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आइतबार फेबु्रअरी 20, 2022

विवषय- मन

स्वर्ण� पाठ:  याकूब 1 : 5

"वितमीहरू मध्ये कसैमा ज्ञानको कमी छ भने वितमीहरूले परमेश्वरसिसत माँग्नु पछ�। परमेश्वरले सबै माविनसहरूलाई
उदार चि0त्तले आनन्दसिसत दिदनु हुनेछ। यसर्थ�, परमेश्वरले वितमीहरूलाई ज्ञान दिदनु हुनेछ।"

उत्तरदायी पढाइ: अय्यूब 28: 12-15, 20, 23, 28

12 तर माविनसहरूले ज्ञान कहाँ पाउन सक्छन? बुद्धि: पाउन हामी कहाँ जान सक्छौ?
13 हामी जान्दैनौं ज्ञान कवित बहुमूल्य वस्तु हो। पृथ्वीमा भएका माविनसहरूले जमीन खनेर ज्ञान भेट्न 

सकै्तनन्।
14 महासागर गविहरो भन्दछ, ज्ञान यहाँ मसिसत छैन। समुद्र भन्दछ ज्ञान यहाँ मसिसत छैन।
15 वितमीहरूले शु: सुन दिदएर पविन ज्ञान विकन्न सकै्तनौ। यस संसारमा ज्ञान विकन्नलाई प्रशस्त 0ाँदी छैन।
20 यसकारर्ण ज्ञान कहाँबाट आउँदछ? हामीले कहाँबाट बुद्धि:को मूल पाउन सक्छौ?
23 केवल परमेश्वरले मात्र ज्ञानको बाटो जान्नु हुन्छ। परमेश्वरले मात्र ज्ञान कहाँ छ जान्नुहुन्छ।
28 अविन परमेश्वरले माविनसहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर र सम्मान नै ज्ञान हो। खराब कामहरूबाट 

आफूलाई अलग राख्नु बुद्धि: हो।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 119: 33, 34

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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33 हे परमप्रभु, मलाई तपाईंका विनयमहरू सिसकाउनु होस्, अविन म होसिशयारीसिसत वितनीहरूको 
अनुसरर्ण गन]छु।

34 मलाई बुझ्न सहायता गनु� होस् अविन म तपाईंको व्यवस्र्था पालन गन] छु।

2. विहतोपदेश 2: 1-7

1 रो छोरा! म जे भन्छु ग्रहर्ण गर। मेरा आदेशहरू स्मरर्ण गर।
2 ज्ञानका कुराहरूमा ध्यान देऊ। वितम्रो समझ सिशक्षाहरू वितर लगाऊ।
3 ज्ञानका विनम्तिम्त बोलाऊ अविन समझशसिक्त पाउनलाई कराऊ।
4 0ाँदी खोजे झैं ज्ञान खोज, गाड-धन खोजे झैं ज्ञान खोज।
5 यदिद वितमीले यसो गयf भने परमप्रभुको डर मान्नुको अर्थ� के हो वितमीले जान्न सक्ने छौ। वितमीले साँच्0ै 

नै परमेश्वरको विवषयमा जान्ने छौ।
6 परमप्रभुले ज्ञान दिदनुहुन्छ। बुद्धि: अविन समझशसिक्तहरू उहाँको मुखबाट बग्दछन्।
7 उहाँले असल र ईमानदार माविनसको लाविग उहाँको भण्डारमा विवजय साँ0ेर राख्नु भएको छ।

3. 1 राजा 3: 3 (से :), 5-7, 9-12 (से ;)

3 सुलेमानले परमेश्वरलाई पे्रम गर्थ]। उसले उसका विपता दाऊदले गरेको आज्ञाहरू पालन गरेर देखाए।
5 सुलेमान विगबोनमा भएको समयमा रावित सपनामा परमप्रभु उनकहाँ देखा पनु�भयो। परमेश्वरले 

भन्नुभयो, तँलाई जे 0ाविहन्छ भन्। म तँलाई त्यो दिदनेछु।
6 सुलेमानले जवाफ दिदए, आफ्ना भक्त मेरा विपता दाऊद प्रवित तपाईं औधी दयालु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 

तपाईंको अनुसरर्ण गनु�भयो। उहाँ धमl अविन इमान्दारी सिर्थए। उहाँ पचिछ, उसलाई एउटा छोरा उसको 
सिसंहासनमा बस्न दिदएर महान दया देखाँउनु भयो।

7 परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मेरा विपता दाऊदको स्र्थानमा मलाई राजा हुने अनुमवित दिदनु भएको छ। तर म 
सानो केटा मात्र छु, माविनसहरू दोह्रयाउन गन] अनुभवको कामेछ।

9 यसै कारर्ण म तपाईंसमक्ष बुद्धि:को माग गदoछु जसको कारर्ण म राम्ररी शासन गन� सकँू अविन सहीढंगमा 
जनतालाई न्याय दिदन सकँू। यसले मलाई सही र भूलबी0 अन्तर छुट् याउने योग्यता दिदने छ। यस महान्, 
बुद्धि:को अभावमा यी महान् माविनसहरू मासिर्थ शासन गन� सम्भव छैन।

10 सुलेमानले आफ्नो बुद्धि:को लाविग माग गरेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो।
11 यसकारर्ण परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, तैंले आफ्नो लाविग दीर्घाा�यु माविगनस् अविन तैंले धन-सम्पसित्तको 

माग पविन गरिरनस्। तैंले आफ्ना शत्रुहरूको मृत्युको माग पविन गरिरनस्। तर तैंले बुद्धि:का लाविग विबन्ती 
गरिरस् अविन सही विनर्ण�य सिलइस्।

12 यस कारर्ण म तैंले मागेको कुरा दिदनेछु। म तँलाई बुद्धि: र विववेक दिदनेछु। म तँलाई यस्तो महान् बुद्धि:जीवी
बनाउने छु जस्तो अतीतमा कोही भएको सिर्थएन। अविन भविवष्यमा तँ जस्तो अरू कुनै हुने छैन।

4. यशैया 11: 1-5

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेछ। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने छ।
2 परमप्रभुको आत्मा त्यस बालकमा रहनेछ। त्यस आत्माले बालकलाई ज्ञान, बुद्धि:, माग�दश�न र शसिक्त 

प्रदान गन]छ। अविन त्यस आत्माले परमप्रभुको बारेमा बुझ्नु र आदर गन� सिसकाउँछ।
3 त्यस बालकले परमप्रभुलाई आदर गरेर आनद्धिन्दत हुनेछ। त्यस बालकले अनुहार हेरेर इन्साफ गन] छैन्। 

सुनेको कुराको आधारमा उनले न्याय गन]छैन्।
4 उसले गरीब माविनसहरूलाई विनष्पक्ष र इमानदारीपूव�क न्याय गन]छ। त्यस ठाउँका माविनसहरूलाई के गन]

विनर्ण�य गद�छ त्यस बेला उ विनष्पक्ष रहनेछ। यदिद उसले गरीब माविनसहरूलाई कुटनु परे, पविहले उसले 
त्यसको विनम्तिम्त आदेश दिदनेछन् र ती माविनसहरू कुदिटनेछन्। यदिद उनले माविनसहरू मनo पछ� भन्ने विनर्ण�य 
सिलँदछ, तब उसले पविहले आज्ञा दिदनेछ र ती माविनसहरू मारिरनेछन्। 

5 त्यस बालकले उपकार अविन विनष्पक्षताको बल पाउनेछ। वितनीहरू उसको लाविग एक पटुका जस्तो 
हुनेछन् जुन उसले आफ्ना कम्मरमा वरिरपरिर बाँध्नेछ।

5. मत्ती 2: 1 (येशू) (से  1st ,)
1 यहूदिदया भन्ने ठाउँको बेतलेहेम शहरमा येशूको जन्म भएको सिर्थयो। हेरोद राजा भएकोबेलामा उहाँको 

जन्म भएको सिर्थयो।

6. लूका 2: 40-43 (से ;), 46, 47, 52

40 सानो बालक दिदनप्रवित दिदन बढदै गए। उनी बसिलयो हुँदै गए अविन ज्ञानले भरिरए। परमेश्वरको अनुग्रह 
वितनको सार्थ सिर्थयो।

41 विनस्तार 0ाडको बेला प्रत्येक व�ष नै येशूको आमा बाबु यरूशलेम जाने गर्थ]।
42 जब येशू बाह्र व�ष को हुनुभयो, सधैं झैं उहाँका माता विपता उहाँको सार्थमा त्यो भोजमा सामेल भए।
43 जब भोज सिसद्धि:यो वितनीहरू र्घार फ� विकरहेका सिर्थए। तर बालक येशू यरूशलेममा नै बस्नु भयो। उहाँको 

विवषयमा आमा -बाबुलाई केही र्थाहा भएन।
46 तीन दिदनपचिछ वितनीहरूले उहाँलाई मद्धिन्दरमा भेटे। येशू मद्धिन्दरमा धार्मिमकं सिशक्षकहरूसंग वितनीहरूका 

कुराहरू सुन्दै र वितनीहरूलाई प्रश्न गदo बसिसहनु भएको सिर्थयो।
47 ज-जसले उहाँलाई सुने उहाँको समझ र उत्तरहरूमा छक्क परिररहेका सिर्थए।
52 येशू शारीरिरक रूपमा र बुद्धि:मा बढदै हुनुहुन्थ्यो अविन परमेश्वर र माविनसहरूबाट अनुग्रह पाइरहनु भएको

सिर्थयो।
7. मत्ती 12: 22-28

22 त्यसपचिछ केही माविनसहरूले एकजना माविनसलाई येशू कहाँ ल्याए। उ अन्धो सिर्थयो अविन बोल्न पविन 
सक्दैनथ्यो विकनविक उसलाई भूत लागेको सिर्थयो। उहाँले त्यसलाई विनको पानु�भयो अविन त्यस माविनसले 
बोल्न अविन देख्न र्थाल्यो।

23 सबै माविनसहरू 0विकत भए। वितनीहरूले भने, “विनSयनै यी माविनस नै दाऊदका पुत्र हुन् जसलाई 
परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउने प्रवितज्ञा गनु� भएको सिर्थयो?”

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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24 जब फरिरसीहरूले माविनसहरूको मुखबाट यस्तो कुरा सुने तब वितनीहरूले भने, “येशूले माविनसरूबाट 
भूत भगाउनका विनम्तिम्त बालद्धिजबुल शसिक्तको प्रयोग गद�छन्। बालद्धिजबुल भूतहरूको शासक हो।

25 येशूले फरिरसीहरूले सो0ेका कुरा र्थाहा पाउनुभयो। अविन उहाँले वितनीहरूलाई भन्नुभयो, “आपसमा 
झगडा गन] कुनै पविन राज्य ध्वंस हुनेछ त्यसै गरी आफैमा विवभाजन भएको नगर दिटक्ने छैन। त्यसरीनै 
विवभाजन भएको कुनै परिरवार सफल हुँदैन।

26 यदिद शैतानले शैतानलाई विनकाल्दछ भने, त्यो आफ्नै विवरु: विवभाद्धिजत हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य 
दिटक्न वा 0ल्न सक्छ?

27 वितमीहरूले भन्दैछौ विक मैले शैतानको शसिक्तद्वारा भूतहरू भगाउँदैछु। यदिद यो सत्य हो भने, वितम्रा 
माविनसहरूले भुत भगाउन कुन शसिक्तको प्रयोग गदoछन?् यसकारर्ण वितमीहरूका आफ्नै माविनसहरूले 
वितमीहरूको भूल कोट्याउनेछन्।

28 तर म परमेश्वरका आत्माको शसिक्तद्वारा भुतहरू भगाउँछु। यसबाट यो र्थाहा हुन्छ विक परमेश्वरको राज्य 
अचिर्घा नै वितमीहरूमा आइसकेको छ।

8. 1 कोरिरन्र्थी (जस्तै), 10, 12

9 ... जस्तो शास्त्रमा लेखिखएको छः कुनै आँखाले पविन नदेखेको, कुनै कानले पविन नसुनेको, कसैले चि0न्ता 
सम्म नगरेको कुरा आफूलाई पे्रम गन]हरूका विनम्तिम्त परमेश्वरले तयार पानु� भएकोछ।

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

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

9. विफसिलप्पी 2: 5

5 आफ्नो जीवनमा ख्रीष्ट येशूले जस्तै सो0 र गर।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 275 : 6-8 (से 1st ,), 14-24

ईश्वरीय विवज्ञानको प्रारम्भिम्भक विबन्दु यो हो विक ईश्वर, आत्मा, सव�व्यापी हुनुहुन्छ र त्यहाँ अक~ कुनै शसिक्त वा
मन छैन,

सबै पदार्थ�, बुद्धि:, बुद्धि:, अस्तिस्तत्व, अमरता, कारर्ण, र प्रभाव ईश्वरको हो। यी उहाँका गुर्णहरू हुन्, अनन्त
ईश्वरीय सिस:ान्त, प्रेमको अनन्त अश्चिभव्यसिक्तहरू। कुनै पविन बुद्धि: बुद्धि:मानी छैन तर उहाँको बुद्धि:; कुनै सत्य

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सत्य छैन,  कुनै प्रमे प्यारो छैन,  जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय हो;  राम्रो छैन,  तर असल परमेश्वरले दिदनु
हुन्छ।

ईश्वरीय मटेाविफद्धिजक्स, जसरी आध्यास्तित्मक बुझाइमा प्रकट हुन्छ, स्पष्ट रूपमा देखाउँछ विक सबै मन हो,  र
त्यो मन ईश्वर हो, सव�शसिक्तमान, सव�व्यापी, सव�विवज्ञान, - अर्था�त्, सबै शसिक्त, सबै उपम्भिस्र्थवित, सबै विवज्ञान।
तसर्थ� सबै यर्थार्थ�मा मनको अश्चिभव्यसिक्त हो।

2. 591 : 16-20

मन। केवल म, वा हामी; केवल आत्मा, आत्मा, दिदव्य सिस:ान्त, पदार्थ�, जीवन, सत्य, प्रमे; एक भगवान; 
त्यो होइन जुन माविनसमा छ, तर ईश्वरीय सिस:ान्त, वा ईश्वर, जसको माविनस परू्ण� र सिस: अश्चिभव्यसिक्त हो; 
देवता, जो रूपरेखा तर रूपरेखा गरिरएको छैन।

3. 204 : 27 (मा)-29

...विवज्ञानमा, यो कविहल्यै भन्न सविकँदैन विक माविनसको आफ्नै मन छ, ईश्वरबाट अलग, सबै दिदमाग।

4. 478 : 14-17, 20-26

प्रश्न। - के मस्तिस्तष्कले सोच्दछ, र स्नायुहरूले महसुस गछ�, र के पदार्थ�मा बुद्धि: छ?

जवाफ। - होइन, यदिद भगवान साँ0ो र मरर्णशील माविनस झूटो हुनुहुन्छ भने। … जब पदार्थ� बुद्धि:विवहीन छ र 
मस्तिस्तष्कले सोच्न सक्दैन भने बुद्धि:ले पदार्थ�मा कसरी बस्न सक्छ? पदार्थ�ले मनको काय� गन� सक्दैन। त्रुदिटले 
भन्छ, "म माविनस हुँ।" तर यो विवश्वास नश्वर र वास्तविवक भन्दा टाढा छ। सुरुदेखिख अन्त्यसम्म, जे नश्वर छ त्यो 
भौवितक मानव विवश्वासले बनेको छ र अरू केही छैन।

5. 2 : 23 (भगवान बुद्धि: हुनुहुन्छ)-25

भगवान बुद्धि: हुनुहुन्छ। के हामी असीम मनलाई उसले पविहले नै नबुझेको कुराको जानकारी दिदन 
सक्छौं?

6. 151 : 20-30

वास्तविवक माविनसको हरेक काय� दिदव्य मनद्वारा विनयन्त्रिन्त्रत हुन्छ। मानव दिदमागमा मान� वा विनको पान] कुनै शसिक्त 
छैन, र परमेश्वरको माविनसमासिर्थ यसको कुनै विनयन्त्रर्ण छैन। ईश्वरीय मन जसले माविनसलाई बनायो उसको 
आफ्नै छविव र समानता कायम राख्छ। सेन्ट पावलले र्घाोषर्णा गरेझैं मानव दिदमाग परमेश्वरको विवरु:मा छ र 
यसलाई त्याग्नु पछ�। वास्तवमा अवम्भिस्र्थत सबै ईश्वरीय मन र यसको विव0ार हो, र यस मनमा सम्पूर्ण� अस्तिस्तत्व 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सामंजस्यपूर्ण� र शाश्वत पाइन्छ। सीधा र साँर्घाुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेनु� र स्वीकार गनु� हो, यो शसिक्तको 
उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।

7. 206 : 6-14

यो माविनसलाई शासन गन] आध्यास्तित्मक ज्ञानको प्रान्त हो। भौवितक, गल्ती, मानव विव0ारले शरीरमा र 
यसको माध्यमबाट हाविनकारक रूपमा काय� गद�छ।

इच्छाशसिक्त सबै खराबी गन� सक्षम छ। यसले विबरामीहरूलाई कविहल्यै विनको पान� सक्दैन, विकनविक यो 
अधमlहरूको प्रार्थ�ना हो; जबविक भावनाहरूको अभ्यास - आशा, विवश्वास, प्रमे - धमlहरूको प्रार्थ�ना 
हो। इद्धिन्द्रयको सट्टा विवज्ञानद्वारा विनयन्त्रिन्त्रत यो प्रार्थ�नाले विबरामीहरूलाई विनको पाछ�।

8. 315 : 3-10

हाम्रा गुरुको त्यो भनाइ, "म र मेरो बुबा एक हौं," ले उहाँलाई रब्बीहरूको शैश्चिक्षक धम�शास्त्रबाट अलग गर्
यो। परमेश् वरप्रवितको उहाँको राम्रो बुझाइ वितनीहरूका लाविग हप्काउने काम सिर्थयो। उसलाई एउटा दिदमाग मात्र
र्थाहा सिर्थयो र अक~मा कुनै दाबी सिर्थएन। उसलाई र्थाहा सिर्थयो विक अहंकार शरीरको सट्टा मन हो र त्यो कुरा, 
पाप र दुष्ट दिदमाग होइनन्; र यो ईश्वरीय विवज्ञानको उनको बुझाइले उसलाई युगको अनारे्थमास ल्यायो।

9. 216 : 11-18

अहंकार भनेको मन हो, र त्यहाँ एउटै मन वा बुद्धि: छ भन्ने बुझाइले नश्वर इद्धिन्द्रयका त्रुदिटहरूलाई नष्ट गन� र 
अमर इद्धिन्द्रयको सत्य प्रदान गन� एकै0ोदिट सुरु हुन्छ। यो समझले शरीरलाई सामंजस्यपूर्ण� बनाउँछ; यसले नसा,
हड्डी, मस्तिस्तष्क आदिदलाई मासिलकको सट्टा नोकर बनाउँछ। यदिद माविनस ईश्वरीय मनको विनयमद्वारा शासिसत छ 
भने, उसको शरीर अनन्त जीवन र सत्य र प्रेमको अधीनमा छ।

10.   128 : 11-19

मानव दिदमाग, यो आध्यास्तित्मक समझ संग प्रभाविवत, अचिधक लो0दार बन्छ, अचिधक सहनशीलता को लागी 
सक्षम छ, केविह हद सम्म आफैबाट बच्छ, र कम आराम 0ाविहन्छ। माविनसको सुप्त क्षमता र सम्भावनाहरू 
विवकास गन] विवज्ञानको ज्ञान। यसले विव0ारको वातावरर्णलाई विवस्तार गद�छ, फराविकलो र उच्0 क्षते्रहरूमा 
नश्वरहरूलाई पहुँ0 प्रदान गद�छ। यसले चि0न्तकलाई अन्तर्दृ�विष्ट र दूरदर्शिशंताको मूल हावामा उ0ाल्छ।

11.   191 : 4-13, 16-20

एकभन्दा बढी मन, एकभन्दा बढी ईश्वर छन् भन्ने भ्रमलाई मनुष्यहरूले त्याग्दा, ईश्वरको प्रवितरूपमा माविनस 
देखा पन]छ, र यो शाश्वत माविनसले त्यस प्रवितरूपमा कुनै भौवितक तत्व समावेश गन]छैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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भौवितक रूपमा, सै:ाम्तिन्तक जीवन-आधार अस्तिस्तत्वको गलत बुझाइको रूपमा पाइन्छ, माविनसको 
आध्यास्तित्मक र ईश्वरीय सिस:ान्तले मानव विव0ारमा प्रभाब पाछ� र यसलाई "जहाँ बच्0ा सिर्थयो," तफ�  लैजान्छ 
- नयाँ-पुरानोको जन्मसम्म। विव0ार, अस्तिस्तत्वको आध्यास्तित्मक भावना र जीवनमा के समावेश छ।

मानव चि0न्तनले आफैलाई भौवितकता र बन्धनबाट मुक्त गनु�पछ�। यसले टाउको, मटुु वा फोक्सोको बारेमा 
सोध्नु हुँदैन: जीवनको लाविग माविनसको सम्भावना के हो? मन असहाय छैन। बुद्धि:मत्ता गैर-बुद्धि:को अगाचिड 
मौन हुँदैन।

12.   180 : 25-30

जब माविनस ईश्वरद्वारा शासिसत हुन्छ, सदा-वत�मान दिदमाग जसले सबै 0ीजहरू बुझ्दछ, माविनसलाई र्थाहा छ
विक ईश्वरसँग सबै कुरा सम्भव छ। यस जीविवत सत्यको एक मात्र बाटो,  जसले विबरामीहरूलाई विनको पाछ�,
ईश्वरीय दिदमागको विवज्ञानमा पाइन्छ जुन ख्रीष्ट येशूद्वारा सिसकाइएको र प्रदश�न गरिरएको छ।

13.   276 : 1-11

एउटै ईश्वर भएको, एउटै दिदमागले विबरामीहरूलाई विनको पान] शसिक्त प्रकट गछ�, र धम�शास्त्रका यी 
भनाइहरू पूरा गद�छ, "म वितमीलाई विनको पान] परमप्रभु हुँ," र "मैले छुडौती पाएको छु।" जब ईश्वरीय 
आज्ञाहरू बुद्धिझन्छन्, वितनीहरूले सङ्गवितको जग खोल्छन्, जसमा एउटा मन अक~सँग यु:मा छैन, तर 
सबैसँग एउटै आत्मा, ईश्वर, एउटै बुद्धि:मान स्रोत छ, धम�शास्त्रीय आज्ञा अनुसार: "यस मनमा हुन 
दिदनुहोस्। वितमी, जो ख्रीष्ट येशूमा पविन सिर्थयौ।" माविनस र उसको विनमा�ता ईश्वरीय विवज्ञानमा सहसम्बस्तिन्धत 
छन,् र वास्तविवक 0ेतना केवल ईश्वरका 0ीजहरू बारे जान्दछ।

14.   231 : 30-2

माविनस, उहाँको सृविष्टकता�द्वारा शासिसत, अरू कुनै दिदमाग नभएको, - "सबै कुराहरू उहाँ [परमशे् वरको व0न]
द्वारा बनाइएका सिर्थए; र उहाँविवना बनाइएको कुनै पविन कुरा बनाइएको सिर्थएन" भनी प्र0ारकको भनाइमा 
रोविपयो। पाप, रोग र मृत्युमासिर्थ विवजय हासिसल गन� सक्छ।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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प्रत्येक दिदन प्रार्थ�ना गनु� यस 00�का प्रत्येक सदस्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  व0नले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृद्धि:, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

00� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यसिक्तगत अनुलग्नकले मदर 00�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई 0लाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँ0ो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  00�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गन],
विनन्दा गन], सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान] वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

00� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  00�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आQामक मानसिसक सल्लाहको  विवरु: दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई ब0ाउनु  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।

00� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विQश्चिSयन साइन्स 00�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम�शास्त्रीय 
उ:रर्णहरू र विQश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


