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आइतबार मे 23, 2021

वि�षय- आत्मा र शरीर

स्�र्ण� पाठ:  भजनसगं्रह 19 : 7

"परमप्रभकुा विशक्षाहरू अवितऊत्म् छन्।"

उत्तरदायी पढाइ:   भजनसगं्रह 34: 1-4
   विहतोपदेश 16: 17

1 हर समय म परमप्रभलुाई धन्यको भन्छु। उहाकँो स्तवुित विनरन्तर मेरो ओठंमा हुनेछ।
2 नम्र माविनसहरू! सनु र खशुी बन। मेरो प्राणले परमप्रभकुो विवषयमा घमण्ड गर्द6छ।
3 परमप्रभकुो स्तवुित मसगँ गर र हामी विमलेर उहाकँो नाउकँो सम्मान गरौं।
4 म परमेश्वरको संगत पाउनलाई उहाकँहा ँगए।ँ अविन उहालेँ मलाई उत्तर विर्दनभुयो। मेरा सब डरहरूबाट उहालेँ मलाई बचाउनु भयो।
17 धम> माविनसहरूको बाटोले र्दभुा6 ग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई जोगाउनँ चाहने माविनसले ऊ कहाँ जान्छ त्यसको ख्याल गनु6  पछ6 ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. व्य�स्था 6 : 4, 5

4 हे इस्राएली, सनु, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनहुुन्छ।
5 वितमीहरूले आफ्नो सम्पूण6 शविF, सम्पूण6 प्राण र सम्पूण6 हृर्दयले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गनु6  पछ6 ।

2. विहतोपदेश 15 : 32

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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32 जनु माविनसले अनशुासनलाई अस्वीकार गछ6  उसले आफ्नो जीवनमा कष्ट ल्याउछँ, तर जसले हप्काइलाई स्वीकार गछ6  उसले 
समझशविF पाउँछ।

3. व्य�स्था 4 : 1 (ति�र  6th ,), 2, 9 (ति�र  :), 29-31, 35

1 अब, हे इस्राएलका हो! मैले विसकाएको विवविधहरू तPा आरे्दशहरू सनु। तब वितनीहरू बाचँ्नेछौ। तब वितमीहरू जान सक्छौ वितमीहरूका 
विपता-पखुा6हरूका परमेश्वर परमप्रभलेु विर्दन ुभएको भूविम अविधकारमा विलन सक्छौ।

2 मैले विर्दएको आज्ञामा वितमीहरूले Pप्न सक्रै्दनौ। अविन वितमीहरूले केही पविन विलन हुरैँ्दन। मैले वितमीहरूलाई विर्दएको परमप्रभु वितमीहरूको 
परमेश्वरको आज्ञा पालन गनु6पछ6 ।

9 तर वितमीहरू होविशयारीसगँ बस्नपुछ6, जबसम्म वितमीहरू जीविवत हुन्छौ तबसम्म वितमीहरूले रे्दखेको कुरो विबस6न ुहुरैँ्दन। वितमीहरूले यी 
चीजहरू वितमीहरूका छोरा-छोरी तPा नाता-नावितनाहरूलाई विसकाउनु पछ6 ।

29 तर अरू भूविमहरू वितर यविर्द वितमीहरूले आफ्नो सम्पूण6 हृर्दय र प्राणले परमप्रभ ुवितमीहरूका परमेशवरलाई खोज्छौ भने वितमीहरूले उहालँाई
पाउनेछौ।

30 जब वितमीहरूमाविP मैले भनेको कुराहरू आइपन\छन्, संकष्टमा पन\छौ, तब वितमीहरू परमप्रभ ुआफ्नो परमेशवरको शरणमा पन\छौ अविन 
उहाकँो आज्ञा पालन गन\छौ।

31 परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वर कृपालु हुनहुुन्छ, यसकारण उहालेँ वितमीहरूलाई त्याग्नहुुन्न, वितमीहरूलाई नष्ट पानु6 हुन्न। उहालेँ 
वितमीहरूका विपता-पखुा6हरूविसत गनु6  भएको करार कविहल्यै विवस6न ुहुरैँ्दन।

35 परमप्रभलेु यी सब घट्नाहरू वितमीहरूलाई रे्दखाउन ुभयो जसले गर्दा6  उहा ँपरमेश्वर हुनहुुन्छ भनी वितमीहरू जान्नेछौ। उहाकँो बराबर अरू 
कुनै ईश्वर छैन।

4. इजवि&एल 1 : 1 (हो गई), 3 (ति�र 1st ,)

1 अब यो भयो... 
3 परमप्रभकुो वचन इजविकएल पूजाहारीहरूसम्म स्पष्ट आए

5. इजवि&एल 2 : 3 (ति�र:), 4-6 (ति�र 4th ,)

3 उहालेँ मलाई भन्नभुयो, “माविनसको छोरो, म वितमीलाई इस्राएलको परिरवारसगँकेही भन्नका विनविम्त पठाउरैँ्दछु। वितनीहरू बागीहरूको 
जावित हुन्। लगातार मेरो विवरूद्ध बागी भएकाछन् वितनीहरूका विपता-पखुा6हरू पविन मेरो विवरूद्धमा बागी भएको विPए। वितनीहरू र वितनीहरूका 
विपता-पखुा6हरूले मेरो विवरूद्धमा अपराधहरू गर ेअविन आज सम्म वितनीहरू त्यसै गर्द]छन्।

4 म वितमीलाई वितनीहरू विवरूद्ध केही भन्नको विनविम्त पठाउरैँ्दछु। तर वितनीहरू एकर्दमै हठी छन्। वितनीहरू कठोर हृर्दयका छन्। तर वितमीले 
वितनीहरूसगँ कुरा गनु6  पन\छ। वितमीले भन्न ुपछ6, परमप्रभु हाम्रा माविलकले यो कुराहरू भन्नहुुरैँ्दछ।

5 वितनीहरूले वितम्रो कुरा सनु्नेछन् वा सनु्नेछैनन् विकनभने वितनीहरू विबद्रोहीहरू हुन्। तर वितमीले ती कुराहरू भन्नपुछ6  ताविक उनीहरूले बझु्न 
सकुन् विक वितनीहरूको माझमा एक जना अगमवFा छन्।

6 हे माविनसको छोरो! वितनीहरू सगँनडराऊ। वितनीहरू जे भन्छन् त्यसको विनविम्त नडराऊ।

6. इजवि&एल 18 : 4 (ति�र:), 27 (&विहले), 30, 31 (ति�र:), 32 (यसैले)

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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4 म सबै मविनसहरूलाई एउटै व्यवहार गछु6 । यो महत्वपूण6 हुरैँ्दन विक त्यो आमा-बाबु होस् अPवा सन्तान। जसले पाप गछ6न् ती माविनसहरू 
मन\छन्!

27 ...यविर्द कुनै पापी बर्दव्िलन्छ अविन राम्रो तPा न्याय-विप्रय बविनन्छ भने उसले आफ्नो प्राण बचँायो! उ जीविवत बाचँ्छ!
30 विकन? विकनविक इस्राएलको परिरवारलाई, म प्रत्येक माविनससगँ त्यही प्रकारले न्याय गन\छु जस्तो त्यो माविनसले कम6 गन\ छ।” परमप्रभ ु

मेरो माविलकले यी कुराहरू भन्नभुयो “यसकारण मविसत आऊ! पाप गन6 छोड! ती डरलाग्र्दा चीजहरूले (मूवित6) वितमीलाई पाप गनु6  
नलावोस्। 

31 ती सबै डरलाग्र्दा चीजहरू जनु वितमीले बनायौ, फ्यावँिक रे्दऊ, वितनीहरूले वितमीलाई खाली पाप गराउछँ। आफ्नो हृर्दय र आत्मा 
बर्दव्िलगर! इस्राएलका माविनसहरू, वितमी आIूलाई विकन मन6 विर्दन चाहन्छौ?

32 ...र्दया गरिर Iक\ र आऊ अविन बाचँ!

7. मी&ा 6 : 8

8 हे माविनस! परमप्रभलेु वितमीहरुलाई के असल छ त्यो भन्न ुभएकोछ। परमप्रभलेु वितमीहरुलाई उहा ँके चाहानु हुन्छ त्यो बताउनु भएको छ। 
माविनसहरुसंग वितमी साचँो बन, अरुसंग प्रेमगर, वितम्रो परमेश्वरको अविघ नम्र भएर बस।

8. मत्ती 4 : 23

23 येशूले गालीलका सबै ठाउहँरूमा यात्रा गनु6भयो। उहालेँ वितनीहरूको सभाघरहरूमा विसकाउन लाग्नभुयो अविन स्वग6को राज्यको बारमेा 
ससुमाचार प्रचार गनु6भयो। उहालेँ माविनसहरूमा भएका हरके विकविसमका रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु6भयो।

9. मत्ती 5 : 2, 17-20

2 उहालेँ वितनीहरूलाई विसकाउन Pाल्नभुयो। उहालेँ भन्नभुयो,
17 म मोशाको व्यवस्Pा अPवा अगमवFाहरूद्वारा लेविखएको अगमवाणी रद्द गन6 आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गन6 होइन, तर पूरा गन6 म आएको 

हु।ँ
18 म साचँो भन्र्दछु, जबसम्म स्वग6 र पथृ्वी विबतेर जारैँ्दन, व्यवस्Pाको हरके कुरा पूरा हुनेछ सबै कुरा पूरा नहोउञ्जेल कुनै विकविसमले 

व्यवस्Pाबाट एउटा मात्रा वा एउटा विबन्र्द ुपविन हटाइने छैन।
19 हरके माविनसले प्रत्येक आरे्दश पालन गन]पछ6  चाहे त्यो आरे्दश सामान्य नै विकन नहोस्। यविर्द कुनै माविनसले एउटा पविन आरे्दश पालन गन6 

चाहँरै्दन अविन अरूलाई पविन आरे्दश पालन नगनु6  भनी विसकाउछँ भने स्वग6को राज्यमा त्यो सबैभन्र्दा तचु्छ ठहरिरनेछ। तर जसले आरे्दश 
पालन गछ6  अविन अरूलाई पविन आरे्दश पालन गन6 विसकाउछँ, त्यो नै स्वग6को राज्यमा ठूलो कहलाइनेछ।

20 म भन्र्दछु धम6शास्त्री र Iरिरसीहरूको भन्र्दा वितमीहरूले राम्रो काम गनु6  पछ6 । यविर्द वितमीहरूले वितमीहरूलाई उविछन्न सकेनौ भने वितमीहरूले 
स्वग6को राज्यमा प्रवेश गन6 सक्नेछैनौ।

10. लू&ा 12 : 1 (होविसयार), 2, 4, 5

1 वितमीहरू Iरिरसीहरूको खमीररे्दविख होविशयार बस। मेरो भन्नकुो अP6 वितनीहरूको कपटीपनामा होविशयारी बस।
2 प्रत्येक कुरो जो लकुाइएको छ त्यो बविहरिरन्छ। प्रत्येक रहस्यका कुरा जान्न विर्दइनेछ।
4 त्यसपविछ येशूले माविनसहरूलाई भन्नभुयो, वितमीहरूलाई भन्र्दछु, ए मेरा साPीहरू! माविनसहरूरे्दविख नडराऊ। माविनसहरूले शरीरको 

हत्या गन6 सक्छन्, तर त्यो भन्र्दा वेशी वितनीहरूले केही गन6 सFैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 तर कोविसत डराउनु पछ6  म वितमीहरूलाई बताउनेछु। वितमीहरू उहा ँएकसंग डराउनु पछ6  जसविसत मारे पविछ नरकमा Iयाकँ्न सक्ने शविF 
छ। हो, उहा ँमात्र एक हुनहुुन्छ जसविसत वितमीहरू डराउनु पछ6 ।

11. लू&ा 13 : 10-14 (ति�र 2nd ,), 15 (ति�र 2nd ,), 16 (हुनु पर्छ�), 17, 20, 21

10 विवश्रामको विर्दन येशूले सभाघरहरूमा विशक्षा विर्दनभुयो।
11 सभाघरमा एउटी स्त्री विPई। ऊ विभत्र र्दषु्टात्मा पसेको विPयो जसद्वारा ऊ अठाह व6षबाट कुप्रेकी विPई। त्यसको ढाड कुप्रो विPयो अविन विसधा 

उविभन सविFनPी।
12 जब येशूले उसलाई रे्दख्नभुयो र उहालेँ भन्नभुयो, ए नारी, वितमी आफ्नो रोगबाट मFु भयौ।
13 येशूले ऊमाविP हात राख्नभुयो। त्यपविछ ऊ उठ्न सकी अविन परमेश्वरको प्रशंसा गरी।
14 विवश्रामको विर्दन यसरी येशूले जाती पारकेोमा सभा घरका प्रमखु येशूसंग रिरसाएका विPए। यसकारण उहालेँ त्यहा ँउपविस्Pत माविनसहरूलाई 

भन्नभुयो, “छ विर्दन काम गरिरन्छ। अविन कुनै विर्दन विनको पान6को लागी कोही आउन सक्छ। तर विवश्राम को विर्दन विनको हुनको विनविम्त 
नआउन।ु

15 प्रभूले उनलाई भन्नभुयो, वितमीहरू कपटी हौ। वितमीहरू सबैले वितमीहरूको गोठ अPवा गधा खोलेर गोरू अPवा तवेलाबाट वितनीहरूलाई 
पानी विपयाउन लैजान्छौ। वितमीहरू यो विवश्रामको विर्दन पविन गछf?

16 ...यो स्त्री जसलाई मैले विनको पारें ऊ हामै्र यहूर्दीकी छोरी हुन्। तर शैतानले उसलाई अठाह व6षसम्म बाधँेर राख्यो। के विवश्रामको विर्दन 
उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक विPएन?

17 जब येशूले यसो भन्नभुयो, सबै माविनसहरू जसले उहाकँो विनन्र्दा गरे वितनीहरू लविज्जत भए। अविन विभडका सबै माविनसहरू येशूले गरकेो 
त्यस्तो अचविम्मत काय6का विनविम्त खशुी भए।

20 येशूले Iेरिर भन्न ुभयो, ‘म परमेश्वरको राज्यलाई केविसत तलुनागरँू?
21 त्यो खविमर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठुलो भाडँोमा आटँासगँ रोटी बनाउन विमसाउछेँ। त्यो खविमरले सबै मसुेको आटँालाई 

Iुलाउछँ।

12. 1 &ोरिरन्थी 5 : 6 (वि/न्रु्छ), 7 (ति�र 2nd ,), 8

6 Pोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी बनाउछँ यो जानेकै छौ।
7 बासी खमीर विनकाविल रे्दऊ, तब मात्र वितमीहरू नया ँविढका बन्नेछौ। वितमीहरू साचैँ खमीर विबनाको रोटी हौ। हो, ख्रीष्ट जो हाम्रा विनस्तारको 

पाठो हुनहुुन्छ, पविहल्यै मारिरनु भएको विPयो।
8 यसैले हामी विनस्तार भोजन खाउ,ँ तर बासी खमीर भएको रोटी चावँिह होइन। बासी खमीर पाप र र्दषु्कम6को खमीर हो। तर हामी विबना 

खमीरको रोटी खाऊँ। पविवत्रता र सच्चाइको रोटी यही हो।
13. 1 &ोरिरन्थी 3: 16, 18, 19 (ति�र 1st.)

16 वितमीहरूले बझु्न ुपछ6  विक वितमीहरू परमेश्वरका मविन्र्दर हौ। वितमीहरूविभत्र परमेश्वरको आत्माले बास गछ6 ।
18 कसैले आIैलाई धोका नविर्दवोस्। यविर्द वितमीहरू मध्ये कसैले यस ससंारमा आIूलाई ज्ञानी संझन्छ भने मूख6 बन्न ुपछ6  तब मात्र उ 

सावँिच्चकै ज्ञानी बन्न सक्छ।
19 विकन? विकनभने परमेश्वर समक्ष यो संसारको ज्ञान मूख6ता हो। धम6 शास्त्रमा यस्तो लेविखएको छ। उहालेँ ज्ञानी व्यविFहरूलाई वितनीहरूकै 

आफ्नो चलाकीमा Iसाउनु हुन्छ।

14. 1 विथस्सलोविन&ी 5 : 5, 6, 16-18 (ति�र:), 19-21, 23, 24, 28

5 वितमीहरू सबै उज्यालो र विर्दनमा छौ। हामी अन्धकार र रातविसत सम्वविन्धत छैनौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6 यसैले हामी अरू जस्तो हुन ुहुरैँ्दन। हामी अरूहरू जस्तो सवुितरहून हुरैँ्दन, तर जाग्रत र आत्मा विनयंविन्त्रत हुनपुछ6 ।
16 सधैं प्रसन्न बस।
17 प्राP6ना गन6 कविहल्यै नछोड।
18 सधैं परमेश्वरलाई धन्यवार्द रे्दऊ। ख्रीष्ट येशूमा हुने वितमीहरूबाट परमेश्वर यही चाहन ुहुन्छ।
19 पविवत्र आत्माको कविहल्यै वाधा नरे्दऊ।
20 भविवष्यवाणीलाई महत्वहीन नठान।
21 हरके कुरालाई जाचँ र असल जवित राख।
23 शाविन्तको स्रोत परमेश्वर स्वयंले वितमीहरू उहामँा हुनेहरूलाई पविवत्र पारून भन्ने हाम्रो प्राP6ना छ। हाम्रो प्राP6ना छ विक वितमीहरूका सम्पूण6 

आत्मा , प्राण र शरीर हाम्रा प्रभ ुयेशू ख्रीष्ट आउँर्दा पूण6रूपले र्दोषरविहत बनाइ राख।
24 उहा ँनै एक हुनहुुन्छ जसले वितमीहरूलाई बोलाउनु भयो, वितम्रोलाविग यी सब Pोक गनु6  नै हुनेछ। वितमीहरूले उहालँाई विवश्वास गन\ सक्छौ।
28 हाम्रा परमप्रभ ुयेशू ख्रीष्टको अनगु्रह वितमीहरू सबैमा रहोस्। आमेन। 

ति	ज्ञान र स्	ास्थ्य

1. 477 : 22-25

आत्मा भनेको पर्दाP6  हो, जीवन, र माविनसको बवुिद्धमत्ता, जनु व्यविFकृत छ, तर त्यसमा छैन। आत्माले कविहले पविन आत्मालाई तचु्छ ठान्रै्दन।

2. 120 : 4-6

आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनहुुन्छ, अपरिरवत6नीय र अनन्त; र माविनस एकसाP बस्छ र आत्मा, भगवान प्रवितविबविम्बत गर्द6छ, विकनविक माविनस 
परमेश्वरको स्वरूप हो।

3. 9 : 17-24

के तपाई ं "आफ्ना परमप्रभ ुपरमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृर्दय, र आफ्नो सारा प्राण र आफ्नो सारा विर्दमागले प्रेम गनु6 हुन्छ"? यस आरे्दशमा धेरै 
सामूविहक सनसनी, स्नेह, र पूजाको आत्मसमप6ण समावेश छ। यो इसाई धम6को एल डोराडो हो। यसमा जीवन विवज्ञान शाविमल छ, र आत्माको 
ईश्वरीय विनयन्त्रणलाई मात्र मान्यता विर्दन्छ, जसमा आत्मा हाम्रो माविलक हो, र भौवितक ज्ञान र मानवको कुनै ठाउँ हुरैँ्दन।

4. 117 : 29-5

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई Iरिरसी र सर्दकुीहरूको खविमररे्दविख होविसयार रहन आज्ञा गनु6भयो, जसलाई उहालेँ मानव विशक्षाको रूपमा 
परिरभाविषत गनु6भयो। "खविमर" को उखान हो, जनु एउटी आइमाई ले खाविन्छन् र पूर ैखविमर नहोउन्जेलसम्म तीनओटा खाना पकाउवँिछन्, 
"आवित्मक खविमरले ख्रीष्टको विवज्ञान र यसको आवित्मक अP6लाई र्दशा6उछँ भन्ने कुरालाई जोड विर्दन्छ - यो एक माविPबाट माविP उविल्लविखत कुरा
हो। केवल विचत्रणको धाविम6क र औपचारिरक अनपु्रयोगहरू।

5. 329 : 5-7

एक सानो खविमरले सम्पूण6 गांठलाई खविमरो बनाउछँ। विKविLयन विवज्ञानको एक सानो समझले मैले यसको बारमेा भनेको सबैको सत्यता प्रमाविणत
गर्द6छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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6. 302 : 19-24

बबुा  विसद्ध हुनभुएझैं  माविनस पविन विसद्ध छ विकनविक बबुा  विसद्ध छ,  विकनविक आवित्मक माविनसका आत्मा,  वा विर्दमाग,  परमेश्वर हुनहुुन्छ,  सबै
प्राणीहरूको ईश्वरीय विसद्धान्त, र विकनभने यो वास्तविवक माविनस सोलको अन्तग6तको हो, विववेकको सट्टामा, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा
तPाकविPत कानून द्वारा होईन।

7. 28 : 1-8

Iरिरसीहरूले ईश्वरीय इच्छा जान्न र विसकाउने र्दाबी गरे, तर वितनीहरूले केवल येशूको उदे्दश्यको सIलतामा बाधा परु् याए। समेत उनका धेरै 
विवद्याP>हरू उनको बाटोमा उविभए। यविर्द मास्टरले विवद्याP> विलने विPएनन् र परमेश्वरको नरे्दविखने सत्यताहरू विसकाएका भए उनी Kूसमा टावँिगने 
विPएनन्। आत्मालाई पर्दाP6को पकडमा राख्न दृढ स .््कल्प भनेको सत्य र प्रेमको सताउने हो।

8. 196 : 11-18

"उहासँगँ डराउनहुोस् जो नरकमा आत्मा र शरीर र्दबैुलाई नाश गन6 सक्षम छ," येशूले भन्नभुयो। यस पाठको ध्यानपूव6क अध्ययनले रे्दखाउरँ्दछ विक 
यहा ँआत्मा शब्र्दको अP6 गलत अP6 वा भौवितक चेतना हो। यो आज्ञा रोम, शैतान वा परमेश्वरबाट नभई पापको होविशयार हुनपुर्द6छ। विबमारी, पाप, र 
मतृ्य ुजीवन वा सत्यको सहविमवित होइनन्। कुनै कानून वितनीहरूलाई समP6न गर्द]न। उनीहरूसगँ परमेश्वरसगँ कुनै सम्बन्ध छैन उनीहरूको शविF 
स्Pाविपत गन6।

9. 451 : 2-4, 8-11

इसाई वैज्ञाविनकहरु भौवितक ससंारबाट बाविहर आउन र पPृक हुन प्रेरिरतको आरे्दशको विनरन्तर र्दबावमा बस्न ुपछ6 ।

विKविLयन साइन्सका विवद्याP>हरू, जसले यस पत्रबाट सरुू गर्द6छन् र आत्माविबना सIल हुन सोच्र्दछन्, विक त उनीहरूको विवश्वासको जहाज 
ध्वस्त पान\छ वा र्दःुखको रूपमा विवचविलत हुनेछन्।

10.   140 : 8-13, 16-18

हामी ईश्वरीय प्रकृवितलाई समेट्छौं र अनचु्छेर्दमा आराधना गछw र उहालँाई बझु्र्दछौं र उहालँाई प्रेम गछw, शरीरका लाविग यदु्ध नगरी, तर हाम्रो 
भगवानको सम्पन्नतामा रमाउनेछौं। धम6 तब हृर्दयको हो, विशरको होइन।

हामी आध्यावित्मक तवरमा उपासना गछw, जसरी हामी भौवितक रूपमा उपासना गन6 छाड्छौं। आध्यावित्मक श्रद्धा भनेको इसाईमतको आत्मा हो।

11.   118 : 10-12

यगु विबत्छ, तर सत्यको खविमर काममा छ। यसले त्रवुिटको सम्पूण6 समूहलाई नष्ट गनु6पर्द6छ, र त्यसकारण माविनसका आवित्मक स्वतन्त्रतामा 
सर्दासव6र्दा मविहमा हुनपुर्द6छ।

12.   253 : 19-28

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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कुराकानीले पाप वा विबरामी विवरुद्ध सही प्रयास गन6 को लागी कुनै विवरोध गन6 सक्रै्दन विकनविक पर्दाP6 जड, विर्दमागनु हो। साPै, यविर्द तपाई ंआIैं
विबरामी परकेो विवश्वास गनु6 हुन्छ भने, तपाई ंयो गलत विवश्वास र काय6लाई शरीरबाट बाधा विबना परिरवत6न गन6 सक्नहुुनेछ।

पाप, रोग, वा मतृ्यकुो लाविग कुनै पविन आवश्यकतामा विवश्वास नगनु6होस्, (यो तपाईलंाई Pाहा हुनपुर्द6छ) विक भगवानले कविहल्यै पविन 
तPाकविPत भौवितक कानूनको आज्ञापालनको आवश्यकता पर्द]न, विकनविक त्यस्तो कानून अवविस्Pत छैन।

13.   119 : 29 (वि1वि2यन)-6

विKविLयन विवज्ञान आत्मा र शरीर को लागी सम्बन्ध को उल्टो र मन को शरीर सहायक नर्दी बनाउछँ। यो माविनससगँ छ, जो आरामर्दायी विर्दमागको 
नम्र नोकर मात्र हो, यद्यविप यो सीविमत अP6मा अन्यPा रे्दविखन्छ। तर हामीले यो कविहले पविन बझु्न सक्रै्दनौं जब हामी यो जान्र्दछौं विक आत्मा शरीरमा
वा विर्दमागमा छ र यो माविनस गैर-बवुिद्धमा सामेल छ। आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनहुुन्छ, अपरिरवत6नीय र अनन्त; र माविनस एकसाP बस्छ र 
आत्मा, भगवान प्रवितविबविम्बत गर्द6छ, विकनविक माविनस परमेश्वरको स्वरूप हो।

14.   223 : 3-12

विढलो होस् वा चाडँो हामी यो जान्न सक्र्दछौं विक मानवको सीविमत क्षमताको फ्याटरहरू भ्रमले भ्रममा रहेको छ विक ऊ आत्माको सट्टामा आत्मामा 
नभई शरीरमा बस्र्दछ।

कुराले आत्मालाई व्यF गर्द]न। परमेश्वर असीम सव6व्यापी आत्मा हुनहुुन्छ। यविर्द आत्मा सबै कुरा हो र जताततै छ, के र कहा ँछ? यार्द गनु6होस् विक 
सत्य त्रवुिट भन्र्दा ठूलो छ, र हामी Pोरमैा ठूलो राख्न सक्रै्दनौं। आत्मा आत्मा हो, र आत्मा शरीर भन्र्दा ठूलो छ।

15.   60 : 29-6

आत्मासगँ माविनसजावितलाई आविशष विर्दन असीम संसाधनहरू छन्, र आनन्र्द अझ सविजलै प्राप्त हुनेछ र आत्मामा खोजेमा हाम्रो पालनमा अझ 
सरुविक्षत हुनेछ। उच्च रमाइलो एक्लो जीवनले अमर माविनसको लालसालाई सन्तषु्ट पान6 सक्छ। हामी व्यविFगत भावनाको सीमाहरू विभत्र आनन्र्दको 
घेरो विलन सक्रै्दनौं। इविन्द्रयहरूले कुनै वास्तविवक आनन्र्द प्रर्दान गर्द]नन्।

मानव स्नेह मा राम्रो को र्दषु्ट मा जानवर भन्र्दा आध्यावित्मक र आध्यावित्मक हुन ुपछ6, वा खशुी कविहल्यै जीत हुनेछ।

16.   125 : 12-16

जब मानव विवचार एक चरणबाट अकz सचेत र्द:ु ख र पीडाविवहीनता, र्द:ु ख र आनन्र्द, डर बाट आशा र विवश्वास रे्दविख समझ को रूप मा एक 
परिरवत6न हुन्छ - दृश्य प्रकट अविन्तममा भौवितक आत्मा द्वारा संचाविलत माविनस हुनेछ, भौवितक भावना द्वारा छैन।

दैविन& &त�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।
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दैविन& प्राथ�ना

प्रत्येक विर्दन प्राP6ना गनु6  यस चच6का प्रत्येक सर्दस्यको कत6व्य हुनेछ: "तपाईकंो राज्य आउछँ;" ईश्वरीय सत्य,  जीवन,  र प्रेमको
शासन ममा स्Pाविपत होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईकंो वचनले सबै माविनसजावितको स्नेह समवृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन6 सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्ररेर्णा र &ाय�हरू&ो लावि5 विनयम

न त र्दशु्मनी वा न केवल व्यविFगत अनलुग्नकले मर्दर चच6का सर्दस्यहरूको मनसाय वा काय6लाई प्रोत्साविहत गनु6पर्द6छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय
प्रेमले  मात्र  माविनसलाई चलाउछँ;  र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको  विमठो  सवुिवधाहरू प्रवितविबविम्बत गछ6न्,  पापलाई  हप्काउरँ्दा,  साचँो  भ्राततृ्व,
परोपकार र क्षमा मा। यस चच6का सर्दस्यहरूले विर्दनहुँ हेनु6पर्द6छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राP6ना गनु6पर्द6छ, भविवष्यवाणी गन6, न्याय गन\,
विनन्र्दा गन\, सल्लाह विर्दने, प्रभाव पान\ वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

ड्यूटी 5न� सत&� ता

यो चच6का प्रत्येक सर्दस्यको कत6व्य हुनेछ विक उसले आKामक मानविसक सल्लाहको विवरुद्ध विर्दन प्रवितविर्दन स्वयंलाई बचाउनु पछ6 , र
परमेश्वर, आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो र्दावियत्वलाई विबस6नु वा बेवास्ता गनु6  हुरैँ्दन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ
वा र्दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविIल्ड विKविLयन साइन्स चच6, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको विPयो। यो विकंग जेम्स बाइबलबाट विलइएको धम6शास्त्रीय उद्धरणहरू र विKविLयन साइंस पाठ्यपसु्तक, 
विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम6शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर एड्डीले बनेको छ।


