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विवषय- आत्मा र शरीर

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 18 : 26

"हे परमप्रभु, तपाईं धार्मिम'क र शुद्ध माविनसहरूका लावि+ धार्मिम'क।"

उत्तरदायी पढाइ:  भजनसंग्रह 132: 11, 13, 17, 18
         भजनसंग्रह 78: 70-72

11 परमप्रभुले दाऊदप्रवित एक प्रवितज्ञा +नु� भएथ्यो। परमप्रभुले दाऊदप्रवित विवश्वासी रहन्छु भनी प्रवितज्ञा +नु�
भएको थि9यो। परमप्रभुले वचन दिदन ुभएको थि9यो विक दाऊद कै परिरवारबाट राजाहरू आउने छन्।

13 परमप्रभुले आफ्नो मन्दिन्दरको लावि+ थिसयोन भन्ने ठाउँ रोज्नु भयो। त्यही ठाउँमा न ैउहाँले आफ्नो घर 
बनाउन चाहन ुभयो।

17 म दाऊदलाई बथिलयो पानFछु यस ठाउँमा मैले आफूले रोजेका राजाको विनम्तिम्त एक बत्तीको विनयुक्त 
+रेको छु।

18 म दाऊदका शत्रुहरूलाई लाज र शम�मा ढाविक दिदनेछु तर दाऊदको राज्यलाई उत्तरोत्तर बढाई दिदनेछु।
70 परमेश्वरले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्नु भयो। दाऊदले भेंडा+ोठ सम्हाली रहेका 

थि9ए, तर परमेश्वरले उनलाई त्यस कामबाट टाढो लैजानु भयो।
71 दाऊदले भेंडालाई हेरचाह +रिररहेका थि9ए, तर परमेश्वरले दाऊदलाई उहाँका आफ्ना माविनसहरूलाई 

हेरचाह +नF काम सुम्पनु भयो। याकूबका माविनसहरूलाई हेरचाह +नF, इस्राएल का माविनसहरूलाई 
हेरचाह +नF, परमेश्वरको सम्पथित्त हेरचाह +नF काम सुम्पनु भयो।

72 दाऊदले आफ्नो शुद्ध हृदयले वितनीहरूलाई डोया�ए। खुब सतक� पूर्ण� अ+ुवाई +रे।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1. भजनसंग्रह 24 : 3, 4 (वितर;)

3 परमप्रभुको पव�तमाथि9 को जान सक्छ? उठेर परमप्रभुको पविवत्र मन्दिन्दरमा उपासना +न� को सक्छ?
4 माविनसहरू जसले पाप कम�हरू +रेका छैनन् माविनसहरू जसका शुद्ध हृदयहरू छन्।

2. 1 शमूएल 16 : 1, 4 (वितर.), 5 (अविन उहाँले पविवत्र बनाउनुभयो), 7, 11 (वितर 3rd ,), 
12, 13 (वितर 1st .), 14, 23

1 परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुहुन्छ, “कवित दिदन शाऊलको विनम्तिम्त दुःखीत भइरहन्छसू? शाऊललाई मैले 
इस्राएलको राजापदबाट हटाइसके तरै पविन त्यसको दुःख माविनरहन्छस्। तँथिसत भएको सींङ तेलले भर 
र बेतलेहेम जा। म तँलाई बेतलेहेमको वियशै नाउँको माविनसकहाँ पठाउँदैछु। वियशै बेतलेहेममा बस्छ। मैले 
त्यसकै एकजना छोरालाई नयाँ राजाको रूपमा चुनें।

4 शमूएलले त्यसै +रे जो परमप्रभुले वितनलाई +नु� भन्नु भएको थि9यो। शमूएल बेतलेहेम +ए। बेतलेहेमका 
बूढा-प्रधानहरू डरले कामे। वितनीहरूले शमूएललाई भेटे र सोधे, के तपाईं शाम्तिन्त पूव�क आउँनु भयो?

5 शमूएलले भने, ज्यू, म शाम्तिन्त पूव�क आए।ँ म परमप्रभुलाई बथिलदान चढाउन आएको हुँ। तपाईंहरू पविन
पूजाका विनम्तिम्त तयार भएर बथिलदान चढाउन मथिसत आउनु होस्। शमूएलले वियशै र वितनका छोराहरूलाई
तयार पारे। त्यस पछिछ शमूएलले वितनीहरूलाई बथिलदान चढाउन बोलाए।

7 तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नु भयो, एलीआब अग्लो र सुन्दर छ। तर यस्तो विवचार +नु� हुदैन। 
परमेश्वरले ती चीजहरू हेनु� हुन्न हो माविनसहरूले हछे�न्। माविनसले बाविहरी रूप मात्र हेछ�, तर परमप्रभुले
उसको हृदय हेनु�हुन्छ। एलीआब त्यो ठीक माविनस होइन।

11 शमूएले वियशैलाई सोधे, के तपाईंका छोराहरू यवित नै हुन?्”वियशैले भने, होइन अकf छोरा छ सब भन्दा
कान्छो, तर अविहले भेडा चराउँदैछ। शमूएलले भने, उसलाई यहाँ तुरून्तै थिलन पठाऊ। उ नआइञ्जेल 
सम्म हामी खान बस्ने छैनौं।

12 वियशैले कान्छो छोरा थिलन तुरून्तै कसैलाई पठाए। त्यो छोरा हेदi राम्रो थि9यो, रातो वर्ण�को युवक। उ 
साँच्चै सुन्दर थि9यो।परमप्रभुले शमूएललाई भन्नु भयो, “उठेर उसलाई अश्चिभषेक +र। त्यविह एउटा हो।

13 शमूएलले सीङबाट तेल विनकालेर वियशैको कान्छा छोराको थिशरमा दाजूहरूका अ+ाडी खन्याई दिदए। 
परमप्रभुको आत्मा एकदमै शथिक्तको सा9 दाऊदमाथि9 त्यस दिदन देखिख उवित्रयो। त्यस पछिछ शमूएल रामा 
घरवितर फकF ।

14 परमप्रभुको आत्माले शाऊललाई त्यावि+ दिदयो। परमप्रभुले दुष्ट आत्मा शाऊल कहाँ पठाउँनु भयो। 
त्यसले शाऊललाई साहै्र सतायो।

23 जब परमेश्वरले पठाएको दुष्ट आत्माले शाऊललाई दुःख दिदन 9ाल्थ्यो, दाऊदले हातमा वीर्णा थिलएर 
बजाउँन 9ाल्द9े र दुष्ट आत्माले शाऊललाई छोछिड हाल्थ्यो र शाऊल असल हुन्9े।

3. 1 शमूएल 23: 15-17 (वितर 2nd,)

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 3बाइबली पाठ आइतवार, नोभेम्बर 21, 2021
विवषय- आत्मा र शरीर

15 दाऊद जीपको मरूभूछिमको होरेश भन्ने ठाउँमा थि9ए। त्यहाँ शाऊल दाऊदललाई मान� आइरहेकाले वितनी 
साहै्र डराए।

16 तर शाऊलको छोरा जोना9न दाऊदलाई भेट्न होरेश +ए। जोना9नले दाऊदलाई परमेश्वरलाई विवश्वास 
+न� अझ जोड +रे।

17 जोना9नले दाऊदलाई भने, डराउनु पदiन। मेरा विपता शाऊलले तपाईंलाई हाविन +नF छैनन्। तपाईं 
इस्राएलका राजा हुनुहुनेछ। मचाकिह' तपाईं पछिछको हुनेछु। यो कुरा मेरा विपताले पविन जान्दछन्।

4. 1 शमूएल 25: 29 (वितर ;)

29 यदिद कसैले तपाईंलाई मान� खेदो +यf भने परमप्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको जीवनलाई बचाउँनु 
हुनेछ। तर घँुयेत्रोबाट ढुङ्+ा फ्यावँिकए झैं परमप्रभुले तपाईंका शत्रुहरूलाई फ्याँक्नु हुनेछ।

5. 1 शमूएल 24 : 1 (वितर  2nd ,), 3 (उहाँ)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1 शाऊलले पथिलश्तीहरूलाई खेदिदसकेपछिछ माविनसहरूले शाऊललाई भने, दाऊद त एन+दीको नन्दिजककै 
मरूभूछिममा छ।

3 शाऊल बाटो छेउको भेडा +ोठमा आए। त्यहाँ छेउमा एउटा +ुफा थि9यो। शाऊल आफैलाई लुकाउन 
+ुफा श्चिभत्र पसे। दाऊद र वितनका माविनसहरू धेरै पर +ुफाश्चिभत्र लुविकरहेका थि9ए।

4 माविनसहरूले दाऊदलाई भने, आज परमप्रभुले भन्नु भएको दिदन होइनू? उहाँले तपाईंलाई भन्नु भएको 
थि9यो, ‘वितम्रो शत्रुलाई म वितम्रो हातमा सुम्तिम्पदिदनेछु, त्यसपछिछ वितम्रो इच्छानुसार वितम्रो शत्रुलाई जे +छr 
+र। त्यसपछिछ दाऊद घस्रँदै-घस्रदैँ शाऊलको छेउ पु+े। दाऊदले शाऊलको खास्टोको एक टुTा चाल 
नपाई कादिटदिदए।

5 पछिछ दाऊदलाई शाऊलको टुTा खास्टो काटेकोमा नराम्रो लाग्यो।
8 दाऊद +ुफाबाट विनस्किस्कएर आए र शाऊललाई बोलाउँदै भने, हे मेरो प्रभु! महाराजा! शाऊलले पछिछ 

फकF र हेरे। दाऊदले थिशर झुकाए।
9 दाऊदले शाऊललाई भने, जब माविनसहरूले भन्छन्, ‘दाऊदले तपाईंलाई चोट पुया�उने योजना 

बनाइरहेछ तपाईंले विकन वितनीहरूको कुरा सुन्नुभयो।
10 म तपाईंलाई हाविन पुया�उने छैन। तपाईं आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईंलाई आज 

मेरो हातमा +ुफामै सुम्तिम्पदिदनु भएको थि9यो। तर मैले तपाईंको हत्या +रिरन। तपाईंमाथि9 म कृपालु भए।ँ 
मैले भनें, म मेरो माथिलकलाई हाविन +नF छैन। विकनभने उनी परमप्रभुले छान्नु भएको राजा हुनू।

11 यो लु+ाको टुTा मेरो हातमा हेनु�होस्। मैले यो टुTा तपाईंको खास्टोबाट काटेको हुँ। म तपाईंलाई मान� 
सक्9ें, तर मैले त्यसो +रिरन। यो कुरा तपाईंलाई 9ाहा होस् भन्ने म चाहान्छु। म तपाईंलाई यो जनाउन 
चाहान्छु विक तपाईंको विवरूद्धमा मैले कुनै योजना बनाएको छैन। मैले तपाईंलाई कुनै अविनष्ट +रेको छैन। 
तर तपाईं मेरो पछिछ ला+ेर मलाई मान� चाहानुहुन्छ।

12 परमप्रभुले नै यसको न्याय +नु�हुन्छ। मलाई +नु� भएको अत्यचारको बदल्ा परमप्रभुले तपाईंलाई दण्डिvडत
तुल्याउनु हुनेछ। तर म आफैं  तपाईंको विवरूद्धमा जाँदिदन।

16 दाऊद चुप्प ला+े अविन शाऊलले सोधे, यो वितम्रो आवाज हो, मेरो छोरा दाऊद? त्यसपछिछ शाऊल 
रून9ाले शाऊल धेरै नै रोए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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17 शाऊलले भने, वितमी म भन्दा धमw अविन असल छौ वितमीले म प्रवित असल काम +यr, तर म नै वितम्रो 
विवरूद्धमा थि9ए।ँ

18 मेरो लावि+ +रेका असल कामहरूका बारे वितमीले भन्यौ। परमप्रभुले नै मलाई वितम्रो सामु ल्याउनु भयो। 
तर वितमीले मलाई केही +रेनौ।

20 म जान्दछु वितमी राजा हुने नै छौ। वितमीले इस्राएल माथि9 शासन +नF नै छौ।

6. 2 शमूएल 22: 1, 3, 7, 21, 25, 27 (वितर ;)

1 परमप्रभुले दाऊदलाई शाऊल र वितनका अन्य शत्रुहरूबाट सुरश्चिyत राख्नुभएको बेला दाऊदले +ाएको 
स्तुवित +ीत यस्तो छ।

3 उहाँ नै मेरो परमेश्वर, मेरो बचाउँको विनम्तिम्त म चट्टानमा दौडन्छु परमेश्वर मेरो सुरyा कवच उहाँको 
परमशथिक्तले मलाई बचाउँछ परमप्रभु मेरो शरर्णस्9ल हुनुहुन्छ मेरो सुरyाको स्9ान, मेरो उच्च टाकुरामा 
विनद�यी शत्रुहरूबाट मलाई बचाउँनुहुन्छ।

7 हो, मैले परमप्रभुलाई पुकारें जब म खतरामा थि9ए, मैले परमेश्वरलाई पुकारें। परमेश्वर उहाँको मन्दिन्दरमा 
हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो आवाज सुन्नु भयो। मेरो सहायताको छिचच्याई उहाँले सुन्नु भयो।

21 परमप्रभुले मलाई पुरस्कृत +नु�हुन्छ कारर्ण मैले सत्यकाय� +रें मैले कुनै नराम्रो काय� +रिरन, यसैले उहाँले 
मलाई राम्रै +नु�हुन्छ।

25 यसैले परमप्रभुद्वारा म पुरस्कृत हुनेछु। विकन? विकनभने मैले दिठकबाहेक केही +रिरन! उहाँले देख्नुहुन्छ, 
मेरा राम्रा काय�हरू यसैले उहाँले मेरो भलाई +नु�हुन्छ।

27 परमप्रभु, तपाईं असल र पविवत्र हुनुहुन्छ जो साँच्चै असल र पविवत्र हुनेको विनम्तिम्त तर, जो खराब छ 
उसको विनम्तिम्त तपाईं चतुर हुनुहुन्छ।

7. मत्ती 5 : 8

8 धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, विकनभने वितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 280 : 26 (भ+वान)-30

ईश्वर, माविनस र सबै अस्तिस्तत्वको आत्मा, आफ्नो व्यथिक्तत्व, सद्भाव, र अमरतामा सदाको लावि+, माविनसमा
यी +ुर्णहरू प्रदान +द�छ र स्9ायी बनाउँछ, दिदमा+ माफ� त, कुनै कुरा होइन।

2. 70 : 12-16

दिदव्य मनले घाँसको ब्लेडदेखिख तारासम्म सबै पविहचानहरूलाई अल+ र अनन्तको रूपमा राख्छ। प्रश्नहरू
छन:् परमेश्वरको पविहचान के हो? आत्मा के हो? बनेको वस्तुमा जीवन वा आत्मा हुन्छ?

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. 71 : 6 (आत्मा)-9

आत्मा, वा सबैको ईश्वरीय थिसद्धान्त, आत्माको संरचनामा छैन। आत्मा आत्मा, ईश्वर, सृजनात्मक, शाथिसत, 
सीछिमत रूप बाविहरको असीम थिसद्धान्तको पया�यवाची हो, जसको रूप मात्र प्रवितविबस्किम्बत हुन्छ।

4. 467 : 17-23

विवज्ञानले आत्मा, आत्मालाई शरीरमा नभएको र ईश्वरलाई माविनसमा होइन तर माविनसद्वारा प्रवितविबस्किम्बत रूपमा
प्रकट +द�छ। सानोमा ठूलो हुन सक्दैन। 9ोरैमा ठुलो हुन सक्छ भन्ने विवश्वास नै खराब काम +नF त्रदुिट हो। यो 
आत्मा विवज्ञानको प्रमुख विबन्दु हो, त्यो थिसद्धान्त यसको विवचारमा छैन। आत्मा, आत्मा, माविनसमा सीछिमत छैन,
र कविहल्यै पदा9�मा छैन।

5. 478 : 3-13

आत्मा वा अमरताको के प्रमार्ण तपाईं मृत्यु श्चिभत्र छ? प्राकृवितक विवज्ञानको थिशyा अनुसार पविन माविनसले आत्मा 
वा आत्माले शरीर छोडेको वा त्यसमा प्रवेश +रेको कविहल्यै देखेको छैन। नश्वर विवश्वासको दाबी बाहेक श्चिभत्री 
आत्माको थिसद्धान्तको लावि+ के आधार छ? घरश्चिभत्र पस्न वा बाविहर विनस्कन नदेखेको, झ्यालबाट पविन नदेखिखने 
बेलामा एउटा घर बसोबास +रेको र एक विनश्चिVत व+�को व्यथिक्तले +रेको घोषर्णालाई के सोच्ने ? शरीरमा आत्मा 
कसले देख्न सक्छ?

6. 300 : 23-4

आत्मा ईश्वर, आत्मा हो; त्यसैले आत्मा कुरामा छैन। यदिद आत्मा पदा9�मा भएको भए, परमेश्वरको कुनै 
प्रवितविनछिध हुने थि9एन, र पदा9� परमेश्वरसँ+ समान हुने थि9यो। आत्मा, आत्मा, बुन्दिद्धले पदा9�मा बस्छ भन्ने 
थिसद्धान्त विवद्यालयहरूले थिसकाइन्छ। यो थिसद्धान्त अवैज्ञाविनक छ। ब्रह्माvडले ईश्वरीय पदा9� वा मनलाई 
प्रवितविबस्किम्बत +द�छ र व्यक्त +द�छ; त्यसकारर्ण भ+वानलाई आध्यास्तित्मक ब्रह्माvड र आध्यास्तित्मक माविनसमा मात्र 
देखिखन्छ, जसरी सूय�लाई त्यसबाट विनस्कने प्रकाशको विकरर्णमा देखिखन्छ। ईश्वर मात्र त्यसमा प्रकट हुन्छ जसले 
जीवन, सत्य, प्रेमलाई प्रवितविबस्किम्बत +द�छ - हो, जसले ईश्वरको +ुर्ण र शथिक्तलाई प्रकट +द�छ, जस्तै ऐनामा 
फ्याँविकएको मानव समानताले ऐनाको अ+ाछिड व्यथिक्तको रं+, रूप र काय� दोहोया�उँछ। 

7. 477 : 20 (पविहचान)-31

पविहचान भनेको आत्माको प्रवितविबम्ब हो, जीविवत थिसद्धान्त, प्रमेको विवविवध रूपहरूमा प्रवितविबम्ब। आत्मा 
माविनसको पदा9�, जीवन, र बुन्दिद्ध हो, जो व्यथिक्त+त छ, तर पदा9�मा होइन। आत्माले परमात्माभन्दा 
विनकृष्ट कुरालाई कविहल्यै प्रवितविबस्किम्बत +न� सक्दैन।

माविनस आत्माको अश्चिभव्यथिक्त हो। भारतीयहरूले अन्तर्निन'विहत वास्तविवकताको केही झलक पाए, जब 
उनीहरूले एक विनश्चिVत सुन्दर ताललाई "महान आत्माको मुस्कान" भने। माविनसबाट अल+, जो आत्मा 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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व्यक्त +द�छ, आत्मा एक विनरपेyता हुनेछ; आत्माबाट विवच्छेद भएको माविनसले आफ्नो अस्तिस्तत्व 
+ुमाउनेछ।

8. 337 : 2 (मान्छे)-4

…परमेश्वरलाई प्रवितविबस्किम्बत +नF माविनसले आफ्नो व्यथिक्तत्व +ुमाउन सक्दैन। तर भौवितक संवेदना, वा 
शरीरमा आत्माको रूपमा, अन्धा नश्वरहरूले आध्यास्तित्मक व्यथिक्तत्वको दृविष्ट +ुमाउँछन्।

9. 216 : 30-5

वस्तुमा आफ्नो मनको भौवितक विवश्वास त्याग्नुहोस्, र एक मात्र दिदमा+ होस्, भ+वान पविन; यसका लावि+ 
मनले आफ्नै समानता बनाउँछ। विवज्ञानले प्रदान +रेको बुझाइबाट माविनसको पविहचान +ुमाउनु असम्भव छ; 
र यस्तो सम्भावनाको धारर्णा सद्भावको उत्पथित्तमा व्यथिक्त+त सं+ीत टोनहरू हराएको विनष्कष�मा पुग्नु भन्दा 
बढी बेतुका छ।

10.   261 : 21-27

शरीर, वा पदा9�बाट इन्दिन्�यलाई अल+ +नु�होस्, जुन मानव विवश्वासको मात्र एक रूप हो, र तपाईंले ईश्वरको 
अ9�, वा राम्रो, र अपरिरवत�नीय र अमरको प्रकृवित थिसक्न सक्नुहुन्छ। समय र भावनाको उत्परिरवत�नबाट 
टादिढएर, तपाईंले न त ठोस वस्तुहरू र जीवनको अन्त्य +ुमाउनु हुनेछ न त आफ्नै पविहचान।

11.   265 : 10-15

आत्माको लावि+ विवषयलाई त्याग्ने यो वैज्ञाविनक भावनाले कुनै पविन हालतमा माविनसलाई देवतामा समाविहत हुने र
उसको पविहचान +ुमाउने संकेत +दiन, तर माविनसलाई विवस्तारिरत व्यथिक्तत्व, विवचार र काय�को फराविकलो yेत्र, 
9प विवस्तारिरत प्रेम, उच्च र अछिधक प्रदान +द�छ। स्9ायी शाम्तिन्त।

12.   323 : 6-8 (वितर  2nd ,), 32-6

प्रेमको स्वस्9 दvडहरूद्वारा, हामीलाई धार्मिम'कता, शाम्तिन्त र शुद्धता तफ�  अछिघ बढ्न मद्दत +रिरएको छ,

सानो बच्चाको रूपमा बन्न र नयाँको लावि+ पुरानो छोड्ने इच्छा, उन्नत विवचारलाई ग्रहर्ण +नF विवचार 
प्रदान +द�छ। झूटा स्9लछिचह्नहरू छोड्न पाउँदा खुसी र वितनीहरूलाई हराएको देख्दा आनन्द, - यो 
स्वभावले परम सद्भावलाई अ+ाछिड बढाउन मद्दत +द�छ। इन्दिन्�य र आत्मशुन्दिद्ध नै प्र+वितको प्रमार्ण हो। 
"धन्य हृदयका शुद्धहरू: विकनभने वितनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।"

13.   467 : 1-16

प्रश्न। - आत्मा विवज्ञानको मा+ के हो?

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जवाफ। - यो विवज्ञानको पविहलो मा+ हो, "म भन्दा पविहले वितम्रो अरू कुनै देवता नहोस्।" यो म आत्मा हो। 
त्यसकारर्ण आज्ञाको अ9� यो हो: तपाईसँ+ कुनै बुन्दिद्ध छैन, जीवन छैन, कुनै पदा9� छैन, सत्य छैन, प्रमे छैन,
तर जुन आध्यास्तित्मक छ। दोस्रो यो जस्तै छ, "वितमीले आफ्नो छिछमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम +न�।" यो 
राम्ररी बुझ्नुपछ�  विक सबै माविनसहरूको एउटै मन, एउटै ईश्वर र विपता, एउटै जीवन, सत्य र प्रेम छ। यो तथ्य 
प्रष्ट हुदैँ जाँदा मानव जावित समानुपावितक थिसद्ध हुनेछ, युद्ध बन्द हुनेछ र माविनसको साँचो भ्रातृत्व स्9ाविपत 
हुनेछ। अरू कुनै देवताहरू नभएको, उहाँलाई डोऱ्याउनको लावि+ एक थिसद्ध मन बाहेक अरू कसैलाई 
नफका�उने, माविनस परमेश्वरको प्रवितरूप हो, शुद्ध र अनन्त, त्यो दिदमा+ ख्रीष्टमा पविन थि9यो।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा9�ना

प्रत्येक दिदन प्रा9�ना +नु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्9ाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृन्दिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन +न� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लावि+ विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यथिक्त+त अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत +नु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  +छ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  yमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा9�ना +नु�पद�छ, भविवष्यवार्णी +न�, न्याय +नF,
विनन्दा +नF, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानF वा +ल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी +न� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आTामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता +नु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय +रिरनेछ, र न्याय +रिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विTश्चिVयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार +रिरएको थि9यो। यो किक'+ जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विTश्चिVयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लावि+ क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


