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आइतबार अगस्ट 21, 2022

विवषय- मन

स्वर्ण� पाठ:  प्रस्थान 20 : 3

"वितमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पूज्नु हुँदैन।"

उत्तरदायी पढाइ:  मत्ती 4: 23, 24 • मत्ती 17: 14-18

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु�भयो। उहाँले वितनीहरूको सभाघरहरूमा सिसकाउन लाग्नुभयो 
अविन स्वग�को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गनु�भयो। उहाँले माविनसहरूमा भएका हरेक विकसिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई विनको पानु�भयो।

24 उहाँको कीर्तित: सिसरिरयाभरिर फि<:जिजयो, अविन माविनसहरूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई 
उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी माविनसहरू अनेक प्रकारका रोग र कष्टले पीडिAत सिथए। कवितजना 
माविनसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीडिAत सिथए भने कवितजना भूत-प्रेत र विपशाच लागेकाहरू सिथए। 
कवितजना छारेरोग लागेकाहरू र कवितजना पक्षवात भएकाहरू सिथए। येशूले वितनीहरू सबैलाई विनको 
पानु�भयो।

14 येशू अविन उहाँका चेलाहरू <ेरिर माविनसहरू भएको ठाउँमा गए। एउटा माविनस येशूको अडिघ विनहुरिरयो।
15 त्यो माविनसले भन्यो, परमप्रभु, मेरो छोरोप्रवित दया गनु�होस्। उसलाई छारेरोग लागेकोछ र यसै द्वारा 

पीडिAत छ। मेरो छोरो बारम्बार आगो र पानीमा लAछ।
16 मैले मेरो छोरोलाई तपाईंको चेलाहरूकहाँ ल्याएँ, तर वितनीहरूले उसलाई विनको पान� सकेनन्।
17 येशूले जवा< दिदनूभयो, वितमीहरूमा विवश्वास छैन। वितमीहरूको जीवननै भ्रष्ट छ। वितमीहरूसंग म 

कहीलेसम्म बस्न सकँुला? वितमीहरूसंग कविहलेसम्म म धैय� गरिरबस्नु? त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।
18 येशूले केटाभिभत्र भएको भूतलाई आज्ञागनु� भयो। त्यो केटाबाट भूत बाविहर विनस्क्यो, अविन त्यसबेला देखिU 

केटो विनको भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. उपदेशक 7: 25, 29 (से ;)

25 साँचो ज्ञान पाउन मैले ठूलो परिरश्रम र गविहरो अध्ययन गरें, हरेक कुराको कारर्ण पत्तो लाउने चेष्टा गरें तर
मैले जानें के? मैले यवितनै जाने विक दुष्ट बन्नु मूU�ता हो र मूU� व्यवहार गनु� पागलपन हो।

29 अकc एउटा कुरो पविन बुझें परमेश्वरले मनुष्यलाई राम्रो बनाउनु भएको सिथयो।

2. भजनसंग्रह 139: 23, 24

23 हे परमप्रभु, मेरो हृदयमा हेनु�होस् अविन मेरो मनलाई जान्नुहुन्छ। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो विवचारहरू 
जान्नुहुन्छ।

24 मसँग त्यस्तो कुनै पापपूर्ण� विवचारहरू छ भने हेनु� होस्, अविन त्यस्तो बाटोमा Aोराई लैजानु होस् जुन 
अनन्त रहनेछ।

3. दाविनयल 4: 28-31, 32 (सम्म) (से 4th ,), 33, 34, 36, 37 (से 2nd ,)

28 यो सबै सत्य घटना राजा नबूकदनसे्सरमासिथ घट्यो।
29 बाह्र मविहना पडिछ राजा आफ्नो महलको कौसीमा घुडिमरहेका सिथए।
30 जब राजाले भने, बाबेललाई हेर, यो महान शहरको विनमा�र्ण मैले आफ्नो शसिmले गरेको हो। शहरको 

राजधानी मेरो राज्यले मेरो महोत्तमको गौरव प्रदान गरेकोछ।
31 राजाको मुUबाट यो कुरा विनस्की नसक्दै स्वग�बाट यसो भन्ने आवाज आयो, यो घटनाहरू तपाईंमासिथ 

घट्नेछ, राजा नबूकदनेस्सर तपाईंको राज्य तपाईंबाट Uोसिसनेछ।
32 ... यो चसिलरहनेछ जब सम्म तपाईंले यो बुझ्नुहुँदैन विक सवcच्च परमेश्वरले माविनसहरूमासिथ शासन 

गनु�हुन्छ।
33 <ेरिर तुरून्तै यो घटना घट्यो, नबूकदनसे्सर माविनसहरूबाट विनकासिलए, उनले गाईले जस्तो घाँस Uान 

थाले र उनको शरीर आकाशको शीतले भिभज्यो, उनको कपाल लामो, गीद्धको प्वाU जस्तो भयो अविन 
उनको नङ्गहरू चीलका नङ्गा जस्तै लामा लामा भए।

34 तब त्यो अन्तको समयमा म नबूकदनेस्सरले आँUा उठाएर स्वग�वितर हेरें, अविन मैले सही तरिरकाले सोच्न 
थालेको सिथए मैले सम्मान र मविहमा दिदए ँजो सदा-सव�दा जीविवत हुनुहुन्छ।परमेश्वरले सदा सव�दा शासन 
गनु�हुन्छ। उहाँको राज्य पसु्तैं पसु्ता सम्म चसिलरहन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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36 त्यस समयमा परमेश्वरले मेरो बुजिद्ध मलाई <ेरिर दिदनु भयो। अविन एउटा राजाको रूपमा मेरो मान, सम्मान
अविन शसिm <ेरिर <का�ई दिदनुभयो। मेरो सल्लाहकार अविन राजकीय माविनसहरू <ेरिर मकहाँ आए। म 
<ेरिर पविहलाको भन्दा पविन महान अविन शसिmशाली राजा भए।ँ

37 त्यस पडिछ म नबूकदनसे्सर स्वग�को राजाको स्तुवित गछु�  तथा उहाँलाई सम्मान अविन मविहमा प्रदान गछु�। 
उहाँले जे भन्नुहुन्छ ठीक भन्नुहुन्छ।

4. यर्मिम:या 29: 11-14 (से 2nd,)

11 म यसो भन्छु विकनभने वितमीहरूका विनम्तिम्त मैले बनाएका योजनाहरू म जान्दछु। यो परमप्रभुबाट 
आएको सन्देश हो, मसँग वितमीहरूको लाविग राम्रो योजनाहरू छ। म वितमीहरूलाई चोट पुया�उने योजना 
बनाउदिदन। मैले वितमीहरूलाई आशा र असल भविवष्य दिदने योजना गरेको छु।

12 त्यसपडिछ वितमीहरूले मलाई बोलाउनेछौ, मकहाँ आऊ अविन मलाई प्राथ�ना गर। म वितमीहरूलाई 
प्राथ�नाको उत्तर दिदनेछु।

13 वितमीहरूले मलाई Uोज्नेछौ। अविन जब वितमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई Uोज्नेछौ, वितमीहरूले 
मलाई पाउनेछौ।

14 म वितमीहरूलाई भेट गन� अनडुिमत दिदनेछु। यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो म वितमीहरूलाई कैदबाट 
छुटाई ल्याउनेछु।

5. यशैया 26: 3 (से:), 13, 14 (त्यसैले)

3 परमप्रभु तपाईंले माविनसहरूलाई साँचो शाम्तिन्त दिदनुभयो जो तपाईंमासिथ आभिtत छन् जसले तपाईंलाई 
विवश्वास गद�छन्।

13 हे परमप्रभु, तपाईं हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर विवगतमा हामी अन्य देवताहरूको पडिछ लाग्यौं। हामी 
अन्य मासिलकहरूका अधीनमा भयौ। तर अब हामी चाहन्छौं विक माविनसहरूले Uाली तपाईंको नाउँ मात्र 
सम्मान गछv।

14 ... तपाईंले वितनीहरूलाई नाश गनw विनर्ण�य गनु� भएको छ। जसले हामीलाई सोच्न लगाउँदछन् त्यो प्रत्येक
कुरा नाश गनु� भयो।

6. लूका 4: 14 (से:)

14 येशू पविवत्र आत्माको शसिm सिलएर गालीलमा <कू� नु भयो।

7. लूका 8: 1 (से:), 26-34 (से 2nd,), 35 (से:), 38, 39 (से 1st.)

1 अकc दिदन, येशूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रचार र सुसमाचारहरू बताउँदै गाँउ औ शहरहरू यात्रा 
गदy जानु भयो। बाहै्रजना प्ररेिरतहरू उहाँसंगै सिथए।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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26 वितनीहरू झीलमा Aुङ्गा खिUयाउँदै सिथए। उनीहरू गालील पारीको इलाकामा पुगे जहाँ गेरासिसन 
माविनसहरू बस्थे।

27 जब येशू त्यो Aुङ्गाबाट उत्रनु भयो, त्यसैबेला शहरबाट आएको एकजना माविनस उहाँलाई भेट्न आए। 
त्यस माविनसलाई भुत लागेको सिथयो। त्यस माविनसले धेरै समयदेखिU लुगा लाउँदैन सिथयो। त्यो माविनस 
घरमा नबसेर डिचहान घारीमा बस्थ्यो।

28 त्यो माविनस येशूको अघाAी घोप्टेर ठुलो स्वरले डिचच्यायो, ह,े सवcच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, मबाट तपाईं 
के चाहनुहुन्छ? दया गरी मलाई यातना नदिदनुहोस्।

29 त्यसलाई भूतले धेरै पटक समातको सिथयो। त्यसलाई जेलमा राखिUयो अविन हात Uुट्टाहरू साँङ्गलोले 
बाडँिधयो। तर त्यस माविनले सँधैं साङ्ँगलाहरू चुAाउँथ्यो, अविन उसलाई भुत् ले एकान्त ठाँउवितर Uेदथ्यो। 
तर येशूले त्यस माविनसबाट त्यो भूत-आत्मालाई बाविहर विनस्किस्कने आज्ञा दिदनुभयो।

30 येशूले त्यसलाई सोध्नु भयो, वितम्रो नाम के हो? त्योस माविनसले जवा< दिदयो, लेजिजअन। त्यसले 
लेजिजअन भन्यो विकनभने धेरै भूतहरू ऊ भिभत्र पसेका छन्।

31 ती भूतहरूले वितनीहरूलाई अन्नत अँध्यारोमा नपुराइयोस् भनी याचना गरे।
32 त्यस पहाAमा एउटा ठूलो बथान संुगुरहरू चरिररहेका सिथए। ती भूतहरूले वितनीहरूलाई संुगुरहरूमा 

पसाइदिदनुहोस् भनी येशूलाई विबन्ती गरे अविन उहाँले वितनीहरूलाई त्यसै गनw अनुमवित दिदनुभयो।
33 तब भूतहरू त्यो माविनसबाट विनस्कीए अविन संुगुरहरूमा पसे। त्यवित भएपडिछ सँुगुरहरू पहाA र समुद्रको 

विकनार वितर भागा-भाग गन� लागे र सबै संुगुरहरू पानीमा Aुबे।
34 जब संुगुर गोठालाहरूले चाल पाए, वितनीहरू पविन भागे। वितनीहरूले यो घटना त्यहाँको बस्ती र शहरमा 

सबैवितर सुनाए।
35 माविनसहरू के भयो भनेर बाविहर विनस्किस्कए। वितनीहरू येशूकहाँ आए अविन त्यहाँ त्यो माविनस जसबाट 

भूतहरू भागेका सिथए उहाँको Uुट्टामा बसिसरहेको पाए। त्यो माविनसले लुगा लगाएको सिथयो अविन त्यसको 
मनस्थिस्थवित ठीकै सिथयो। माविनसहरू Aराए।

38 त्यो माविनस जसलाई उहाँले विनको पानु� भएको सिथयो त्यसले पविन येशूसंगै जान विबन्ती गरयो। तर येशूले 
यसो भन्दै त्यो माविनसलाई जान लगाउनु भयो,

39 घरवितर जाऊ अविन परमेश्वर वितम्रा विनम्तिम्त जे गनु�भयो त्यसबारे माविनसहरूलाई सुनाऊ। त्यसपडिछ त्यो 
माविनस येशूले त्यसको विनम्तिम्त के-के गनु�भयो सारा शहरका माविनसहरूलाई भन्दै विहA् यो।

8. विहबू्र 4 : 12, 13, 16

12 परमेश्वरको वचन जीविवत छ र विWयाशील छ। उहाँको वचन कुनै दुईधारे तरवार भन्दा धारिरलो छ। 
परमेश्वरको वचनले हामीलाई गविहरो गरी काट्छ। यसले आत्मा र प्रार्ण, जोडिAएको ठाउँमा काट्छ। 
यसले जोन� र हड्डी समेत काट्छ। यसले भिभत्री भाव र विवचार सम्म जाँच्छ।

13 संसारको कुनै थोक परमेश्वरबाट लुकाउन सविकँदैन। उहाँ सब कुरा स्पष्ट देख्नुहुन्छ। हरेक कुरा उहाँ 
अडिघ स्पष्ट छ। अविन उहाँलाई हामीले हाम्रो जीवनको लेUाजोUा बुझाउनै पछ�।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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16 येशू हाम्रा प्रधान पूजाहारी हुनु भएकोले परमेश्वरको अनुग्रहाको सिस:हासन अडिघ उभिभन हामीलाई 
स्वतंत्रता छ। त्यहाँ हामी सहायताको विनम्तिम्त करूर्णा र अनुग्रह पाउँछौ जब ती चाहन्छौं।

9. रोमी 15 : 4 (से,), 6

4 विबतेका दिदनहरूमा लेखिUएका हरेक कुरो हामीलाई सिशक्षा दिदनु लेखिUएको सिथए।
6 त्यसपडिछ वितमीहरू सबै एक भएर डिमल्नेछौ। वितमीहरू सबै एक भएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट विपता प्रवित 

मविहमा गनwछौ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 467: 3 (द)-4 (से 1st .), 5-7, 9-10, 13-16

यो विवज्ञानको पविहलो माग हो, "म भन्दा पविहले वितम्रो कुनै देवता नहोस्।" ... त्यसैले आज्ञाको अथ� यो हो: 
तपाईंसँग कुनै बुजिद्ध छैन, जीवन छैन, कुनै पदाथ� छैन, सत्य छैन, प्रमे छैन, तर जुन आध्यात्मित्मक छ। … यो 
राम्ररी बुझ्नुपछ�  विक सबै माविनसहरूको एउटै मन, एउटै ईश्वर र विपता, एउटै जीवन, सत्य र प्रेम छ। ... अरू कुनै 
देवताहरू नभएको, अरू कसैलाई न<का�उने तर उहाँलाई Aोऱ्याउनको लाविग एक सिसद्ध मन, माविनस 
परमेश्वरको प्रवितरूप हो, शुद्ध र अनन्त, त्यो दिदमाग ख्रीष्टमा पविन सिथयो।

2. 587: 5-9 (से.), 11 (द)-15 (से ;)

भगवान। महान म हुँ; सबै-जान्ने, सबै-देUाने, सबै-काय� गनw, सव�-ज्ञानी, सव�-प्रमे गनw, र अनन्त; सिसद्धान्त; 
मन; आत्मा; आत्मा; जीवन; सत्य; माया; सबै पदाथ�; बुजिद्ध।

देवताहरू। ... असीम मन सीडिमत रूपहरूमा छ भन्ने विवश्वास; दिदमाग, स्नायु, पदाथ�मा अवस्थिस्थत विवभिभन्न 
सिसद्धान्तहरू जसले दिदमागलाई भौवितक अथ� हो; अनुमाविनत दिदमाग, वा आत्माहरू, पदाथ� भिभत्र र बाविहर जाने,
त्रदुिटपूर्ण� र नश्वर;

3. 285 : 17-22

समय आएको छ अनन्त र भौवितक शरीरको दिदमागको आसनको रूपमा एक ईश्वरीय ज्ञान र त्यसका 
अभिभव्यसिmहरूलाई स्थान दिदनको लाविग, - विवज्ञानले परमात्मा, वा ईश्वरीय सिसद्धान्तको राम्रो बुझाइको 
लाविग, र विवचार।

4. 262 : 27-4

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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नश्वर कलहको जग माविनसको उत्पसित्तको गलत अथ� हो। सविह सुरु गनु� भनेको सविह तरिरकाले अन्त्य गनु� हो। 
मत्मिस्तष्कबाट सुरु हुने हरेक अवधारर्णा झूटो रूपमा सुरु हुन्छ। दिदव्य मन अत्मिस्तत्वको एकमात्र कारर्ण वा 
सिसद्धान्त हो। कारर्ण वस्तुमा, नश्वर मनमा, वा भौवितक रूपहरूमा अवस्थिस्थत छैन।

मत्य�हरू अहंकारी हुन्छन्। वितनीहरू आ<ूलाई स्वतन्त्र काय�कता�, व्यसिmगत लेUकहरू, र कुनै कुराको 
विवशेषाडिधकार प्राप्त प्रवत�कहरू हुन् भन्ने विवश्वास गछ�न् जुन देवताले सिसज�ना गन� सक्दैनन् वा गन� सक्दैनन्।

5. 216 : 11-16

अहंकार भनेको मन हो,  र त्यहाँ एउटै मन वा बुजिद्ध छ भन्ने बुझाइले नश्वर इजिन्द्रयका त्रुदिटहरूलाई नष्ट गन� र
अमर इजिन्द्रयको सत्य प्रदान गन� एकैचोदिट सुरु हुन्छ। यो बुझाइले शरीरलाई सामंजस्यपूर्ण� बनाउँछ; यसले नसा,
हड्डी, मत्मिस्तष्क आदिदलाई मासिलकको सट्टा नोकर बनाउँछ।

6. 191 : 1-3, 16-20, 32-3

मत्मिस्तष्कले परमेश्वरको माविनसको कुनै कल्पना दिदन सक्दैन। यसले मनको कुनै ज्ञान सिलन सक्दैन। पदाथ� 
अनन्त मनको अंग होइन।

मानव डिचन्तनले आ<ैलाई भौवितकता र बन्धनबाट मmु गनु�पछ�। यसले टाउको, मुटु वा <ोक्सोको बारेमा 
सोध्नु हुदैँन: जीवनको लाविग माविनसको सम्भावना के हो? मन असहाय छैन। बुजिद्धमत्ता गैर-बुजिद्धको 
अगाडिA मौन हुँदैन।

मन, ईश्वर, आत्माको सुगन्ध, बुजिद्धको वातावरर्ण पठाउनुहुन्छ। UोपAी मुविनको पल्पी पदाथ� दिदमाग हो 
भन्ने विवश्वास बुजिद्धको उपहास हो, दिदमागको नक्कल हो।

7. 171 : 25-30

पदाथ�को तथाकसिथत विनयमहरू दिदमाग नभएको ठाउँमा बुजिद्ध र जीवन हुन्छ भन्ने गलत विवश्वासबाहेक केही 
होइन। यी झूटा विवश्वासहरू सबै पाप र रोगहरूको प्राम्तिप्तको कारर्ण हुन्। विवपरिरत सत्य, बुजिद्ध र जीवन 
आध्यात्मित्मक हो, कविहल्यै भौवितक हुँदैन, पाप, रोग र मृत्युलाई नष्ट गद�छ।

8. 570 : 26-5

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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जब भगवानले विबरामी वा पापीहरूलाई विनको पानु�हुन्छ, उनीहरूले मनले गरेको ठूलो लाभ थाहा पाउनुपछ�। 
वितनीहरूले नश्वर मनको ठूलो भ्रम पविन जान्नुपद�छ, जब यसले वितनीहरूलाई विबरामी वा पापी बनाउँछ। धेरै 
माविनसहरू ईश्वरीय दिदमागमा असल बासिसन्दाको शसिmमा माविनसहरूको आँUा Uोल्न इच्छुक छन्, तर वितनीहरू
मानव विवचारमा Uराबीलाई औंल्याउन र अधम� पूरा गनw दुष्टको लुकेका मानसिसक तरिरकाहरू उजागर गन� इच्छुक
छैनन्।

दुष्टबाट बच्नको लाविग एक्सपोजर आवश्यक भएकोले यो पछाAी विकन ?

9. 407 : 29 (सबै)-30

सबै पाप विवभिभन्न डिAग्रीमा पागलपन हो।

10.    423 : 8-14, 27 (कुनै पविन)-29

विWस्थिस्चयन वैज्ञाविनक, सबै कुरा दिदमाग हो भनेर वैज्ञाविनक रूपमा बुझेर, त्रदुिटलाई नष्ट गन� मानसिसक कारर्ण, 
अत्मिस्तत्वको सत्यताबाट सुरु हुन्छ। यो सुधारात्मक विवकल्प हो, मानव प्रर्णालीको हरेक भागमा पुग्छ। धम�शास्त्र 
अनुसार, यसले "जोन� र मज्जा" Uोज्छ र यसले माविनसको सद्भाव पुनस्था�विपत गछ�।

... शरीरको कुनै पविन असामान्य अवस्था वा विवकृवित भनेको नश्वर दिदमागको सीधा काय� हो जसरी डिAमेत्मिन्सया वा
पागलपन हो।

11.   411 : 13-22

यो रेकA� गरिरएको छ विक एक पटक येशूले एउटा रोगको नाम सोध्नु भयो, - एक रोग जसलाई 
आधुविनकहरूले डिAमेत्मिन्सया भविनन्छ। राक्षस, वा दुष्टले जवा< दिदयो विक उसको नाम सेना हो। त्यसपडिछ येशूले
दुष्टलाई बाविहर विनकाल्नुभयो, र पागल माविनस परिरवत�न भयो र तुरुन्तै विनको भयो। धम�शास्त्रले आयात गरेको
जस्तो देखिUन्छ विक येशूले दुष्टलाई आ<ैले देख्नुभयो र त्यसरी नष्ट गनु�भयो।

सबै रोगको कारर्ण र जग Aर, अज्ञानता वा पाप हो। यो रोग सधैं गलत भावनाले मानसिसक मनोरञ्जन द्वारा 
प्रेरिरत हुन्छ, नष्ट हुदैँन।

12.   147 : 32-4

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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येशूले  रोगको  बारेमा  कविहल्यै  Uतरनाक  वा  विनको  हुन  गाह्रो  भएको  कुरा  बताउनुभयो।  जब  उहाँका
विवद्याथ�हरूले  उहाँलाई  विनको  पान�  अस<ल  भएको  केस  ल्याए,  उहाँले  वितनीहरूलाई  भन्नुभयो,  "हे
अविवश्वासी पसु्ता," विनको पानw आवश्यक शसिm दिदमागमा सिथयो।

13.   414 : 4-14

पागलपन को उपचार विवशेष गरी रोचक छ। यद्यविप जिजद्दी मामला हो, यसले सत्यको सलामी काय�मा धेरै 
रोगहरू भन्दा धेरै सजिजलै उत्पादन गद�छ, जसले त्रुदिटको प्रवितरोध गद�छ। पागलपन विनको पान� प्रयोग गरिरने 
तक� हरू अन्य रोगहरूमा जस्तै छन्: अथा�त्, असम्भव भन्ने कुरा, मत्मिस्तष्कले दिदमागलाई विनयन्त्रर्ण गन� वा 
विवचसिलत गन� सक्छ, पीAा वा पीAा विनम्त्याउन सक्छ; सत्य र प्रेमले स्वस्थ अवस्थाको स्थापना गनw, नश्वर मन 
वा रोगीको विवचारलाई माग�विनदwशन र शासन गनw र सबै त्रुदिटलाई नष्ट गनw, चाहे त्यसलाई मनोभं्रश, घृर्णा वा 
अन्य कुनै कलह भविनन्छ भन्ने तथ्य पविन हो।

14.   372 : 1-2

याद गनु�होस्, दिदमाग दिदमाग होइन। पदाथ� रोगी हुन सक्दैन, र मन अमर छ।

15.   171 : 12-13

माविनस सविहत ब्रह्माण्Aमा दिदमागको विनयन्त्रर्ण, अब Uुला प्रश्न होइन, तर प्रदश�न गन� सविकने 
विवज्ञान हो।

16.    184 : 16-17

ईश्वरीय बुजिद्धद्वारा विनयस्किन्त्रत, माविनस सामंजस्यपूर्ण� र शाश्वत छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन प्राथ�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समजृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यसिmगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै Uराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  न्याय गनw,
विनन्दा गनw, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानw वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आWामक मानसिसक 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 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनवि<ल्A विWभिXयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो फिक:ग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विWभिXयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


