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आइतबार अगस्त 22, 2021

विवषय- मन

स्वर्ण� पाठ:  दाविनयल 12 : 3

"ज्ञानी-शि�क्षकहरू उज्जवल आका� झैं चम्कनेछन्। अविन वितनीहरू वितनीहरूलाई सत्यको माग�मा सदा-सव�दाको
विनम्तिम्त डोया�उने ताराहरू झैं हुनेछन्।"

उत्तरदायी पढाइ: विहतोपदे� 9: 9, 10

  उपदे�क 9: 13-15
  विहतोपदे� 3: 13, 17

9 ज्ञानी माविनसलाई अत5 दिदयो भने ऊ अझैं ज्ञानी हुन्छ। त्यसरी नै एउटा धम5 माविनसलाई शिसकायो भने 
उसले ज्ञान धेरै बढाउनेछ।

10 परमप्रभुलाई आदर गनु�को अर्थ� ज्ञान प्राप्त गनB पविहलो पाइलो हुन्छ, अविन पविवत्र परमप्रभुको ज्ञान नै 
समझ�शिD हो।

13 माविनसले जीवनमा विववेकपूर्ण� काम गरेको पविन मैले देखेको छु। अविन त्यो मलाई खुबै महत्वपूर्ण� लागेको 
छ।

14 एउटा सानो �हर शिर्थयो जहाँ र्थोरै माविनसहरू बस्रे्थ। एक जना ठूला राजाले त्यस �हरमा आक्रमर्ण गन� 
�हरका चारैवितर आफ्ना सेना तैनात गरे।

15 तर त्यो �हरमा एकजना ज्ञानी माविनस बस्रे्थ उनी गरीब शिर्थए। आफ्नो �हर बचाउन उनले आफ्नो ज्ञान 
प्रयोग गरे। जब �हरमा आपशित्त टयJ माविनसहरूले गरीब माविनसलाई पविन भुले।

13 धन्य हो त्यो माविनस जसले ज्ञान प्राप्त गछ�। जसले विववेक हाँशिसल गछ� त्यो धन्य हो।
17 ज्ञानका माग�हरू आनन्ददायक हुन्छन् ज्ञान माग�बाट �ाम्तिन्त पाइन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. विहतोपदे�  3 : 5-8

5 वितम्रो सम्पूर्ण� हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर। वितम्रो आफ्नै बुद्धिद्धमा मात्र भर नपर।
6 वितम्रा सम्पूर्ण� माग�हरूमा परमप्रभुलाई सम्झ। उहाँले नै वितम्रा सबै माग�हरू सोझो पारिरदिदनु हुनेछ।
7 आKैं लाई बुद्धिद्धमाविन नसोच, परमप्रभुशिसत डराउनु अविन दुष्कम�बाट टाडो बस्नु।
8 यदिद वितमीले यसो गय` भने वितम्रो �रीरलाई त्यो औषधी हुनेछ अर्थवा वितम्रो �रीरलाई ताजा बनाउने कुनै

पेय वस्तु झैं हुनेछ।

2. अय्यूब 22 : 21, 22

21 अब, अय्यूब, वितमी स्वयंलाई परमेश्वर कहाँ समप�र्ण गर अविन उहाँसँग �ाम्तिन्तले बस। त्यसो गर, अविन 
वितमीले धेरै असल कुराहरू पाउँनेछौ।

22 उहाँबाट शि�क्षा ल्याऊ। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान देऊ।

3. अय्यूब 23 : 10 (उसलाई र्थाहा छ), 14

10 तर, जब विक मैले गरेको प्रत्येक चीज परमेश्वरले जान्नु हुन्छ, उहाँले मलाई जाँच्नु सक्नु हुन्छ अविन �ुद्ध 
सुन जस्तै मै त्यो जाँचमा उत्तीन� हुनेछ।

14 परमेश्वरले त्यही गनु� हुनेछ जुन उहाँले मेरो लाविग योजना गनु� भएको शिर्थयो अविन उहाँसँग मेरो विनम्तिम्त अझ
धेरै योजनाहरू छन्।

4. दाविनयल 2 : 1, 2, 4, 5 (ला 4th ,), 6 (ला :), 10 (ला :), 12 (ला ,), 16, 19, 
23, 27 (ला 2nd,), 28 (तेरे्थ) (ला .), 46 (राजाला), 47 (उत्तर दिदले), 48

1 आफ्नो �ासनकालको दोस्रो वष�मा नबूकदनसे्सरले एउटा सपना देखे। सपनाले उनलाई भयभीत बनायो
अविन उनी सुत्न सकेनन्।

2 राजाले आफ्ना ज्ञानी माविनसहरूलाई बोलाए वितनीहरू जादु-टुना गर्थB। सपनाको अर्थ� व्याख्या गन� 
ताराहरू हेर्थB। वितनीहरू त्यसो गर्थB विकनभने भविवष्यमा जे घट्नेवाला छ, त्यो पविहले नै संकेत दिदन सक्रे्थ।
राजाले वितनीहरूबाट यही चाहन्रे्थ विक उनले देखेको सपनाको अर्थ� वितनीहरूले भन्न सकुन्। वितनीहरू 
आए र राजाको सामु उश्चिभए।

4 त्यस विवषयमा कल्दीहरूले अरामी भाषामा बोल्दै उत्तर दिदए, महाराज अमर रहुन! हामी तपाईंका 
सेवकहरू हौं। तपाईंले आफ्नो सपना हामीलाई बताउनु होस् अविन हामी तपाईंलाई त्यसको अर्थ� 
बताउँछौं।

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 यसपछिछ राजाले कल्दीहरूलाई भने, होइन! त्यो सपना के शिर्थयो, यो पविन वितमीले बताउँनु पछ� अविन त्यो
सपनाको अर्थ� के हो, यो पविन वितमीले बताउँनु पछ�। यदिद वितमीले यस्तो गन� सकेनौ भने म वितमीलाई 
टुक्रा-टुक्रा पानBछु।

6 तर वितमीले मेरो सपना बताएर त्यसको व्याख्या गरिरदिदयौ भने म वितमीलाई धेरै उपहारहरू, आदार प्रदान
गनBछु। अब मेरो सपना र त्यसको व्याख्या गर।

10 कल्दीहरूले राजालाई उत्तर दिदँदै भने, हे महाराज, तपाईंले जे भन्नु हुँदैछ त्यो गन� सक्ने माविनस यस 
पथृ्वीमा केही छैन।

12 जब राजाले यो कुरा सुने, वितनी साहै्र रिरसाए।
16 जब दाविनयलले यो कुरा सुने उनले राजासँग गएर विबम्तिन्त गरे विक अछिधक समय दिदइयोस्। त्यस पछिछ उनले

राजालाई उनको सपना र त्यसको अर्थ� बताई दिदनेछन्।
19 रातको समय परमेश्वरले दाविनयललाई द��नको गुप्त बताई दिदनुभयो। त्यसपछिछ स्वग�का परमेश्वरको 

स्तवुित गरे।
23 हे मेरो विपता-पुखा�हरूका परमेश्वर, म तपाईंलाई धन्यवाद दिदन्छु, अविन तपाईंको गुर्णगान गाउँछु। तपाईंले

नै मलाई ज्ञान र �शिD दिदनुभयो। जुन कुरा हामीले सोध्यौं त्यसको रहस्य तपाईंले नै बताउँनु भयो। 
तपाईंले हामीलाई राजाको सपनाको विवषयमा बताउँनु भयो।

27 दाविनयलले राजालाई उत्तर दिदए।
28 … स्वग�मा एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले गुप्त रहस्यहरू बताउँन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले राजा 

नबूकदनसे्सरलाई अब के हुनेवाला छ यो द�ा�उनको लाविग सपना देखाई दिदनुभयो।
46 यसपछिछ राजा…।
47 …Kेरिर दाविनयललाई भने, मलाई विनश्चिNन्त पूव�क ज्ञान भएकोछ विक वितम्रो परमेश्वर सवा�छिधक महत्वपूर्ण� 

अविन �शिD�ाली हुनुहुन्छ। उहाँ सबै राजाहरूको परमप्रभु हुनुहुन्छ। अविन जुन कुरा कसैले बताउँन 
सDैन त्यो गुप्त कुरा पविन उहाँले बताई दिदनुहुन्छ।

48 यसपछिछ राजाले दाविनयललाई सम्मान पूव�क आफ्नो राज्यको महत्वपूर्ण� पदमा विनयुDी गरे अविन धेरै 
बहुमूल्य उपहारहरू पविन दाविनयलाई दिदए। दाविनयललाई सम्पूर्ण� बाबेल प्रदे�को �ासक विनयुDी गरे 
अविन दाविनयललाई बाबेलको सबै ज्ञानी माविनसहरूको प्रधान बनाइदिदए।

5. य�ैया 50 : 4, 7, 10

4 परमप्रभु मेरो माशिलक मलाई पढाउने ज्ञान दिदनुहोस्। यसकारर्ण म यी दुखी माविनसहरूलाई अविहले 
पढाउँनेछु। प्रत्येक विबहान उहाँले मलाई उठाँउनु हुन्छ एक छात्र सरह र पढाउनु हुन्छ।

7 परमप्रभु मेरो माशिलकले मलाई सार्थ दिदनहुन्छ, यसैले वितनीहरूले म प्रवित गरेका नराम्रा कुराहरूले मलाई 
असर पादpन। म बशिलयो हुनेछु। म जान्दछु विक म विनरा� हुने छैन।

10 ती माविनसहरू जसले परमप्रभुको सम्मान गछ�न, जसले आफ्नो सेवकका कुराहरू सुन्छन् अविन के 
हुनेछ र्थाहा नपाई परमेश्वरशिसत जान्छन्, वितनीहरूले साँच्चै नै परमप्रभुको नाउँमाशिर्थ विव�वास गछ�न् र 
परमेश्वरमाशिर्थ भर पछ�न्।

6. मत्ती 4 : 23

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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23 ये�ूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा शिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकशिसमका 
रोग र �ारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

7. मत्ती 5 : 1, 2

1 ये�ूले त्यहाँ भएका धेरै माविनसहरूलाई देख्नु भयो। ये�ू डाडँामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पविन उहाँको नद्धिजक आएका शिर्थए।

2 उहाँले वितनीहरूलाई शिसकाउन र्थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
8. मत्ती 25 : 1-13

1 त्यसबेला स्वग�को राज्य द�जना कन्याहरू जस्तै हुनेछ, जो आ-आफ्ना दिदयो शिलएर दुलहा पख�न गए।
2 पाँचवटी कन्याहरू मूख� शिर्थए। अविन पाँचवटी कन्याहरू बुद्धिद्धमती शिर्थए।
3 ती पाँचवटी मूख� कन्याहरूले आफ्ना दीयो शिलए तर आKूशिसत जोगडेा तेल लगेनन्।
4 तर पाँचवटी बुद्धिद्धमती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू शिलए अविन वितनीहरूले जगमा जगेडा तेल 

पविन बोकेका शिर्थए।
5 तर दुलहा आउन एकदमै ढीलो भयो। सबै कन्याहरू र्थविकत भए र विनदाउन र्थाले।
6 मध्यरातमा कोही करायो, दुलहा आउँदैछन्। उनलाई भेटन बाविहर आऊ।
7 तब सबै कन्याहरू ब्यँुद्धिझए। वितनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे।
8 तब बुद्धिद्धहीन कन्याहरूले बुद्धिद्धमती कन्याहरूलाई भने, हामीलाई वितमीहरूको केही तेल देऊ विकनभने 

हाम्रोमा भएको तेल सविकयो अविन हाम्रा दीयोहरू विनभ्दैछन्।
9 बुद्धिद्धमती कन्याहरूले जवाK दिदए, होइन! विकनभने हाम्रोमा भएको तेल वितमीहरू सबैका लागी पया�प्त 

हुदैँन। बरू, वितमीहरू आKै पसलमा गएर आफ्नो लाविग तेल विकन, त्यो असल हुन्छ।
10 त्यसपछिछ ती पाँचजना बुद्धिद्धहीन कन्याहरू तेल विकन्न गए। जब वितनीहरू जाँदै शिर्थए, त्यसैबेला दुलहा 

आइपुगे अविन तयार रहेका सबै कन्याहरू दुलहासंग विववाहको भोजमा सामेल भए। त्यसपछिछ ढोका 
रु्थविनयो अविन ताला लगाइयो।

11 केही समयपछिछ अरू कन्याहरू आए। वितनीहरूले भने, स्वामी, हामीलाई ढोका खोशिलदिदनु होस् 
हामीलाई पविन श्चिभत्र पस्न दिदनहोस्।

12 दुलहाले जवाK दिदए, वितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म वितमीहरूलाई छिचद्धिन्दनँ।
13 यसकारँ सँधै सत�क बस। वितमीहरू जान्दैनौ विक माविनसको पुत्र कुन दिदन वा कुन समयमा आउने हुन्।

9. कलस्सी 1 : 9-13

9 वितमीहरूको बारेमा यी सब कुराहरू हामीले सुनेको दिदनदेखिख, हामी वितमीहरूकोलाविग लगातार प्रार्थ�ना 
गरिररहेका छौ। हामी विनम्नशिलखिखत कारर्णहरूकोलाविग प्रार्थ�ना गछu:परमेश्वरको इच्छा अनुसार जम्मै 
कुराहरूमा वितमीहरूको परिरपक्क ज्ञान होस, आत्मित्मक कुराहरू बुझ्नलाई ज्ञान र �शिD बढोस्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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10 वितमीहरू यस्तो तरहले बाँच्न सक विक वितमीहरूले प्रभुमा गौरव ल्याउने छौ अविन प्रत्येक तरिरकाले 
उहाँलाई खु�ी पानBछौं। वितमीहरू सबैले असल गनB छौ अविन परमेश्वरको ज्ञानमा विवकशिसत हुन सक्छौ।

11 वितमी परमेश्वरको गौरवमय �शिDले �शिD�ाली बन्न सक्ने छौ ताविक वितमी धैय� हुनेछौ अविन सबै कष्टहरू 
सहन सक्ने छौ।तब वितमीहरू खु�ी हुन सक्छौ।

12 अविन वितमीले विपतालाई धन्यवाद चढाउँने छौ, जसले वितमीलाई परमेश्वरका माविनसहरू जो प्रका�मा 
बाँच्छन् परमेश्वरले वितमीहरूको विनम्तिम्त तयार गरेका चीजहरूमा भाग शिलन योग्य गराउनु भयो।

13 अन्धकारको �शिDबाट परमेश्वरले हामीलाई मुD गनु� भएको छ। अविन उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा 
पतु्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 373 : 15-16 (ला ,)

"परमप्रभुलाई आदर गनु�को अर्थ� ज्ञान प्राप्त गनB पविहलो पाइलो हुन्छ।"

2. 275 : 10-24

वास्तविवकता र यसको विवज्ञान मा भएको क्रम बुझ्नको लागी,  तपाइँ ईश्वर लाई वास्तव मा सबै को ईश्वरीय
शिसद्धान्त को रूप मा गर्णना गरेर �ुरू गनु� पछ�। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक को रूप मा गठबन्धन, - र
भगवान को लागी �ास्त्रीय नाम हो। सबै पदार्थ�, बुद्धिद्ध, बुद्धिद्ध, अत्मिस्तत्व, अमरत्व, कारर्ण, र प्रभाव ईश्वर को
हो। यी उहाँका गुर्ण हुन्, अनन्त ईश्वरीय शिसद्धान्त, प्रेम को �ाश्वत अश्चिभव्यशिDहरु। कुनै ज्ञान बुद्धिद्धमान छैन तर
उहाँको बुद्धिद्ध छ; कुनै सत्य सत्य छैन, कुनै माया प्यारो छैन, कुनै जीवन जीवन हैन परमात्मा हो; कुनै राम्रो
छैन, तर राम्रो भगवान प्रदान गद�छ।

ईश्वरीय आध्यात्मित्मकता, आध्यात्मित्मक समझ को लागी प्रकट गरीएको छ, स्पष्ट रूपमा देखाउँछ विक सबै मन
हो, र त्यो मन भगवान हो, सव�व्यापकता,  सव�व्यापकता, सव�ज्ञता, - त्यो हो,  सबै �शिD, सबै उपस्थिस्र्थवित,
सबै विवज्ञान। तेसैले सबै वास्तविवकता मा मन को अश्चिभव्यशिD हो।

3. 246 : 23-26

माविनस, अमर मन द्वारा �ाशिसत, सधैं सुन्दर र भव्य छ। प्रत्येक सKल वष� ज्ञान, सौन्दय�, र पविवत्रता प्रकट 
गद�छ।

4. 283 : 4-12

मन सबै आन्दोलन को स्रोत हो, र त्यहाँ कुनै जडत्व मंद वा यसको सदा र सामंजस्यपूर्ण� काय� जाँच गन� को 
लागी छैन। मन एउटै जीवन, प्रेम, र बुद्धिद्ध "विहजो, र आज, र सदाको लागी हो।" पदार्थ� र यसको प्रभाव - 
पाप, रोग, र मृत्यु - नश्वर दिदमाग को राज्य हो जुन काय�, प्रवितविक्रया, र त्यसपछिछ एक रोक्न को लागी आउँछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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ती मनका तथ्य होइनन्। उनीहरु विवचार होइनन्, तर भ्रम हुन्। शिसद्धान्त विनरपेक्ष छ। यो कुनै त्रदुिट को स्वीकार 
गद�छ, तर बुझ्ने मा दिटक्दछ।

5. 89 : 18-24

मन जरूरी �ैश्चिक्षक प्रविक्रयाहरु मा विनभ�र छैन। यो आKैं मा सबै सौन्दय� र कविवता, र उनीहरुलाई व्यD गनB 
�शिD को माशिलक छ। आत्मा, भगवान, सुनेको छ जब इद्धिन्|यहरु मौन छन्। हामी सबै भन्दा धेरै गन� को 
लागी सक्षम छौं। आत्मा को प्रभाव वा काय� एक स्वतन्त्रता प्रदान गद�छ, जो सुधार को घटना र 
untutored ओठ को उत्तेजना को व्याख्या गद�छ।

6. 84 : 3-23, 28-9

पुरातन अगमवDाहरु एक आध्यात्मित्मक, विनराधार दृविष्टकोर्ण बाट दुरदृविष्ट र कल्पना को लागी गल्ती तथ्य को 
भविवष्यवार्णी गरेर प्राप्त गरेनन्, - �ारीरिरक र मानव विवश्वास को आधार बाट भविवष्य को भविवष्यवार्णी। जब 
विवज्ञान मा पया�प्त रूप मा उन्नत हुन को सत्य संग सद्भाव हुन को लागी, पुरुषहरु अनैस्थिच्छक रूप मा |ष्टा र 
अगमवDा बन्छन्, राक्षसहरु, आत्माहरु, वा demigods द्वारा विनयन्त्रिन्त्रत छैन, तर एक आत्मा द्वारा। यो 
सदा वत�मान, परमात्मा मन, र विवचार को जो यस मन संग सम्बन्ध मा छ, विवगत, वत�मान, र भविवष्य जान्न 
को विव�ेषाछिधकार छ।

हुनुको विवज्ञान संग परिरछिचत हुन हामीलाई ईश्वरीय मन संग धेरै हद सम्म कम्युन गन� को लागी सक्षम बनाउँछ, 
भविवष्यवार्णी गन� र घटनाहरु जो साव�भौछिमक कल्यार्ण को छिचन्ता, ईश्वरीय प्रेरिरत हुन को लागी, - हो, 
fetterless मन को दायरा सम्म पुग्न को लागी।

यो बुझ्न को लागी विक मन अनन्त छ, �रीर द्वारा बाध्य छैन, आवाज वा दृविष्ट को लागी कान र आँखा मा 
विनभ�र छैन न त मांसपेशि�हरु र हड्डी हड्डी मा स्र्थानान्तरर्ण को लागी, मन विवज्ञान को लागी एक कदम हो 
जसद्वारा हामी माविनस को प्रकृवित र अत्मिस्तत्व बुझ्दछौं।

सबै हामी आत्मा को सही ढंगले जान्दछौ भगवान, ईश्वरीय शिसद्धान्त बाट आउँछ, र ख्रीष्ट र ईसाई विवज्ञान को 
माध्यम बाट शिसकेका छौं। यदिद यो विवज्ञान राम्ररी शिसकेको छ र ठीक पचाएको छ, हामी खगोलविवदले् ताराहरु 
पढ्न वा एक ग्रहर्ण को गर्णना गन� सक्छौं भन्दा सच्चाई जान्न सक्छौं।

यो मन पढाई clairvoyance को विवपरीत छ। यो आध्यात्मित्मक अन्तर्निनंविहत को रो�नी हो जो आत्मा को 
क्षमता को प्रद��न गद�छ, भौवितक भावना को होइन। यो आत्मा-भावना मानव दिदमागमा आउँछ जब पछिछल्लो
दिदव्य दिदमागमा पैदा हुन्छ।

त्यस्ता अन्तज्ञा�नले जो पनी प्रकट गद�छ र सद्भाव कायम गद�छ, एक लाई राम्रो गन� को लागी सक्षम बनाउँछ, 
तर नराम्रो छैन।

7. 85 : 15-18

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यो रेकड� गरिरएको छ विक ये�ू, उनी एक पटक आफ्ना विवद्यार्थ5हरु संग यात्रा को रूप मा, "उनीहरुका 
विवचारहरु जान्दरे्थ," - उनीहरुलाई वैज्ञाविनक पढ्नुहोस्। उस्तै तरीकाले उसले रोगलाई बुझ्यो र विबरामीलाई 
विनको पारे।

8. 98 : 4-8

आजको अगमवDा मानशिसक श्चिक्षवितज मा यी समय को संकेत देख्छन्, ईसाई धम� को पुनरुत्र्थान जो विबरामी 
लाई विनको पाछ� र तु्रदिट लाई नष्ट गद�छ, र अरु कुनै छिचन्ह दिदइनेछैन। �रीर को बाहेक दिदमाग बाट बचाउन 
सविकदैन।

9. 378 : 3-10, 22-32

रोगको कुनै बुद्धिद्ध हुदैन। अनजानमा तपाइँ आKैं लाई कष्ट भोग्नु पछ�। यो को समझ तपाईं यो आत्म वाक्य 
कम्युट गन� को लागी सक्षम हुनेछ, र सत्य संग हरेक परिरस्थिस्र्थवित लाई पूरा गनु�होस्। रोग दिदमाग भन्दा कम छ, र 
मनले यसलाई विनयन्त्रर्ण गन� सक्छ।

तर्थाकशिर्थत मानव दिदमाग विबना, त्यहाँ प्रर्णाली को कुनै भड़काउने वा नराम्रो काय� हुन सक्दैन। त्रुदिट 
हटाउनुहोस्, र तपाइँ यसको प्रभावहरु लाई नष्ट गनु�हुन्छ।

रोग मन को साम्राज्य को विववाद गन� को लागी एक बुद्धिद्ध हैन या मन को पराद्धिजत गन� को लागी र सरकार लाई 
आफ्नै हात मा शिलन को लागी छैन। विबरामी ईश्वर द्वारा दिदइएको हैन, न त एक आत्म-गदिठत भौवितक �शिD हो, 
जसले मन संग विववेकपूव�क सामना गद�छ र अन्त मा यसलाई द्धिजत्छ। भगवान जीवन को असक्षम गन� वा 
कलह को एक लामो र छिचसो रात संग सद्भाव �ान्त गन� को लागी �शिD संग कविहल्यै दिदईएको छैन। यस्तो 
�शिD, ईश्वरीय अनुमवित विबना, अकल्पनीय छ; र यदिद यस्तो �शिD ईश्वरीय विनदBशि�त हुन सक्छ, यो कम बुद्धिद्ध 
प्रकट हुन्छ हामी सामान्यतया मानव सरकारहरु मा प्रदर्शि�ंत को तुलना मा।

10.   379 : 6-8

संसार को वास्तविवक के्षत्राछिधकार मन मा छ, प्रत्येक प्रभाव को विनयन्त्रर्ण र दिदव्य मन मा विनविहत को 
रूप मा सबै कारर्ण को मान्यता।

11.   492 : 7-21 (ला 2nd .), 25-28

हुनु भनेको पविवत्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पविहले नै प्रमाश्चिर्णत भइसकेको छ विक यो ज्ञान, सानो छिडग्री मा 
पविन, नश्वर को �ारीरिरक र नैवितक स्तर माशिर्थ उठाउनेछ, दीघा�यु बढाउनेछ, �ुद्ध र चरिरत्र उचाल्नेछ। यस 
प्रकार प्रगवित अन्ततः सबै त्रदुिट नष्ट, र प्रका�मा अमरता ल्याउनेछ। हामी जान्दछौं विक एक कर्थन राम्रो साविबत
भयो सही हुनु पछ�। नयाँ विवचार लगातार भुइँ प्राप्त गदp छन्। यी दुई विवरोधाभासी शिसद्धान्तहरु - त्यो कुरा केविह
हो, वा त्यो सबै दिदमाग हो - जग्गा को विववाद हुनेछ, जब सम्म एक विवजेता को रूप मा स्वीकार गरीन्छ। 
आफ्नो अश्चिभयानको बारेमा चचा� गदp, जनरल ग्रान्टले भने: "म यो लाइन मा लड्न को लागी प्रस्ताव गद�छु, 

यो बाइबल पाठ प्लेनविKल्ड विक्रश्चिNयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको शिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट शिलइएको धम��ास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिNयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम��ास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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यदिद यो सबै गम5 लाग्छ।" विवज्ञान भन्छ: सबै मन र मन को विवचार हो। तपाइँ यो लाइन मा यो बाविहर लड्नै 
पछ�। पदार्थ� तपाइँ कुनै सहायता बदा�श्त गन� सक्नुहुन्छ।

भगवान मन हुनुहुन्छ, र भगवान अनन्त हुनुहुन्छ; त्यसैले सबै मन हो। यो कर्थन मा हुनुको विवज्ञान रहन्छ, र 
यो विवज्ञान को शिसद्धान्त ईश्वरीय हो, सद्भाव र अमरत्व को प्रद��न।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र प्रमेको  �ासन ममा  स्र्थाविपत होस्,  र  मबाट  सबै  पाप हटाउन;  र तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समदृ्धिद्ध, र वितनीहरूलाई �ासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यशिDगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रमेको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनB,
विनन्दा गनB, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानB वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानशिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु 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।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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