अश्चिर्भाव्यक्तिD �ो। र्भाारतीय�रूले एक वि"श्चिNत सुन्दर ताललाई "म�ा" आत्माको मुस्का""
र्भा"ेर बोलाउँदा अन्तर्कि"वंि�त वास्तविवकताको के�ी झलक पाए।

5. 390 : 4-11

जीव" आत्मवि"र्भा�र छ र्भा"ेर �ामी इन्कार ग"� सक्दै"ौं, र �ामीले आत्माको अ"न्त सामंजस्यलाई कवि�ल्यै इन्कार
ग"ु� हुँदै", केवल विक"र्भा"े, "श्वर इजिन्द्रय�रूमा, त्य�ाँ अस�मवित देखि^न्छ। यो ईश्वरको �ाम्रो अज्ञा"ता �ो, ईश्वरीय
क्तिसद्धान्त, जसले स्पष्ट मतर्भाेद उत्पन्" गद�छ, र उ�ाँको स�ी समझले सद्भाव पु"स्Rा�विपत गद�छ। सत्यले ल:बाइमा
�ामी सबैलाई आत्माको आ"न्दको लाविग र्भााव"ाको सु^ र पीडाको आदा"प्रदा" ग"� बाध्य पाछ�।

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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6. 311 : 7-25

आत्मा अमर छ विक"र्भा"े यो आत्मा �ो, जसमा आत्म-विव"ाशको कु"ै तत्व छै"। के मावि"स आध्यास्तित्मक रूपमा 
�राएको छ? �ोइ", उसले केवल र्भााव"ात्मक सामग्री गुमाउ" सक्छ। सबै पाप शरीरको �ो। यो आध्यास्तित्मक 
हु" सक्दै"। पाप य�ाँ वा परलोकमा तबस:म र�न्छ जबस:म पदाR�मा म"को भ्रम र�न्छ। यो पापको र्भााव"ा 
�ो, र पापी आत्मा �ोइ", जु" �राएको छ। राम्रोको र्भााव"ाले ^राबी "ष्ट हुन्छ।

आत्मालाई र्भााव"ामा र म"को वस्तुमा बास ग"n झूटा अ"ुमा"�रूद्वारा, विवश्वासले अस्Rायी �ावि" वा आत्माको 
अ"ुपल्सिस्Rवित, आध्यास्तित्मक सत्यको र्भााव"ामा भ्रष्ट हुन्छ। त्रुदिटको यो अवस्Rा जीव" र पदाR�को "श्वर सप"ा �ो 
जु" पदाR�मा अवल्सिस्Rत छ र प्रत्यक्ष रूपमा अस्तिस्तत्वको अमर वास्तविवकताको विवपरीत छ। जबस:म �ामी 
विवश्वास गछ� विक आत्माले पाप ग"� सक्छ वा त्यो अमर आत्मा "श्वर शरीरमा छ, तबस:म �ामीले अस्तिस्तत्वको 
विवज्ञा"लाई कवि�ल्यै बुझ्" सक्दै"ौं। जब मा"वताले यस विवज्ञा"लाई बुझ्छ, यो मावि"सको लाविग जीव"को वि"यम 
बन्"ेछ, - आत्माको उच्च वि"यम पवि", जसले सामंजस्य र अमरताको माध्यमबाट र्भाौवितक र्भााव"ामाक्तिR �ावी 
हुन्छ।

7. 427 : 2-7

जीव" आत्माको वि"यम �ो, सत्यको आत्माको वि"यम पवि" �ो, र आत्मा यसको प्रवितवि"मिध विब"ा कवि�ल्यै 
हुँदै"। मावि"सको व्यक्तिDत्व आत्माले र्भान्दा बढी म"� वा बे�ोस अवस्Rामा �राउ" सक्दै", विक"विक दुवै अमर 
छ"्।

8. 307 : 25 (द)-30

दिदव्य म" मावि"सको आत्मा �ो, र मावि"सलाई सबै चीज�रूमा प्रर्भाुत्व दिदन्छ। मावि"सलाई र्भाौवितक 
आधारबाट सृविष्ट गरिरएको �ोइ", " त आत्माले ब"ाएको र्भाौवितक वि"यम�रू पाल" ग"� बोलाइयो। उसको 
प्रान्त आध्यास्तित्मक वि"यम�रूमा छ, म"को उच्च का"ू"मा।

9. 302 : 15 (सामंजस्यपूर्ण�)-24

... सामंजस्यपूर्ण� र अमर मावि"स सदाको लाविग अस्तिस्तत्वमा छ र सधैं कु"ै पवि" जीव", पदाR�, र बौजिद्धकताको 
"श्वर भ्रम र्भान्दा बावि�र र वस्तुमा अवल्सिस्Rत छ। यो कR" तथ्यमा आधारिरत छ, दंतकRा �ोइ"। हु"ुको विवज्ञा"ले
मावि"सलाई पूर्ण� रूपमा प्रकट गद�छ, जस्तै विपता क्तिसद्ध हु"ुहुन्छ, विक"र्भा"े आध्यास्तित्मक व्यक्तिDको आत्मा, वा 
दिदमाग, ईश्वर �ो, सबै प्रार्णी�रूको दिदव्य क्तिसद्धान्त �ो, र विक"र्भा"े यो वास्तविवक मावि"स इजिन्द्रयको सट्टा 
आत्माद्वारा शाक्तिसत हुन्छ। आत्माको व्यवस्Rाद्वारा, पदाR�को तRाकक्तिRत वि"यम�रूद्वारा �ोइ"।

10.   322 : 3-13

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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जब बुझाइले जीव" र बुजिद्धको दृविष्टकोर्णलाई र्भाौवितकबाट आध्यास्तित्मक आधारमा परिरवत�" गछ� , �ामीले 
जीव"को वास्तविवकता, र्भााव"ामाक्तिR आत्माको वि"यन्त्रर्ण प्राप्त ग"nछौं, र �ामीले ईसाई धम� वा सत्यलाई यसको 
ईश्वरीय क्तिसद्धान्तमा बुझ्"ेछौं। सामंजस्यपूर्ण� र अमर मावि"स प्राप्त हु"ु र उसको क्षमता�रू प्रकट हु"ु अमिघ यो 
चरमोत्कष� हु"ुपछ�। यो अत्यन्तै म�त्त्वपूर्ण� छ - ईश्वरीय विवज्ञा"को यो मान्यता आउ"ु अमिघ स:पन्" ग"ु� प"n 
विवशाल काय�लाई ध्या"मा राख्दै - �ाम्रो विवचारलाई ईश्वरीय क्तिसद्धान्ततफ�  मोड्", त्यो सीमिमत विवश्वास आफ्"ो त्रुदिट
त्याग्" तयार हु" सक्छ।

11.   60 : 24-11

एक असन्तुष्ट का"ले कल�लाई सद्भाव र्भान्छ, स�मवितको कदर गद�"। त्यसैले र्भाौवितक ज्ञा"ले, अस्तिस्तत्वको 
साँचो आ"न्दलाई "बुझेर यसलाई गलत आधारमा राख्छ। विवज्ञा"ले असमझदारीलाई सच्याउ"ेछ, र �ामीलाई 
जीव"को मीठो सद्भाव क्तिसकाउ"ेछ।

आत्मासँग मा"वजावितलाई आशीवा�द दिद"को लाविग असीम स्रोत�रू छ"्, र आत्मामा ^ोज्दा ^ुशी अझ 
सजिजलै प्राप्त हु"ेछ र �ाम्रो पाल"ामा अझ सुरश्चिक्षत हु"ेछ। उच्च उपर्भाोगले मात्र अमर मावि"सको लालसा पूरा 
ग"� सक्छ। �ामी व्यक्तिDगत र्भााव"ाको सीमामा ^ुशीलाई परिरमाज�" ग"� सक्दै"ौं। इजिन्द्रय�रूले कु"ै वास्तविवक 
आ"न्द प्रदा" गद�""्।

मा"वीय स्"े�मा असलले ^राबीमाक्तिR र आध्यास्तित्मकलाई पशुमाक्तिR चढाउ"ुपछ� , "त्रता ^ुशीले कवि�ल्यै जिजत्" 
सक्दै"। यो दिदव्य अवस्Rाको प्राम्तिप्तले �ाम्रो सन्ता"मा सुधार ल्याउ"ेछ, अपराध घटाउ"ेछ र म�त्वाकांक्षालाई 
उच्च लक्ष्य दिद"ेछ। पापको �रेक उपत्यकालाई उच्च ब"ाउ"ु पछ� , र स्वाR�को �रेक प�ाडलाई तल ल्याइन्छ, 
विक �ाम्रो र्भागवा"को राजमाग� विवज्ञा"मा तयार हु" सक्छ।

12.   210 : 11-16

आत्मा र यसका गुर्ण�रू सदाको लाविग मावि"सद्वारा प्रकट हुन्छ"् र्भान्"े Rा�ा पाएर, गुरुले विबरामी�रूलाई 
वि"को पा"ु�र्भायो, अन्धा�रूलाई दृविष्ट दिद"ुर्भायो, बवि�रा�रूलाई सुन्"ु र्भायो, लङ्गडा�रूलाई ^ुट्टा दिद"ुर्भायो, 
यसरी मा"व दिदमाग र शरीरमा ईश्वरीय म"को वैज्ञावि"क काय� प्रकाशमा ल्याउ"ुर्भायो। र आत्मा र मुक्तिD को 
राम्रो समझ दिददै।

13.   9 : 17-24

के तपाईं "परमप्रर्भाु आफ्"ा परमेश्वरलाई आफ्"ो सारा हृदयले, आफ्"ो सारा प्रार्णले र आफ्"ो सारा दिदमागले 
प्रेम ग"ु�हुन्छ"? यस आदेशमा धेरै कुरा�रू समावेश छ"्, य�ाँस:म विक सबै र्भाौवितक संवेद"ा, स्"े� र 
आराध"ाको समप�र्ण पवि"। यो ईसाई धम�को एल डोराडो �ो। यसले जीव"को विवज्ञा" समावेश गद�छ र केवल 

यो बाइबल पाठ प्ले"विफल्ड विLश्चिNय" साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको क्तिRयो। यो किकंग जे:स बाइबलबाट क्तिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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आत्माको ईश्वरीय वि"यन्त्रर्णलाई मान्यता दिदन्छ, जसमा आत्मा �ाम्रो माक्तिलक �ो, र र्भाौवितक र्भााव"ा र मा"वको 
कु"ै स्Rा" हुँदै"।

14.    273 : 18 मात्र

आत्माद्वारा शाक्तिसत हुँदा मावि"स सामंजस्यपूर्ण� हुन्छ।

दैवि"क कत�व्य�रू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि"क प्राR�"ा

प्रत्येक दिद" प्राR�"ा ग"ु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हु"ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव",  र  प्रेमको  शास" ममा  स्Rाविपत  �ोस्,  र  मबाट  सब ै पाप  �टाउ";  र  तपाईंको  वच"ल े सबै
मावि"सजावितको स्"े� समृजिद्ध, र वित"ी�रूलाई शास" ग"� सक्छ!

चच� :या"ुअल, अ"ुच्छेद 8  सेक्स"।4 ।

प्रेरर्णा र काय��रूको लाविग वि"यम

" त दुश्म"ी वा  " केवल व्यक्तिDगत अ"ुलग्"कले मदर चच�का सदस्य�रूको म"साय वा  काय�लाई
प्रोत्सावि�त ग"ु�पद�छ। विवज्ञा"मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि"सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि"कले प्रेमको मिमठो
सुविवधा�रू  प्रवितविबम्मि:बत  गछ�"्,  पापलाई  �प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्य�रूले दिद"हुँ �े"ु�पद�छ र सबै ^राबीबाट छुटकारा पाउ" प्राR�"ा ग"ु�पद�छ,  र्भाविवष्यवार्णी ग"�,  न्याय ग"n,
वि"न्दा ग"n, सल्ला� दिद"े, प्रर्भााव पा"n वा गल्तीबाट प्रर्भााविवत हु"बाट।

चच� :या"ुअल, अ"ुच्छेद 8  सेक्स"।1 ।

डू्यटी ग"� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु"ेछ विक उसल े आLामक मा"क्तिसक सल्ला�को  विवरुद्ध दिद"
प्रवितदिद" स्वयंलाई बचाउ" ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्"ा "ेता र मावि"सजावितप्रवित आफ्"ो दावियत्वलाई विबस�" ु वा
बेवास्ता ग"ु� हुँदै"। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर"ेछ, र न्याय गरिर"ेछ वा दोषी हु"ेछ।
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उद्धरर्ण�रू र विLश्चिNय" साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा" र स्वास्थ्य सवि�त की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीर्भा प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब"ेको छ।
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चच� :या"ुअल, अ"ुच्छेद 8  सेक्स"।6 ।

_____________________
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