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विवषय- मन

स्वर्ण� पाठ: विफलिलप्पी 4: 7

"परमेश्वरले दि एको शान्ति&तले वितमीहरूको मन र हृ यलाई येशू ख्रीष्टमा सुरक्षीत राख्नेछ। शान्ति&त जो परमेश्वरले
दि &छन,् यवित महान हु&छ विक हामी बुझ्न सक् ैनौं।"

उत्तर ायी पढाइ:  यशैया 45: 5, 6, 9, 12, 19, 22

5 म परमप्रभु हुँ। म मात्र परमेश्वर हुँ। म बाहेक अरू परमेश्वर छैन्। मैले वितमीलाई बलसँगै लुगा 
लगाइदि ए।ँ तर अझै वितमी मलाई बुझ् ैनौ।

6 यी कुराहरू गछु�  ताविक सारा माविनसहरूले म नै परमेश्वर हुँ भनेर जानुन्। पूव� ेखिE पश्चिGम सम्मका 
माविनसहरूले म परमप्रभु हुँ भनेर जानुन्, अविन त्यहाँ म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन।

9 यी माविनसहरूलाई हेर! कसले वितनीहरूलाई सृविष्ट गरे त्यसबारे उलिसत तक�  गरिररहेकाछन्। 
वितनीहरूलाई हेर मसँगै वितनीहरू वहश गरिररहेका छन्। वितनीहरू माटोको फुटेको भाँडा जस्ता छन्। 
माविनसले, श्चिभजेको विगलो माटो भाँडा बनाउन प्रयोग गछ� अविन विगलो माटोले सोध् ैन, माविनस, वितमी 
के गरिररहेकाछौ? चीजहरू जो बनाइ&छन। ती चीजहरूमा त्यो शलिO हु ैन विक जसले बनायो 
उसलाई सोधोस्। माविनसहरू पविन विगलो माटो जस्तै हुन्।

12 यसकारर्ण हेर। मैले पृथ्वी बनाए ँअविन मैले सारा माविनसहरूलाई यसमा जीवन दि ए।ँ मैले आफ्नै 
हातहरूद्वारा आकाशहरू बनाए। अविन मैले सारा तारामण्डललाई आकाशमा आ ेश दि ए।

19 म परमप्रभु हुँ, अविन सत्य बोल् छु। मैले भनेका कुराहरू सत्य छन्।
22 टाढामा भएका सारा माविनसहरूले ती झुटा  ेवताहरू पछ्याउन छोडनु पछ�। वितमीहरूले मलाई 

पछ्याउनु पछ� र बाँच्ने छौ। म परमेश्वर हुँ। त्यहाँ अ&य  ेवता छैन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. विहतोप ेश 23: 7 (ला:)

7 विकनविक जसरी उसले आफ्नो हृ यमा सोच् छ, उ त्यस्तै छ:

2. भजनसंग्रह 103: 1-4

1 रो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पविवत्र नाउँको गुर्ण-गान ग �छ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अविन नविबर्सिसं विक उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहु&छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिरदि नु हु&छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू विनको पारिरदि नु हु&छ।
4 परमेश्वरले चिचहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हु&छ अविन हामीलाई उहाँले प्रेम र  या गनु�हु&छ।

3. 1 कोरिर&Yी 2: 1, 4, 5, 12, 13, 16

1 प्यारा  ाज्यू-भाइ, दि  ी-बविहनीहरू हो, जब म वितमीहरू कहाँ आएँ, मैले वितमीहरूलाई परमेश्वरको सत्य 
घोषर्णा गरें। तर मैले आलंकारिरक शब्  लगाएर वा ज्ञानको कुरा गरीनँ।

4 मेरो वचन र प्रचार माविनसहरूलाई फुस्लाउने ज्ञानीका शब् हरू लिYए, तर मेरो लिशक्षाको प्रमार्ण शलिO 
लिYयो जुन आत्मा ेखिE आउँछ।

5 वितमीहरूको विवश्वास माविनसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शलिOमा आधारिरत होस् भविन मैले त्यसो 
गरें।

12 अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले 
यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दि नु भएको कुराहरू जा&न सकौं भनेर पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछl, हामी माविनसको ज्ञानले लिसकाएको शब् हरूमा भ& ैनौं। हामी आत्माले 
लिसकाएका शब् हरू नै प्रयोग गछl। आत्मित्मक चीजहरू बातउनुलाई आत्मित्मक शब् हरू नै बोल्छौं।

16 परमप्रभुको मनलाई कसले जा&न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले अह्राउन सक्छ?

4. लूका 8: 40, 41, 42 (ला 1st.), 49-56 (ला :)

40 येशू गालील फ� कनुभयो, माविनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबैले उहाँका विनन्तिम्त प्रतीक्षा गरिररहेका 
लिYए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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41 एकजना याइरस नाउँ भएको माविनस येशूकहाँ आए। याइरस सभा-घरका प्रमुE लिYए। वितनले येशूको 
पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जानु विब&ती गरे।

42 याइरसको एउटी मात्र छोरी लिYई। त्यो बाह्र ब�ष पुगेकी लिYई, अविन जो मनp लागेकी लिYई।जब येशू 
याइरसको घरमा जानु हुँ ैथ्यो, माविनसको भीडले वितनलाई वरिरपरिरबाट ठेलमठेल गरी रह्यो।

49 जब येशू बात गरिररहनु भएको लिYयो, एकजना सभा-घरका अगुवा घरबाट आए र भने, वितम्री छोरी 
मरिरसकेकी छे। अब गुरूलाई कष्ट न ेऊ।

50 जब येशूले यो कूरा सु&नु भयो। उहाँले याइरसलाई भ&नु भयो, नडराऊ केवल विवश्वास गर अविन वितम्रो 
छोरी विनको भई हाल्नेछे।

51 येशू त्यो घरमा जानुभयो। उहाँले आफ्नो साYमा पत्रुस, यूह&ना, याकूब र त्यो केटीको बाबु र आमालाई 
पविन लानु भयो। उहाँले अरू माविनसहरूलाई श्चिभत्र पस्न दि नु भएन।

52 सबै माविनसहरू त्यो केटी मरेकोमा रँू ै शोक गरिररहेका लिYए। तर येशूले भ&नुभयो, नरोऊ त्यो मरेकी 
छैन, उ सुवितरहेकी छे।

53 माविनसहरू येशूको कुरा सुनेर हाँस्न लागे विकनभने त्यो केटी मरेकी छ भनेर वितनीहरूलाई Yाहा लिYयो।
54 तर येशूले त्यो केटीको हात समात्नु भयो अविन भ&नुभयो, सानो छोरी, उठ!
55 त्यसको प्रार्ण फकr र आयो, अविन त्यो जुरुक्क उठी। येशूलेभ&नु भयो, यसलाई केही Eान  ेऊ।
56 त्यो केटीका आमा बाबूहरू छक्क परे। उहाँले यो घटनाको विवषयमा वितनीहरूलाई कसैलाई नभ&नु भनी 

आ ेश दि नु भयो।

5. मकू� स 9: 14 (ला 2nd,), 17-19, 21-27

14 त्यसपचिछ येशू, पतु्रश, याकूब अविन यूह&ना अरू चेलाहरूलिसत साचिमल भए। उनीहरूले धेरै माविनसहरू 
आफ्ना वरिरपरिर  ेEे। चेलाहरूसंग शास्त्रीहरूको बहस चलिलरहेको लिYयो।

17 भीडबाट एकजना माविनसले जवाफ दि यो, हे गुरूज्य,ू मैले तपाईंकहाँ मेरो छोरो ल्याएको छु। मेरो 
छोरालाईं बोल्न धेरै नै वाधा दि इरहेको छ।

18 त्यो दुष्टात्माले मेरो छोरोलाई आXमर्ण गछ� अविन भँूइमा बजाछ�। मेरो छोरोले मुEबाट फींज विनकाल्छ, 
 ाहा विकटछ, अविन कडा हु&छ। मैले तपाईंको चेलाहरूलाई मेरो छोराबाट त्यस दुष्टात्मालाई हटाइ दि उन् 
भनी विब&ती गरे, तर वितनीहरूले सकेनन्।

19 येशूले उत्तर दि नुभयो, वितमीहरूले विवश्वास नै ग pनौ। तब कवितबेर म वितमीहरूसंग बस्नसक्छु? त्यो 
दिठटोलाई मकहाँ ल्याओ।

21 येशुले त्यस दिठटोको बाबुलाई सोध्नु भयो, कविहले  ेखिE यो दिठटो विपचिडत छ? बाबूले जवाफ दि ए, 
बाल्याकाल  ेखिE नै।

22 दुष्टात्माले घरिर घरिर त्यसलाई आगोमा अविन पानीमा पछारेर मान� Eोज्छ। यदि  तपाईंले त्यसका विनन्तिम्त 
केही गन�सक्नु हु&छ भने कृपया हामीमालिY,  या गरी म त गनु�होस।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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23 येशूले दिठटोको बाबूलाई भ&नुभयो, वितमीले भ&यौ, यदि  तपाईंले सक्नुहु&छ भने? यदि  कसैले विवश्वास गयy
भने हरेककुरा सम्भव हु&छ।

24 त्यस दिठटोको बाबु चाँविह यो सुनेर Eूबै उत्तेजिजत भयो। त्यसले भ&यो, म विवश्वास गछु�। मेरो विवश्वस अझ 
बढाउनमा मलाई म त गनु�होस्।

25 येशूले  ेख्नु भयो विक धेरै माविनसहरू त्यहाँ के भइरहेको होला भनेर हेन�लाई आइरहेका लिYए। तब उहाँले 
दुष्टात्मालाई हका p भ&नुभयो, तँ दुष्टात्माले यो केटोलाई बविहरो अविन लाटो तुल्याएको छस्। म तँलाई 
आज्ञा ग �छु, विक त्यो दिठटोबाट बाविहर विनक्लिक्लहाल अविन अब कविहले पविन श्चिभत्र नपस्।

26 त्यो दुष्टात्मा करायो। दिठटोलाई तल भूईंमा फछायy। अविन त्यो उसको शरीरबाट बाविहर विनस्किस्कयो। 
दिठटोलाई मरेको जस्तै  ेखिEयो। माविनसहरूले भने, त्यो त मयy।

27 तर येशूले दिठटोको हात समात्नु भयो अविन त्यसलाई उठ्नलाई म त गनु�भयो।

6. एविफसी 4: 1-7, 13-15, 22-24

1 मकै मा छु विकन विक म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले वितमीहरूलाई उनका माविनस भएर जीउन चु&नु भयो। अब 
म वितमीहरूलाई परमेश्वरका माविनस भएर कसरी जीउनु पछ� त्यो बताउछु।

2 सँधै नम्र र कोमल बन। धैय� बन र आपस्तमा प्रेम पूव�क रह।
3 आत्मा माफ� त वितमीहरू शान्ति&तपूक�  एक-अका�मा सम्बत्मि&धत छौ। शान्ति&तको ब&धनले यस सम्ब&धलाई 

अटूट राख्ने भरसक कोलिशश गर।
4 शरीर एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा पविन एउटै छ जसकोलाविग परमेश्वरले वितमीहरूलाई बोलाए।
5 एउटै प्रभु, एउटै विवश्वास र एउटै बन्तिप्तस्मा छ।
6 परमेश्वर एउटै हुनुहु&छ जो सबका विपता हुनुहु&छ। उहाँ सवyपरी हुनुहु&छ, हरेक कुराबाट काम गनु� हु&छ 

अविन हरेकमा हुनुहु&छ।
7 ख्रीष्टले हामी प्रत्येकलाई एक-एकवटा विवशेष उपहार दि नु भएकोछ। प्रत्येकले त्यही उपहार पाएको छ 

जुन उहाँले दि नु चाहनु भएको लिYयो।
13 हामी सबै एउटै विवश्वासमा नबाँचिधउञ्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूर्ण�रूपले नचिचनुञ्जेल, हामी परिरपक्क 

माविनस नबविनउञ्जेल, हामी ख्रीष्ट जस्तै उ&नत नहुञ्जेल र उहाँको पूर्ण�ता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम गरिर
नै रहनुपछ�।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका माविनसहरू जस्ता 
हुने छैनौं। हामी प्रत्येक नयाँ लिशक्षाद्वारा प्रभाविवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका दि ने प्रयास गछ�। ती 
माविनसहरूले चलाकी गछ�न् र माविनसहरूलाई भूल बाटामा ता&न हर प्रकारको चेष्टा गछ�न्।

15 तर, हामी प्रेमपूव�क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ख्रीष्ट जस्तै नहुञ्जे बचिडरहनेछौं। ख्रीष्ट लिशर 
हुनुहु&छ र हामी शरीरको प्रत्येक अंग एक-अका�मा जोचिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। 
प्रत्येक अंगले आ-आफ्नै काम गछ�। अविन यसैले सम्पूर्ण� शरीर विवकास गछ� र प्रेममा दृढ हु&छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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22 वितमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन लिसकाइयो। त्यसको अY�, अचिघका दि नहरूमा पछ्याइ 
किहंडेको कुमाग�लाई वितमीहरूले त्याग्नु पछ�। त्यो स्वभाव त्यसैका धोEापूर्ण� इच्छाहरूले त्यसलाई Yोत्रो 
बनाइसकेका छ।

23 वितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पछ�।
24 वितमीहरू नयाँ माविनस बविननु पछ� जस्तो विवश्वास अनुसार धम� र पविवत्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले 

वितमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा लिसज�नु भएको छ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 469 : 12-20

प्रश्न:- मन के हो?

जवाफ। - मन ईश्वर हो। त्रुदिटको संहारक महान सत्य हो विक ईश्वर, असल, एकमात्र मन हो, र अन&त मनको 
अनुमाविनत विवपरीत - शैतान वा दुष्ट भविन&छ - दि माग होइन, सत्य होइन, तर त्रुदिट हो, बुजिद्ध वा वास्तविवकता 
विबना। त्यहाँ एक मात्र दि माग हुन सक्छ, विकनभने त्यहाँ एक मात्र भगवान छ; र यदि  नश्वरहरूले अरू कुनै मन 
 ाबी गरेनन् र अरूलाई स्वीकार गरेनन् भने, पाप अज्ञात हुनेछ।

2. 151 : 23-5

ईश्वरीय मन जसले माविनसलाई बनायो उसको आफ्नै छविव र समानता कायम राख्छ। से&ट पावलले घोषर्णा 
गरेझैं मानव मन परमेश्वरको विवरुद्धमा छ र त्यसलाई त्याग्नुपछ�। वास्तवमा अवक्लिस्Yत सबै ईश्वरीय मन र यसको
विवचार हो, र यस मनमा सम्पूर्ण� अत्मिस्तत्व सामंजस्यपूर्ण� र शाश्वत पाइ&छ। सीधा र साँघुरो बाटो भनेको यो 
तथ्यलाई हेनु� र स्वीकार गनु� हो, यो शलिOको उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।

त्यो नश्वर दि मागले नश्वर शरीरको प्रत्येक अंगलाई शासन गनr  ाबी ग �छ, हामीसँग भारी प्रमार्ण छ। तर यो 
तYाकलिYत दि माग एक चिमYक हो, र यसको आफ्नै सहमवितले सत्यलाई उपज गनु�पछ�। यसले राजाको 
राज ण्ड चलाउनेछ, तर यो शलिOहीन छ। अमर दि व्य मनले यसको सबै कलिYत साव�भौमसत्ता हटाउँछ, र नश्वर
मनलाई आफैबाट बचाउँछ।

3. 460 : 5-13

हाम्रो मन-उपचारको प्रर्णाली सबै प्रार्णीहरूको प्रकृवित र सारको आशंकामा आधारिरत छ, - ईश्वरीय मन र 
प्रेमको आवश्यक गुर्णहरूमा। यसको फामrसी नैवितक छ, र यसको औषचिध बौजिद्धक र आध्यात्मित्मक छ, यद्यविप 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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शारीरिरक उपचारको लाविग प्रयोग गरिर&छ। यद्यविप मेटाविफजिजक्सको यो सबैभ& ा आधारभूत भाग बुझ्न र प्र श�न
गन� सबैभ& ा गाह्रो छ, विकनविक भौवितक विवचारको लाविग सबै भौवितक हु&छ, जबसम्म यस्तो विवचार आत्माद्वारा 
सुधार हुँ ैन।

4. 398 : 1-15

कविहलेकाहीँ येशूले रोगको नाम लिलएर बोलाउनुभयो, जब उहाँले चिमरगी भएको केटालाई भ&नुभयो, "तँ गूंगा र 
बविहरा आत्मा, म वितमीलाई आज्ञा दि &छु, त्यसबाट बाविहर आऊ, र त्यसमा प्रवेश नगनु�होस्।" यो Yविपएको छ 
विक "आत्मा [त्रुदिट] रोयो, र उसलाई दुख्यो र उसबाट बाविहर आयो, र ऊ एक मरेको जस्तै लिYयो," - स्पष्ट प्रमार्ण 
विक रोग भौवितक लिYएन। यी उ ाहरर्णहरूले आध्यात्मित्मक जीवन-कानूनहरूको लोकविप्रय अज्ञानतालाई येशूले 
दि न चाहेका छुटहरू  ेEाउँछन्। प्रायः उसले विनको पारेको चिडस्टेम्परलाई कुनै नाम दि एन। सभाघरको 
शासककी छोरीलाई, जसलाई वितनीहरूले मरेका लिYए तर जसको बारेमा उहाँले भ&नुभयो, "उनी मरिरसकेकी 
छैनन्, तर सुवितरहेकी चिछन्," उनले भने, "छोरी, म वितमीलाई भ&छु, उठ!" सुकेको हातले पीचिडतलाई उहाँले 
भ&नुभयो, "वितम्रो हात पसानु�होस्," र यो "अकy जस्तै विनको भयो।"

5. 230 : 1-10

यदि  रोग वास्तविवक हो भने, यो अमरता हो; यदि  सत्य हो भने, यो सत्यको अंश हो। के तपाइँ ड्रग्सको साY 
प्रयास गनु�हु&छ, वा विबना, सत्यको गुर्णस्तर वा अवस्Yालाई नष्ट गन�? तर यदि  रोग र पाप भ्रम हो भने, यो नश्वर 
सपना, वा भ्रमबाट जागृवितले हामीलाई स्वास्थ्य, पविवत्रता र अमरतामा ल्याउनेछ। यो जागरर्ण ख्रीष्टको स ाको 
लाविग आउँ ैछ, सत्यको उ&नत उपक्लिस्Yवित, जसले त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई विनको पाछ�। यो 
मुलिO हो जुन परमेश्वरद्वारा आउँछ, ईश्वरीय लिसद्धा&त, प्रेम, जसरी येशूले  ेEाउनुभएको छ।

6. 166 : 3-7

माविनसले जस्तो सोच्छ, त्यस्तै हो। मन भनेको सबै कुरा हो जुन महसुस ग �छ, काय� ग �छ, वा काय�मा बाधा 
पुर्याउँछ। यसबाट अनश्चिभज्ञ, वा यसको विनविहत जिजम्मेवारीबाट संकुचिचत भएर, विनको पानr प्रयास गलत पक्षमा 
गरिर&छ, र यसरी शरीरमालिYको सचेत विनय&त्रर्ण हराउँछ।

7. 71 : 1-20

केविह पविन वास्तविवक र अन&त छैन, - आत्मा केविह छैन, तर भगवान र उहाँको विवचार। दुष्टको कुनै वास्तविवकता 
हु ैँन। यो न त व्यलिO, स्Yान, न चीज हो, तर केवल एक विवश्वास हो, भौवितक भावनाको भ्रम हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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सबै वास्तविवकताको पविहचान, वा विवचार, सधैंभरिर जारी रह&छ; तर आत्मा, वा सबैको ईश्वरीय लिसद्धा&त, 
आत्माको संरचनामा छैन। आत्मा आत्मा, ईश्वर, सृजनात्मक, शालिसत, सीचिमत रूप बाविहरको असीम 
लिसद्धा&तको पया�यवाची हो, जसको रूप मात्र प्रवितविबस्किम्बत हु&छ।

आफ्नो आँEा ब&  गनु�होस्, र तपाईंले सपना  ेख्नुहु&छ विक तपाईंले फूल  ेख्नुहु&छ, - विक तपाईंले छोउनुहु&छ 
र ग&ध गनु�हु&छ। यसरी तपाईले लिसक्नुभयो विक फूल तYाकलिYत दि मागको उत्पा न हो, प ाY�को सट्टा विवचारको
गठन हो। आफ्नो आँEा फेरिर ब&  गनु�होस्, र तपाईंले परिरदृश्य, पुरुष र मविहलाहरू  ेख्न सक्नुहु&छ। यसरी 
तपाईले लिसक्नुहु&छ विक यी पविन छविवहरू हुन्, जुन नश्वर दि मागले समात्छ र विवकलिसत हु&छ र जसले दि माग, 
जीवन र बुजिद्धको अनुकरर्ण ग �छ। सपनाबाट पविन Yाहा हु&छ विक नश्वर मन न त वस्तु नै ईश्वरको स्वरूप वा 
समानता हो, र त्यो अमर मन प ाY�मा छैन।

8. 205 : 32-9

जब हामी ईश्वरसँगको हाम्रो सम्ब&धलाई पूर्ण� रूपमा बुझ्छौं, हामीसँग उहाँ बाहेक अरू कुनै दि माग हुन सक् ैन, 
- अरू कुनै प्रेम, बुजिद्ध, वा सत्य, जीवनको अ&य कुनै भावना, र कुनै प ाY� वा तु्रदिटको अत्मिस्तत्वको चेतना हुँ ैन।

मानव इच्छा शलिO सत्य को अधीनमा मात्र प्रयोग गनु�पछ� ; अ&यYा यसले &यायलाई गलत दि शामा लैजा&छ र 
तल्लो प्रवृलित्तलाई मुO गनrछ। यो माविनसलाई शासन गनr आध्यात्मित्मक ज्ञानको प्रा&त हो। भौवितक, गल्ती, मानव 
विवचारले शरीर र यसको माध्यमबाट दुवै हाविनकारक काय� ग �छ।

9. 276 : 1-11

एउटै ईश्वर, एउटै मन भएकोले विबरामीहरूलाई विनको पानr शलिO प्रकट हु&छ, र धम�शास्त्रका यी भनाइहरू पूरा 
ग �छ, "म वितमीलाई विनको पानr प्रभु हुँ," र "मैले छुडौती पाएको छु।" जब ईश्वरीय आज्ञाहरू बुजिझ&छन,् 
वितनीहरूले सङ्गवितको जग Eोल्छन्, जसमा एउटा मन अकyसँग युद्धमा छैन, तर सबैसँग एउटै आत्मा, ईश्वर, 
एउटै बुजिद्धमान स्रोत छ, धम�शास्त्रीय आज्ञा अनुसार: "यस मनमा हुन दि नुहोस्। वितमी, जो ख्रीष्ट येशूमा पविन 
लिYयौ।" माविनस र उसको विनमा�ता ईश्वरीय विवज्ञानमा सहसम्बत्मि&धत छन्, र वास्तविवक चेतना केवल ईश्वरका 
चीजहरू बारे जा& छ।

10.    497 : 24 (र)-27

अविन हामी दृढतापूव�क हरेिररहने वाचा गछl, र त्यो दि माग हामीमा होस् भनेर प्राY�ना गछl जुन ख्रीष्ट येशूमा पविन 
लिYयो। हामीले अरूलाई त्यस्तै व्यवहार गन� चाह&छौं जुन वितनीहरूले हामीसँग गराउँछन्। र  यालु, &यायी, र शुद्ध
हुन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय — मन

 ैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

 ैविनक प्राY�ना

प्रत्येक दि न प्राY�ना गनु� यस चच�का प्रत्येक स स्यको कत�व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Yाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन� सक्छ!

चच� म्यानुअल, अनुच्छे  8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिOगत अनुलग्नकले म र चच�का स स्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�प �छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँ ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
स स्यहरूले दि नहुँ हेनु�प �छ र सबै Eराबीबाट छुटकारा पाउन प्राY�ना गनु�प �छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  &याय गनr,
विन& ा गनr, सल्लाह दि न,े प्रभाव पानr वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे  8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक स स्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसल े आXामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि न
प्रवितदि न स्वयंलाई बचाउन ु पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो  ावियत्वलाई विबस�न ु वा
बेवास्ता गनु� हुँ ैन। उसको कामले उसलाई &याय गरिरनेछ, र &याय गरिरनेछ वा  ोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छे  8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्ड विXश्चिGयन साइ&स चच�, स्वत&त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिYयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिGयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


