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आइतबार अगस्त 8, 2021

विवषय- आत्मा

स्वर्ण� पाठ:  व्यवस्था 4 : 36

"वितमीहरूलाई शि�क्षा दि"नको विनम्ति'त उहाँले स्वग�बाट आफ्नो आवाज सुनाउनु भयो।"

उत्तर"ायी पढाइ: भजनसंग्रह 91 : 1, 9-12, 15

1 वितमी सव6च्च परमेश्वरकहाँ लुक्न जान सक्छौ। अवश्य न ैवितमी सव��शि?मान् परमेश्वरकहाँ 
सुरक्षाको लाविग जान सक्छौ।

9 विकन? विकनभन ेवितमी परमप्रभुमा भरोसा ग"�छौ। वितमीले सव6च्च परमेश्वरलाई आफ्नो सुरक्षाको
ठाउँ बनायौ।

10 वितमीलाई केही नराम्रो हुनेछैन। त्यहाँ वितम्रो घरमा कुनै प्रकारको रोग हुन ेछैन।
11 परमेश्वरले वितमीहरूको लाविग स्वग�दूतहरूलाई आज्ञा दि"न ुहुनेछ, अविन वितनीहरूले वितमीहरूलाई 

जहाँ जा"ा पविन रक्षा गनGछन्।
12 वितनीहरूका हातहरूले वितमीहरूलाई पक्रनेछन्, त्यसैकारर्ण वितमीहरूले आफ्नो खुट्टा ढुङ्गामा 

बजानु� प"Lन।
15 मेरो भ?जनहरूले सहयोगको विनम्ति'त मलाई डाक्ने छन्। अविन म वितनीहरूलाई जवाफ दि"न ेछु 

म वितनीहरूको दुःखको बेलामा साथ रहनेछु, म वितनीहरूलाई मु? गनG छु र स'मान गनG छु।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 143 : 8, 10, 11

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8 परमप्रभु, आज विबहान तपाईं आफ्नो स्नेहपूर्ण� करूर्णा मलाई "ेखाउनु होस्। म तपाईंलाई भरोसा ग"�छु 
मैले गनु�पनG कुराहरू मलाई "ेखाउनु होस् तपाईंको हातमा मैले आफ्नो जीवन अप�र्ण गरें!

10 तपाईंले मलाई के गन� चाहनुहुन्छ "ेखाउनु होस्। तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईंको �ुद्ध आत्माले 
मलाई सही माग� विन"G� गरोस्।

11 हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न दि"नुहोस्, यसकारर्ण माविनसहरूले तपाईंको नाउँको प्र�ंसा गनGछन्। तपाईं 
वास्तवमा धमf हुनुहुन्छ भनेर "�ा�उनु होस् अविन मेरो �त्रुहरूबाट मलाई बचाउनु होस्।

2. भजनसंग्रह 34 : 7, 8, 17, 18

7 परमप्रभुको स्व�गदूतले जुन माविनसहरूले परमप्रभुको अनु�रर्ण गरे, उनीहरूको चारैवितर छाउनी 
बनाउँछ अविन वितनीहरूलाई बचाउँछन्। स्वग�दूतहरूले वितनीहरूको रक्षा गरे।

8 परमप्रभुलाई जाँच गरेर हेर, उहाँ कवित असल हुनुहुन्छ। जुन माविनसले उहाँमाशिथ आश्रय राख्"छ ऊ 
अवश्य खु�ी हुनेछ।

17 परमप्रभुलाई प्राथ�ना गर र उहाँले सुन्नु हुनेछ। उहाँले वितमीहरूका सबै संकष्टहरूबाट बचाउनु हुनेछ।
18 जब कष्टले सताँउछ केही माविनसहरू नम्र हुन्छन्। परमप्रभु वितनीहरूको नजिजक हुनुहुन्छ। अविन उहाँले 

वितनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ।

3. उत्पशित्त 15 : 18 (भगवान) (से 3rd ,)

18 … परमप्रभुले अब्रामशिसत एउटा स'झौता गनु� भयो अविन भन्नुभयो, “तेरा सन्तानहरूलाई यो भूमिम 
दि"नेछु।

4. उत्पशित्त 16 : 1, 2 (म), 4, 6 (र)-10 (से 2nd ,), 15

1 साराई अब्रामकी पत्नी शिथइन्, तर ती दुइ जनाको कुनै सन्तान भएन। साराईकी एउटी कमारी शिथई, 
जसको नाउँ हागार शिथयो त्यो मिमश्रकी शिथई।

2 यसथ� मेरी कमारीशिसत तपाईंले सहवास गनु�होस् अविन म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई मेरो आफ्नै 
नानी मान्नेछु।अब्रामले आफ्नी पत्नीको सल्लाह माने।

4 हागारले अब्रामको गभ� धारर्ण गरी। जब उनले चाल पाई उनले गभ� धारर्ण गरी ऊ घमण्डले फुशिलइ अविन 
अनुभव गरी ऊ साराई उसको माशिलकनीभन्"ा असल हो।

6 यसथ� साराईले हागारलाई सजाय दि"ई अविन हागार भागी।
7 परमप्रभुको स्व�ग दूतले हागारलाई मरूभूमिममा पानीको स्रोतनेर भेटे। त्यो पानीको स्रोत �ूर जाने 

बाटोविनर शिथयो।
8 स्वग�दूतले हागारलाई भने, हागार वितमी साराईकी "ासी हौ, वितमी विकन यहाँ छौ? वितमी कहाँ जाँ"ैछौ? 

हागारले भनी, म साराई"ेखिख भाग्"ैछु।
9 परमप्रभुका स्वग�दूतले हागारलाई भने, साराई वितम्री माशिलक्नी हुन, जाऊ फकG र अविन वितनको आज्ञा 

पालन गर।
10 स्वग�दूतले पविन भने, म वितम्रा सन्तानहरू यवित स'म बढाउनेछु वितनीहरूलाई गन्न सकिक"ैंन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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15 हागारले अब्रामको छोरो जन्माइन अविन अब्रामले छोरोको नाउँ इश्माएल राखे।

5. उत्पशित्त 17 : 1 (भगवान) (से 2nd ,), 5 (से ;), 15, 19 (से :), 20 (से 3rd ,), 20
(र म), 21 (से 1st ,)

1 ...वितनी सामु प्रकट हुनुभयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, “म सव��शि?मान परमेश्वर हुँ। मशिसत सही पथ 
अन�ुरर्ण गर।

5 वितम्रो नाउँ अब्राम रहने छैन-वितम्रो नाउँ अब्राहाम हुनेछ।
15 परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, म साराईलाई नयाँ नाउँ दि"नेछु अविन वितम्री पत्नित्न साराईको नयाँ नाउँ 

सारा हुनेछ।
19 परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन! मैले भनी सकें  वितम्री पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माउनेमिछन् जसको नाउँ 

वितमीले इसहाक राख्नेछौ।
20 तैंसे इश्माएलको कुरा गरिरस अविन मैले त्यो सुनें। म उसलाई आ�ीवा�" दि"न्छु। ... र वितनको 

परिरवारहरूबाट एउटा महान् राष्ट्र बविननेछ।
21 मेरो करार इसहाकशिसत गनGछु।

6. उत्पशित्त 21: 3, 8 (से :), 9, 10, 12 (से 2nd ;), 14 (से :), 15, 17, 18 (से ;), 
19, 20 (से 1st ;)

3 साराले वितनको विनम्ति'त एउटा छोरो जन्माएकी शिथइन् उसको नाउँ अब्राहामले इसहाक राखे।
8 इसहाक लगातर बढी रह्यो र चाँडै खँदि"लो खाना खान �ुरू गनG भयो।
9 एकजना मिमश्रकी कमारी हागारले अब्राहामको पविहलो छोरो जन्माएकी शिथइन्। सारा दि"क्क भइन जब 

उनले हागारको छोराशिसत आफ्नो छोरा इसहाकलाई खेल्"ै गरेको "ेखिखन्।
10 साराले अब्राहामलाई भनी, त्यो कमारी स्त्री र उसको छोरोलाई खेदि" दि"नु होस्, वितनीहरूलाई टाढा 

पठाउनु पछ�। जब हामी मछw हामीसँग जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाँहदि"न कमारी स्त्रीको 
छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अं�को हक"ार होस्।

12 तर परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, त्यो केटा र कमारी स्त्रीको विवषयमा वितमी मिचन्ता नगर। जे साराले
चाहन्छे त्यही गर।

14 अक6 दि"न विबहानै अब्राहामले केही खाने कुरा र पानी ल्याए र हागारलाई दि"ए। हागारले ती कुराहरू शिलई
अविन आफ्नो छोरा शिलएर किहंडी।

15 केही समयपमिछ म�कको पानी शिसजिद्धयो र विपउने पानी पविन शिथएन। यसथ� उनले आफ्नो छोरोलाई 
पोथ्रोमवुिन राखिखन्।

17 परमेश्वरले हागारको छोरो रोएको सुन्नु भयो। अविन स्व�गबाट परमेश्वरका स्वग�दूत हागार कहाँ आए। 
उनले सोधे, हागार वितमीलाई के कष्ट छ? परमेश्वरले बालक रोएको सुन्नुभयो।

18 जाऊ, अविन बालकलाई सहायता गर उसको हात समात अविन सगँ-संगै किहडंाऊ।
19 परमेश्वरले हागारको आँखा यसरी उघारी दि"नु भयो उनले एउटा पानीको कूवा "ेखिखन्। यसथ� पानीको 

कूवामा वितनी गइन् अविन पानीको म�क पविहले भरिरन् त्यपमिछ छोरोलाई पानी विपउन दि"इन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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20 जबस'म हागारको छोरो ठूलो भएन परमेश्वर ऊसंग नै रहनु भयो।
7. 1 कोरिरन्थी 2 : 5 (तपाइँको), 9-16

5 वितमीहरूको विवश्वास माविनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको �शि?मा आधारिरत होस् भविन मैले त्यसो 
गरें।

9 तर, जस्तो �ास्त्रमा लेखिखएको छः कुनै आँखाले पविन न"ेखेको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले 
मिचन्ता स'म नगरेको कुरा आफूलाई प्रेम गनGहरूका विनम्ति'त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा "ेखाउनु भएकोछ।आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको
गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।

11 जसरी कसैले पविन अक6 माविनसको विवचारहरू बुझ्न सक्"ैन, खाली त्यो आत्मा जुन माविनसश्चिभत्र रहन्छ, 
त्यसले मात्र विवचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विवषयमा पविन त्यस्तै हो। परमेश्वरका विवचारहरू कसैले 
जान्"ैन। वितनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्"छ।

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

13 जब हामी यी कुराहरू गछ{, हामी माविनसको ज्ञानले शिसकाएको �ब्"हरूमा भन्"ैनौं। हामी आत्माले 
शिसकाएका �ब्"हरू नै प्रयोग गछ{। आत्मित्मक चीजहरू बातउनुलाई आत्मित्मक �ब्"हरू नै बोल्छौं।

14 जो माविनस आत्मित्मक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहर्ण ग"Lन। उसले यी सब 
कुराहरू मूखा�तापूर्ण� स'झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्"ैन, विकन विक ती कुराहरूलाई आत्मित्मक 
रीवितले मात्र जाँच्न सविकन्छ।

15 तर आत्मित्मक माविनस सबै कुराहरू खुट्टट्याउन समथ� हुन्छ र अरू माविनसहरूले उसलाई जाँच्न 
सक्"ैनन्। �ास्त्रले भन्छः

16 परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले अह्राउन सक्छ?

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 89 : 20-21

जब इजिन्�यहरू मौन हुन्छन् आत्मा, परमेश्वर, सुन्नुहुन्छ।

2. 210 : 5-6

इसाईमतको शिसद्धान्त र प्रमार्णलाई आध्यात्मित्मक अथ�ले छुट्याउँछ।

3. 505 : 16-28

आत्माले समझ प्र"ान ग"�छ जुन चेतनालाई माशिथ उठाउँ"छ र सबै सत्यमा पुर्याउँछ। भजनरचवियता यसो 
भन्छन्: "उच्च पव�तमा धेरै सम�ुको हल्ला, समु�को �शि?�ाली छालहरू भन्"ा �शि?�ाली छ।" 
आध्यात्मित्मक ज्ञान भनेको आध्यात्मित्मक असलको विववेक हो। बुझ्नु वास्तविवक र अवास्तविवक बीच सीमांकनको 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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रेखा हो। आध्यात्मित्मक ज्ञान मन, - जीवन, सत्य, र प्रमे प्रकट ग"�छ - र ईश्वरीय भावना प्र"��न, ईसाई विवज्ञान
मा ब्रह्माण्ड को आध्यात्मित्मक प्रमार्ण दि"न्छ।

यो समझ बौजिद्धक होइन, विवद्वान् उपलब्धिब्धहरूको परिरर्णाम होईन; यो प्रका�मा ल्याइएको सबै चीजहरूको 
वास्तविवकता हो।

4. 506 : 18-21

आत्मा, भगवान, अपरिरमिचत विवचारहरूलाई वितनीहरूको उमिचत माध्यममा ज'मा गनु�हुन्छ, र ती 
विवचारहरूलाई प्रकट गनु�हुन्छ, जसरी उहाँ पविवत्र उदे्दश्यका पंखुडीहरू खोशिलदि"नुहुन्छ ताविक उदे्दश्य "ेखा पन�
सक्"छ।

5. 512 : 8-16

आत्मा �शि?, उपब्धिस्थवित, र �शि? द्वारा प्रतीकको छ, र साथै पविवत्र विवचारहरू, प्रमे संग पंखे। उहाँको 
उपब्धिस्थवितमा यी स्वग�दूतहरू, जसको सबैभन्"ा पविवत्र चाज� छ, दि"मागको आध्यात्मित्मक वातावरर्णमा प्र�स्त 
छ, र फलस्वरूप वितनीहरूको आफ्नै विव�ेषताहरू पुन: उत्पा"न ग"�छ। वितनीहरूको व्यशि?गत रूपहरू 
हामी जान्"ैनौं, तर हामीलाई थाहा छ विक वितनीहरूको स्वभावहरू परमेश्वरको स्वभावसँग स'बत्मिन्धत छ; र 
आध्यात्मित्मक आशि�ष्, यसरी टाइप गरिरएको, बाह्यकरर्ण गरिरएको, तर व्यशि?परक, विवश्वास र आध्यात्मित्मक 
अवब्धिस्थत रहेको अवस्था हो।

6. 308 : 14-15

आत्मा प्रेरिरत कुलविपताहरूले सत्यको आवाज सुन्नुभयो, र परमेश्वरसँग सजिजलैसँग कुरा गनु�भयो जस्तो विक
माविनससँग कुरा गछ�।

7. 84 : 3-13

पुरानो भविवष्यव?ाहरूले आध्यात्मित्मक, अव्यवब्धिस्थत दृविष्टकोर्णबाट आफ्नो दूर"र्शि�ंता प्राप्त गरे, न विक गलत र 
गलत तथ्यलाई काल्पविनक कथामा भविवष्यवार्णी गरेर - भविवष्यको भविवष्यवार्णी �रीर र मानव विवश्वासको 
आधारभूत कामबाट। जब विवज्ञानमा पया�प्त रूपले उन्नवित भएको भए पविन अत्मिस्तत्वको सत्यको अनुरूप हुन, 
माविनस अनैब्धिच्छक रूपमा �ष्टा र भविवष्यव?ा बन्छन्, भूत, आत्माहरू वा डेमगोडहरूद्वारा होइन तर एक 
आत्माले विनयन्त्रर्ण ग"�छ। यो स"ासव�, दि"व्य मन र यो विबचार संग मिमल्छ जुन विवगत, वत�मान, र भविवष्य जान्न 
को लागी विप्रोग्रादिटभ छ।

8. 581 : 4-7

एजेंलहरू। परमेश्वरको विवचार माविनसमा लाग्छ; आध्यात्मित्मक अन्तज्ञा�न, �ुद्ध र शिसद्ध; भलाइ, �ुद्धता, र 
अमरत्वको प्रेरर्णा, सबै दुष्टता, कामुकता, र मृत्यु "रको प्रवितकार।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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9. 298 : 25-30

एब्धिन्जलहरू ईन्टेराइलाइज गरिरएको मानव होइन,  वितनीहरूका पखेटामा  प�ुका गुर्णहरू विवकास ग"L;  तर
वितनीहरू आका�ीय पाहुनाहरू हुन्,  आध्यात्मित्मकमा उमिडरहेका छन्,  सामग्री होइन,  विपवियनस। स्वग�दूतहरू
परमेश्वरबाट �ुद्ध विवचारहरू हुन,् सत्य र प्रेमको संग पंखमा छन्, वितनीहरूको व्यशि?त्व जस्तोसुकै भए पविन।

10.   299 : 7-17

मेरा स्वग�दूतहरू मिचहानको ढोकामा "ेखा प"L उच्च विवचारहरू छन,् जसमा मानव विवश्वासले यसको सुन्"र 
पार्शिथंव आ�ालाई गामिडसकेको छ। सेतो औंलाहरूका साथ वितनीहरू माशिथ र माशिथ "ेखाइन्छ नयाँ र मविहमामा 
भरोसा, जीवनको उच्च आ"��हरू र यसको आनन्"हरूमा। स्वग�दूतहरू परमेश्वरका प्रवितविनमिध हुन्। यी माशिथ 
बढ्ने माविनसहरु कविहल्यै आफूलाई, पाप, वा भौवितकता को लागी नेतृत्व ग"Lन, तर सबै राम्रो को ईश्वरीय 
शिसद्धान्त को माग�"��न, जहाँ हरेक वास्तविवक व्यशि?त्व, छविव, वा भगवान को समानता, भेला। यी 
आध्यात्मित्मक माग�विन"G�नहरूलाई ग'भीरतापूव�क ध्यान दि"एर वितनीहरू हामीसँग बस्छन्, र हामी "अनजान 
स्वग�दूतहरू" लाई मनोरन्जन ग"�छौं।

11.   95 : 28-3

भ्रमका ठूला ठूला मनहरू द्वारा लुकेको संसार संसार �ै�वको पालनामा सुतेर घण्टाको सपना "ेख्"ै छ। 
भौवितक ज्ञानले अत्मिस्तत्वको तथ्यलाई उ"ांग पा"Lन; तर आध्यात्मित्मक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा 
उचाल्छ। मानव भावना पापको भावनाबाट बाविहर विबस्तारै आध्यात्मित्मक समझमा बढ्"ै जान्छ; सबै कुरा 
ठीकसँग शिसक्नको लाविग इच्छुक छैन, चच�जगत् लाई सा गलाले बाँध्छ।

12.   265 : 3-9

माविनस आत्मित्मक अत्मिस्तत्वलाई अनुपातमा बुझ्छ विकनविक उसको सत्यता र प्रमेको भण्डार विवस्तार भएको छ। 
मोट�ल्सले ईश्वरभ? हुनुप"�छ, उनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यात्मित्मक बृजिद्ध हुन्छन् - वितनीहरूले 
अत्मिस्तत्वको विवस्तृत व्याख्याको नजिजक जानुप"�छ, र असीमको केही उमिचत अथ� प्राप्त गनु�प"�छ - ताविक पाप 
र मृत्युलाई हटाइनेछ।

13.   574 : 25-30

प्यारो पाठकलाई यसको बारेमा सोच्नुहोस्, विकनविक त्यसले तपाईंको आँखाबाट भा ग्रा उठाउछ, र तपाईंले 
त्यसमाशिथ ढोगेको नरम ढुकुरलाई "ेख्नुहुनेछ। ज्या"ै परिरब्धिस्थवित, जुन तपाईंको पीमिडत भावना क्रोमिधत र 
"यनीय मान्"छ, प्रमेले एक स्वग�दूतलाई अनजान मनोरंजन बनाउन सक्छ।

14.   174 : 9-14

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवचारको पाइलाहरू,  भौवितक ठाँउ माशिथ माशिथ,  सुस्त छ,  र यात्रुलाई लामो रात पोरडेन्ट ग"�छ;  तर उहाँको
उपब्धिस्थवितका स्वग�दूतहरू  -  आत्मित्मक अन्तज्ञा�न  जसले हामीलाई बताउँ"छ विक  "रात धेरै  विबवितसक्यो,  दि"न
नजिजकै आएको छ" - उ"ास भएका हाम्रा अश्चिभभावकहरू हुन्।

15.   224 : 22-27

एक उच्च र अमिधक व्यावहारिरक इसाईमत, न्याय प्र"��न र विबरामी र स्वास्थ्यमा नश्वरहरूको आवश्यकताहरू 
पूरा ग"L, यस युगको ढोकामा खडा भई प्रवे�को लाविग ढकढक्याउँछ। के तपाईं नम्रताको चुपचापमा आउँने यो 
एब्धिन्जल पाहुनाको ढोका खोल्न वा बन्" गनु�हुनेछ, जुन उहाँ दि"उँसो कुलविपताकहाँ आउनुभयो?

16.   559 : 8-16

वैज्ञाविनक सोचको "अझै, सानो आवाज" महाद्वीप र समु�को भूमध्य दुग�म सीमास'म पुग्छ। सत्यको सुन्न 
नसविकने आवाज, मानव दि"मागमा "सिसंहले गजGको जस्तो छ।" यो उजाडस्थान र डरको अन्धकार ठाउँमा 
सुविनन्छ। यसले दुष्टको "सात गज�न" जगाउँछ, र गोप्य स्वरहरूको पूर्ण� डाईविपसन बोल्न वितनीहरूको सुप्त 
�शि?हरूलाई उत्तेजिजत ग"�छ। तब सत्यको �शि? प्र"��न हुन्छ, - त्रुदिटको विवना�मा प्रकट हुन्छ।

"ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

"ैविनक प्राथ�ना

प्रत्येक दि"न प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स"स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  �ासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई �ासन गन� सक्छ!

चच� 'यानुअल, अनुच्छे" 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यशि?गत अनुलग्नकले म"र चच�का  स"स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प"�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबत्नि'बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ"ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स"स्यहरूले दि"नहुँ हेनु�प"�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�प"�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनG,
विनन्"ा गनG, सल्लाह दि"न,े प्रभाव पानG वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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चच� 'यानुअल, अनुच्छे" 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स"स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि"न
प्रवितदि"न स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो "ावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हु"ैँन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा "ोषी हुनेछ।

चच� 'यानुअल, अनुच्छे" 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विक्रश्चिTयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिथयो। यो किकंग जे'स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिTयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


