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स्वर्ण+ पाठ:  1 यू#न्ना 3 : 7

"प्यारा बालक#रु, कुनै व्यलि1लाई पविन वितमी#रुलाई छल्न नपाओस। ख्रीष्ट ध+मिमक हुनुहुन्छ ख्रीष्ट जस्तो बन्नका
विनम्ति<त एक व्यलि1ले जो स#ी छ त्यो अनुसरर्ण गनु+पछ+।"

उत्तरदायी पढाइ:   1 पत्रुस 5 : 6-11 

6 यसर्थ+ परमेश्वरको शलि1शाली #ातको छत्रछायामा विवनम्र बन। तब उ#ाँले वितमी#रुलाई उच्च पानु+ हुनेछ 
जब स#ी समय आउँछ।

7 जब उ#ाँले वितमी#रुको #ेरचा# गनु+हुन्छ वितमी#रुको मिचन्ता सब उनको अघाडी सुम्ति<पदेऊ।
8 स्वयंलाई विनयन्त्रर्ण गर अविन सावधान बस। शैतान वितमी#रुको शत्रु #ो। त्यो सिसं#ले लिशकार खोजे जस्तै 

कसैलाई खान चारैवितर घुमी वि#डछ।
9 आफ्नो विवश्वासमा दृढतापूव+क बस।
10 यो स#ी #ो, वितमी#रुले अल्प समयको विनम्ति<त यातनाको सामना गनु+ पछ+। तर त्यसपमिछ परमेश्वरले #रेक 

कुरा ठीक गरिरटिदनु हुन्छ। वितमी#रुलाई उ#ाँले बलवान तुल्याउनु हुन्छ। उ#ाँले वितमी#रुलाई सा#रा टिदनु 
हुनेछ अविन वितमी#रुलाई लड्नबा& र्था<नु हुनेछ। उ#ाँ सबै अनुग्र#का परमेश्वर हुनुहुन्छ। उ#ाँले 
वितमी#रुलाई ख्रीष्ट येशूमा उ#ाँको मवि#माको स#भागी हुन आह्वान गनु+ भएको छ। त्यो मवि#मा सदा सव+दा 
र#ने छ।

11 सबै शलि1 सदा-सव+दा उ#ाँकै र#ने छ। आमिमन।

पाठ सेम+न

बाइबलबा&

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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1. 2 लिर्थस्सलोविनकी 2 : 3, 4 (से 1st ,)

3 कुनै खण्डमा पविन वितमी#रूलाई कसैले धोखा नटिदओस्। जब स<म परमेश्वरको विवरुद्ध विवद्रो# हुँदैन त्यो 
टिदन आउने छैन। जब स<म विवनाशकारी माविनस आँउदैन तब स<म त्यो टिदन आँउदैन। विवनाशकारी 
माविनस नरकको #ो।

4 परमेश्वर वा कुनै पविन चीज जो माविनस#रूले पूजा गछ+न् त्यसले विवरोध गछ+।

2. 2 वितमोर्थी 3 : 1-5, 14-17

1 योयाद गर। अम्तिन्तम टिदन#रूमा आपदको समय हुनेछ।
2 ती टिदन#रूमा माविनसले आWूलाई र पैसालाई मात्र माया गनgछन्। ती अ#ंकारी, घमण्डी र अका+लाई 

गाली गनg हुन्छन्। माविनस#रूले आफ्ना माता विपताका आज्ञा पालन गनg छैनन् अविन कृतज्ञ बन्ने छैनन्। 
ती परमश्वरले मन पराउनु हुने माविनस#रू हुनेछैनन्।

3 माविनस#रूले अका+लाई प्रेम गनg छैनन्। वितनी#रूले अरूलाई क्षमा गन+ अस्वीकार गनgछन्। वितनी#रूले 
नराम्रा कुरा#रू बोल्नेछन्। वितनी#रूमा आत्मसंयम हुने छैन। वितनी#रू दुराचारी र नीच हुनेछन् अविन 
असल कुरालाई #ेला गनg हुनेछन्।

4 अन्त्यका टिदन#रूमा माविनस#रू आफ्नै सार्थीको शत्रु बन्ने छन्। के#ी विवचारै नगरी वितनी#रू मूख+ काम 
गछ+न्। ती कप&ी हुनेछन्। वितनी#रू परमेश्वरलाई भन्दा सुखभोगलाई अमिधक प्रमे गनg हुन्छन्।

5 वितनी#रूले परमेश्वरको सेवा गरे जस्तो त गनgछन्। तर व्यव#ारमा वितनी#रूले परमेश्वरको सेवा गदjनन्। 
वितमोर्थी, त्यस्ता माविनस#रूबा& &ाडा बस।

14 वितमीले लिसकेका लिशक्षालाई वितमीले अनुसरर्ण गनु+पछ+ विकनभने ती सत्य हुन् भनी वितमीलाई भरोशा छ। 
यो कुरा वितमी जान्दछौ विकनविक वितनी#रू जसले वितमीलाई ती लिसकाए वितनी#रू भरोसा योग्य छन।

15 वितम्रो बाल्यकालदेखिख नै वितमीलाई पविवत्र शास्त्र र्था#ा छ। ती धम+शास्त्रले वितमीलाई ज्ञानी तुल्याउनेछ। 
अविन त्यो ज्ञानले ख्रीष्ट येशूमा विवश्वासद्वारा मुलि1 तW+  डोया+उँछ।

16 सबै धम+शास्त्र#रू परमेश्वरले टिदनु भएको #ो। ती धम+शास्त्र#रू लिशक्षा टिदनु अविन माविनसको जीवनमा 
भएका गलत कुरा#रू देखाइटिदने काममा उपयोगी छन्। धम+शास्त्र#रू गल्ती सुधान+ अविन उमिचत जीवन 
कसरी जिजउनु त्यो लिसकाउनुमा उपयोगी छन्।

17 परमेश्वरको प्रत्येक सेवक धम+शास्त्रको प्रयोग गरेर तयार हुनेछ अविन #र विकलिसमको उत्तम काय+ गन+ 
उसलाई आवश्यक #रेक कुरा प्राप्त हुनेछ।।

3. 1 राजा 13: 11-21 (से 4th,), 22, 24 (से :)

11 बेतेल श#रमा एक जना वृद्ध अगमव1ा बस्दै लिर्थए। उनका छोरा#रू आए अविन बेतेलमा परमेश्वरको 
जनले गरेको काय+को विवषयमा उनलाई बताए। वितनी#रूले आफ्ना विपतालाई परमेश्वरको जनले राजा 
यारोबामलाई बताएको कुरा सुनाए।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12 बूढा अगमव1ाले भने, उसले Wर्किकंदा कुन बा&ोमा यात्रा गयq? यसकारर्ण छोरा#रूले आफ्ना विपतालाई
त्यो बा&ो देखाए जसबा& यहूदाबां& आउँने परमेश्वरको जन गएको लिर्थयो।

13 बूढा अगमव1ाले आफ्ना छोरा#रूलाई गधा मालिर्थ काठी कस्नु भने यसकारर्ण वितनी#रूले गधामालिर्थ 
काठी कसे। तब अगमव1ा गधामा चढेर कि#डें।

14 बूढा अगमव1ा परमेश्वरका जनको पमिछ लागे। बूढा अगमव1ाले परमेश्वरका जनलाई एउ&ा तारपीनको
रूखतल बसेको पाए। बूढा अगमव1ाले सोधे, के वितमी नै परमेश्वरका जन #ो जो यहूदाबा& आएको 
#ो? परमेश्वरका जनले बताए, #ो, म नै हुँ।

15 तब बूढा अगमव1ले भने, कृपया घर आऊ अविन मलिसत भोजन गर।
16 तर परमेश्वरको जनले भने, म वितमी सँग जान, सक्दिक्दन। म यस ठाउँमा खाने-विपउने गन+ सक्दिक्दन।
17 परमप्रभुले मलाई आदेश टिदनु भएको छ, त्यस ठाउँमा तैंले के#ी खाने-विपउने गनु+ हुँदैन अविन त त्य#ी 

बा&ोबा& Wर्किकंनु हुँदैन जुनबा& पुगेको हुन्छस्।
18 तब बूढा अगमव1ाले भने, तर म पविन वितमी जस्तैं नै अगमव1ा हुँ। तब बूढा अगमव1ाले एउ&ा झू&ो 

कुरा गरे। उनले भने, परमप्रभुको एक जना स्वग+दूत म क#ाँ आयो। त्यो स्वग+दूतले वितमीलाई मेरो घरमा 
लानु अविन वितमीलाई खाने-विपउने टिदनुभन्यो।

19 यसकारर्ण परमेश्वरको जन बूढा अगमव1ाको घर गए अविन उनी सँगै खान-पीन गरे।
20 जब वितनी#रू खाने मेजमा बसेका लिर्थए, परमप्रभुले बूढा अगमव1ा सँग बोल्नु भयो।
21 अविन बूढा अगमव1ाले परमेश्वरको जनसँग कुरा गरे जो यहूदाबा& आएका लिर्थए। उनले भने, परमप्रभुले

भन्नुभयो विक वितमीले उ#ाँको आदेश पालन गरेका छैनौ! परमप्रभु वितम्रा परमेश्वरले जो आदेश वितमीलाई 
टिदएको लिर्थए त्यो वितमीले पालन गरेका छैनौ।

22 परमप्रभुले वितमीलाई कुनै पविन ठाउँमा के#ी पविन न खानु भन्नु भएको लिर्थयो। तर वितमी विWता+ आयौ अविन
खान-पीन गयw। यसकारर्ण वितम्रो शरीर वितम्रो परिरवारको मिच#ानमा गाडीने छैन।

24 घर वितर यात्रा गदा+ बा&ोमा एउ&ा सिसं#ले आक्रामर्ण गयq अविन ती परमेश्वरका जनलाई मायq। 
अगमव1ाको लाश बा&ोमा लडीर#ेको लिर्थयो। गधा र सिसं# लाशको छेउमा उश्चिभएका लिर्थए।

4. भजनसंग्र# 43 : 1, 2 (से :), 3-5

1 #ेपरमेश्वर, एकजना माविनस छ, जो तपाईंका भ1जन मध्ये एकजना #ोइन। त्यो माविनस दुष्ट छ र झू&ो 
बोल्दछ। #े परमेश्वर, मेरो रक्षा गनु+#ोस्, अविन प्रमार्ण टिदनु #ोस् विक म स#ी छु। मलाई त्यो माविनसबा& 
बचाउनु #ोस्।

2 #े परमेश्वर, तपाईं मेरो सुरक्षा-स्र्थल हुनुहुन्छ।
3 #े परमेश्वर, तपाईंको ज्योवित र सत्यता ममालिर्थ च<कोस, तपाईंको ज्योवित अविन सत्यताले मलाई बा&ो 

देखाओस्। वितनी#रूले मलाई तपाईंको पविवत्र पव+त अविन तपाईं बस्ने मजिन्दरमा डोया+उनेछन्।
4 म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु। #े परमेश्वर, म परमेश्वरक#ाँ आउनेछु जसले मलाई अत्यन्तै खुशी बनाउँनु 

हुन्छ। #े परमेश्वर, #े मेरो परमेश्वर, म वीर्णा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गछु+।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 विकन म यवित साह्रो तल झरें? विकन म यलित्त साह्रो विवचलिलत छु? मैले परमेश्वरको स#ायताको विनम्ति<त पख+नु
पनgछ, म Wेरिर अझै पविन उ#ाँको प्रशंसा गन+ मौका पाउँछु, उ#ाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।

5. एविWसी 4 : 1-3, 13-15

1 मकैदमा छु विकन विक म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले वितमी#रूलाई उनका माविनस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब 
म वितमी#रूलाई परमेश्वरका माविनस भएर कसरी जीउनु पछ+ त्यो बताउछु।

2 सँधै नम्र र कोमल बन। धैय+ बन र आपस्तमा प्रेम पूव+क र#।
3 आत्मा माW+ त वितमी#रू शाम्तिन्तपूक+  एक-अका+मा स<बन्धिन्धत छौ। शाम्तिन्तको बन्धनले यस स<बन्धलाई 

अ&ू& राख्ने भरसक कोलिशश गर।
13 #ामी सबै एउ&ै विवश्वासमा नबाँमिधउञ्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूर्ण+रूपले नमिचनुञ्जेल, #ामी परिरपक्क 

माविनस नबविनउञ्जेल, #ामी ख्रीष्ट जस्तै उन्नत नहुञ्जेल र उ#ाँको परू्ण+ता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम गरिर
नै र#नुपछ+।

14 तब #ामी नानी#रू जस्तो हुने छैनौ। #ामी छालमा ज#ाजले यता र उता छल्काइएका माविनस#रू जस्ता 
हुने छैनौं। #ामी प्रत्येक नयाँ लिशक्षाद्वारा प्रभाविवत हुने छैनौं जसले #ामीलाई धोका टिदने प्रयास गछ+। ती 
माविनस#रूले चलाकी गछ+न् र माविनस#रूलाई भूल बा&ामा तान्न #र प्रकारको चेष्टा गछ+न्।

15 तर, #ामी प्रेमपूव+क सत्य बोल्छौं। तर #ामी #र तर#ले ख्रीष्ट जस्तै नहुञ्जे बमिडर#नेछौं। ख्रीष्ट लिशर 
हुनुहुन्छ।

6. एविWसी 6 : 10-18 (से ,), 23, 24

10 मेरो पत्रको अन्तमा म भन्छु, प्रभुमा र उ#ाँको म#ान शलि1मा दृढ बन।
11 परमेश्वरले टिदएको पूर्ण+ #ात#वितयार लगाऊ ताविक वितमी#रूले शैतानको कुचालको सामना गन+ सक्छौ।
12 #ाम्रो लडाई पथृ्वीका माविनस#रूलिसत छैन। #ामी त यस संसारको अन्धकारको शासक, अमिधकारी र 

शलि1#रूलिसत लमिडर#ेछौं। #ाम्रो लडाई त स्वग�य स्र्थानको दुष्ट आन्धित्मक शलि1#रूको विवरूद्ध छ।
13 त्यसैले वितमी#रूले परमेश्वरको पूर्ण+ #ात#वितयार पाउनु आवश्यक छ। अविन मात्र अविन मात्र त्यस खराब 

टिदनको सामना दृढता पूव+क गन+ सक्छौ। ज<मै लडाईं शेष गरिरसके पमिछ पविन अझै उश्चिभर#न सक्छौ।
14 यसैले, क<मरमा सत्यको प&ुका कसेर, धार्मिमंक जीवनको छाती-कवच पवि#रेर
15 प्रचारका विनम्ति<त तयार हुनु शाम्तिन्तको सुसमाचरको जुत्ता जस्तो वितम्रो खुट्टामा लगाऊ।
16 अविन यी सँगै विवश्वासको ढाल प्रयोग गर जसले दुष्टात्माको ज<मै जल्दो वार्णलाई विनभाउँदछ।
17 परमेश्वरको मलुि1लाई आफ्नो लिशर रक्षक बनाऊ अविन परमेश्वरको वचन समात जुन आत्माको तरवार 

#ो।
18 सँधै पविवत्र आत्मामा प्रार्थ+ना गर। सब विकलिसमका प्रार्थ+ना#रू सवि#त प्रार्थ+ना गर अविन आWुलाई 

चावि#एको #र र्थोक माग। यसो गनु+ वितमी सदा तयार बस। प्रार्थ+ना गनु+ कवि#ल्यै नछौड। सँधै परमेश्वरका 
सबै माविनस#रूका लाविग प्रार्थ+ना गर।

23 वितम#रूलाई विपता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टले शाम्तिन्त र प्रेमको सारै्थ विवश्वास टिदउन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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24 वितमी#रू ज<मै जसले #ाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनन्त माया गछw, वितमी#रूमा परमेश्वरको अनुग्र# 
र#ोस्। 

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 100 : 1-11

मसे्मरिरज्म वा जनावरको चु<बकत्वलाई 1775 मा जम+नीमा मेस्मरले पवि#लो प&क ध्यानमा लिलएको लिर्थयो। 
अमेरिरकन साइक्लोपीमिडयाका अनुसार उनले यस तर्थाकलिर्थत शलि1लाई मान्दछन्, जसलाई उनी भन्छन् विक 
एउ&ा जीविवत जीवले अकq विबरामीलाई जोगाउन सक्छ र यो रोगलाई कम गनg माध्यम #ो। उनका प्रस्ताव#रू 
विन<नानुसार लिर्थए:

"आकाशीय विपण्ड#रू,  पथृ्वी र एविनमे&ेड चीज#रूका बीचमा परस्पर प्रभाव र#ेको छ। पशु विनकाय#रू
यस  एजेन्&को  प्रभावको  लाविग  संवेदनशील  हुन्छन्  र  स्नायु#रूको  पदार्थ+को  माध्यमबा&  आWूलाई
Wैलाउँछन्।"

2. 101 : 21-11

जनावरको चु<बकीय विक्रयाकलापका लेखकका आफ्नै अवलोकन#रूले उनलाई यो पक्का गर्यो विक यो एक 
उपचारात्मक एजेन्& #ोइन, र यसको अभ्यास गनg#रूमालिर्थ यसको प्रभाव पद+छ, र यसको विवषयलाई प्रवितरोध 
नगनg माविनस#रुमा नैवितक र शारीरिरक मृत्युको कारर्ण हुन्छ।

यटिद पशु चु<बकत्व कम हुन्छ वा रोग विनको पाछ+ भने, यो उपक्दिस्र्थवित भ्रामक छ, विकनविक त्रटुि&ले त्रटुि&को 
प्रभाव#रू #&ाउन सक्दैन। त्रटुि& अन्तग+त असुविवधा आराम भन्दा राम्रो छ। कुनै पविन वि#साबले जनावरको 
चु<बकत्वको प्रभाव छैन, #ालसालै स<मो#न भविनन्छ, भ्रमको प्रभाव बा#ेक अन्य। यसबा& व्युत्पन्न कुनै पविन
लागी लाभ यो जादू मा विवश्वास को आनुपावितक छ।

पशु चु<बकत्वको कुनै वैज्ञाविनक आधार हुँदैन, विकनविक परमेश्वरले वास्तविवक, सामञ्जस्यपूर्ण+, र अनन्त 
सबैमालिर्थ शासन गनु+हुन्छ, र उ#ाँको शलि1 न त पशु #ो न मानव। यसको एउ&ा विवश्वास #ो र यो विवश्वास 
जनावर #ो, विवज्ञानमा जनावरको चु<बकीय, मेस्मरेिरज्म, वा स<मो#नवाद मात्र एक उपके्षा #ो, न विक बौजिद्धक 
शलि1, न शलि1, न वास्तविवकता, र यो वि#साबले यो तर्थाकलिर्थत नश्वर टिदमागको एक अवास्तविवक अवधारर्णा 
#ो।

त्य#ाँ एक मात्र आकष+र्ण छ, आत्माको। ख<बामा लिसयोको स केत टिदनाले यो सबै-अगाल्ने शलि1 वा ईश्वरीय 
टिदमागको आकष+र्णको प्रतीक #ो।

3. 102 : 16-23

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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जनावरको चु<बकीयताका #ल्का रूप#रू अदृश्य हुँदैछन्, र यसको आक्रामक सुविवधा#रू अगामिड आउँदैछन्। 
नराम्रो मिचन्ताको अँध्यारो लुकाइराखेको अपराधको तान#रू #रेक घण्&ा जाल बुन्ने जटि&ल र सूक्ष्म हुन्छन्। पशु 
चु<बकत्वको वत+मान विवमिध#रू यवित गोप्य छन् विक उनी#रू युगलाई मोवि#त पाछ+न र अपराधीले चा#ेको 
विबषयवस्तुमा उदासीनता उत्पन्न गद+छ।

4. 95 : 28-3

भ्रमका ठूला ठूला मन#रू द्वारा लुकेको संसार संसार शैशवको पालनामा सुतेर घण्&ाको सपना देख्दै छ। 
भौवितक ज्ञानले अन्धिस्तत्वको तथ्यलाई उदांग पादjन; तर आध्यान्धित्मक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा 
उचाल्छ। मानव पापले गदा+ विबस्तारै आध्यान्धित्मक समझमा बढ्दै जान्छ; सबै कुरा ठीकसँग लिसक्नको लाविग 
इच्छुक छैन, चच+जगत् लाई सा गलाले बाँध्छ।

5. 102: 30-5 (से 1st.)

माविनसजावितले लिसक्नुपद+छ विक दुष्ट शलि1 #ोइन। यसको तर्थाकलिर्थत तानाशा#ी के#ी पविन #ोइन। ईसाई विवज्ञानले
दुष्टताको राज्य उजागर गद+छ, र पूव+-प्रख्यात परिरवार र यसैले समुदायमा स्ने# र सद्गरु्णको प्रचार गद+छ। प्रेरिरत
पावल दुष्टको मूत+  रूपलाई  "यस संसारको देवता"  भनेर जनाउँछन्  र यसलाई बेइमानी र धूत+ताको रूपमा
परिरभाविषत गछ+न्।

6. 103 : 15-17, 29-7

राम्रोको अमिधकतम असीम परमेश्वर र उ#ाँको विवचार #ो, सबैमा सबै। ईविवल एक अनुमाविनक झू& #ो।

वास्तविवकतामा त्य#ाँ नश्वर टिदमाग हुँदैन, र यसको परिरर्णाम स्वरूप नश्वर विवचार र इच्छाशलि1को स्र्थानान्तरर्ण 
हुँदैन। जीवन र अन्धिस्तत्व ईश्वरका हुन्। विक्रश्चिYयन विवज्ञानमा माविनसले कुनै नोक्सान गन+ सक्दैन विकनविक 
वैज्ञाविनक विवचार#रू साँचो विवचार#रू हुन्, ती परमेश्वरबा& माविनसमा सदj जान्छन्।

जब विक्रश्चिYयन विवज्ञान र पशु चु<बकत्व दुबै बुजिझन्छ, विकनविक वितनी#रूको कुनै पनी मिमवित हुनेछैन, यस 
पुस्तकका लेखकलाई विकन भेडाको लुगामा ब्वाँसोले यवित अन्यायपूर्ण+ सताव& र बेइज्जत गरिरएको छ भनेर
बुझ्नेछ।

7. 105 : 22-29

जसले आफ्नो विवकलिसत मानलिसक शलि1लाई भागेको अपराधको रूपमा ताजा अत्याचार गन+ मौकाको रूपमा
प्रयोग गद+छ उसले सुरश्चिक्षत हुदैँन। परमेश्वरले उसलाई पक्रनुहुनेछ। ईश्वरीय न्याय उसलाई #ेरविवचार हुनेछ।
उसको पाप#रू उसको घाँ&ीमा ढु गाको रु्थप्रोमा परिरर्णत हुनेछ। तु्रटि&को उग्रताले यसको विवनाशको पूवा+नुमान
गद+छ, र पुरानो अक्षको पुविष्ट गद+छ: "जसलाई देवता#रूले नष्ट गनg लिर्थए, वितनी#रूले पवि#ले पागल बनाएका
लिर्थए।"

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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8. 542 : 19-26

सत्यलाई भगवानले आफ्नै तरिरकामा तु्रटि& उजागर गन+ र नष्ट गन+ टिदन#ुोस्, र मानव न्यायलाई ईश्वरीय ढाँचा 
टिदन#ुोस्। पापले यसको पूर्ण+ दण्ड र यसको दुबै प्राप्त गद+छ। न्यायले पापीलाई मिचह्न लगाउँछ, र ईश्वरका 
माग+#रू #&ाउन नू#लाई लिसकाउँदछ। ईर्ष्याया+को आफ्नै नरकमा, न्यायले झू& बोल्दछ जुन आWै अमिघ बढ्नको 
लाविग, परमेश्वरको आज्ञालाई भंग गद+छ।

9. 96 : 11-4

"सबैभन्दा अध्यारो समय विब#ान हुनुभन्दा अमिघ #ो।"

यो भौवितक संसार अवि#ले विवरोधाभासी शलि1#रूको क्षेत्र पविन भइर#ेको छ। एकावितर त्य#ाँ कल# र विनराशा 
हुनेछ; अकq तW+  विवज्ञान र शाम्तिन्त हुनेछ। भौवितक विवश्वासको &ुविक्रभयो अविनकाल र रूढी, चा#ना र शोक, 
पाप, विबरामी र मृत्यु जस्तो देखिखन्छ, जुन वितनी#रूको चरर्णमा के#ी नभएस<म नयाँ चरर्ण#रू मान्दछन्। यी 
गडबडी#रू तु्रटि&को अन्त्यस<म जारी र#नेछ, जब सबै मतश्चिभन्नता#रू सत्यतामा विनल्नेछन्।

नवैितक रसायविनकरर्णमा म&+ल तु्रटि& #राउनेछ। यो मानलिसक विकण्वन शुरू भएको छ, र विवश्वासको सबै 
त्रुटि&#रू बुझ्नको लागी पमिछ जारी र#न्छ। विवश्वास परिरवत+नशील हुन्छ, तर आध्यान्धित्मक समझ परिरवत+न 
हुँदैन।

यो समाम्तिप्त जवित नजिजकिकंदै छ, ईश्वरीय विवज्ञानको अनुसार आफ्नो माग+ को रूपान्तरर्ण गनg अन्त स<म स#न
हुनेछ। जब भौवितक ज्ञान घ&्दै जान्छ र आध्यान्धित्मक समझ बढ्दै जान्छ, वास्तविवक वस्तु#रू भौवितक रूपमा
भन्दा मानलिसक रूपमा समावितन्छ।

यो अम्तिन्तम द्वन्द्वको समयमा, दुष्ट टिदमागले अमिधक खराबी पूरा गनg माध्यम#रू खोजी गनg प्रयास गनgछ; तर 
विक्रश्चिYयन विवज्ञान बुझ्न सक्ने#रूले अपराधलाई विनयन्त्रर्णमा लिलनेछन्। वितनी#रूले त्रटुि& को बेदखल गन+ स#योग 
गद+छ। उनी#रू कानून र व्यवस्र्था कायम गनgछन,् र खुशीको सार्थ अम्तिन्तम पूर्ण+ताको विनश्चिYतताको प्रतीक्षा 
गनgछन्।

10.   97 : 21-25

व्यापक तथ्य#रू उनी#रूको विवरुद्धमा सबैभन्दा बढी मिमथ्या#रू राख्छन्, विकनविक वितनी#रूले आवरर्णमा त्रुटि&
ल्याउँछन्। सत्य कुरा गन+ सा#स चावि#न्छ; उच्च सत्य उनको आवाज उठाउँछन् को लागी, जब स<म यसको 
जड ध्वनी सदाको लाविग विवस्मृत मा चुप र#न्छ जोर आवाज मिचल्ला त्रुटि& हुनेछ।

दैविनक कत+व्य#रू

यो बाइबल पाठ प्लेनविWल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच+, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जे<स बाइबलबा& लिलइएको धम+शास्त्रीय 
उद्धरर्ण#रू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सवि#त की धम+शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीले&ीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, मे 30,2021
विवषय- प्राचीन र आधुविनक नेक्रोमान्सी, एलिलयास मेस्मरेिरज्म र वि#प्नोटि&जम, विनन्दा गरिरयो

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ+ना

प्रत्येक टिदन प्रार्थ+ना गनु+ यस चच+का प्रत्येक सदस्यको कत+व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्र्थाविपत #ोस्,  र मबा& सबै  पाप  #&ाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्ने# समृजिद्ध, र वितनी#रूलाई शासन गन+ सक्छ!

चच+ <यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय+#रूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यलि1गत अनुलग्नकले मदर चच+का  सदस्य#रूको मनसाय वा  काय+लाई
प्रोत्सावि#त गनु+पद+छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधा#रू  प्रवितविबम्बि<बत  गछ+न्,  पापलाई  #प्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच+का
सदस्य#रूले टिदनहुँ #ेनु+पद+छ र सबै खराबीबा& छु&कारा पाउन प्रार्थ+ना गनु+पद+छ, भविवर्ष्यायवार्णी गन+, न्याय गनg,
विनन्दा गनg, सल्ला# टिदन,े प्रभाव पानg वा गल्तीबा& प्रभाविवत हुनबा&।

चच+ <यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्य&ी गन+ सतक+ ता

यो  चच+का  प्रत्येक सदस्यको  कत+व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानलिसक सल्ला#को  विवरुद्ध टिदन
प्रवितटिदन 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+ <यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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