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स्वर्ण& पाठ:  एवि'सी 6 : 13

"त्यसैले वितमीहरूले परमेश्वरको पूर्ण& हातहवितयार पाउनु आवश्यक छ। अविन मात्र अविन मात्र त्यस खराब दि4नको
सामना दृढता पूव&क गन& सक्छौ। जम्मै लडाईं शेष गरिरसके पछिछ पविन अझै उभि@रहन सक्छौ।"

उत्तर4ायी पढाइ: प्रकाश 12: 7-11
प्रकाश 19: 6

7 त्यसपछिछ स्वग&मा एक युद्ध @यो। माइकलअविन वितनका दूतहरु त्यस विवशाल सप&का विवरोधमा लडे। 
त्यो सप& अविन त्यसका दूतहरु प्रवितकारमा लडे।

8 तर त्यो विवशाल सप& त्यवित शलिFशाली लिGएन। त्यो विवशाल सप& अविन त्यसका दूतहरुले स्वग&मा 
आफ्ना स्Gान गुमाए।

9 त्यो विवशाल सप& त्यसका दूतहरु सविहत पथृ्वीमा 'ालिलयो। त्यो विवशाल सप& त्यही पुरानो सप& हो 
जसलाई शैतान @विनन्छ, त्यसले सम्पूर्ण& संसारलाई नै कुमाग&मा डोया&उँछ। उसका दूतहरु पविन उसंगै
पथृ्वी तल 'ालिलयो।

10 तब मैले स्वग&मा ठूलो स्वरमा @नेको सुने “हाम्रा परमेश्वरको विवजय, शलिF, अविन राज्य अविन 
ख्रीष्टको अछिधकार अब आएको छ। विकन@ने हाम्रो @ाइहरुलाई 4ोषलगाउने पयाँविकएको छ। उसले 
हाम्रो @ाइहरूलाई परमेश्वरको अछिP दि4न रात 4ोष लगाई रहेको लिGयो।

11 हाम्रा @ाइहरुले वितनलाई @ेंडाको पाठाको रगत अविन सत्य प्रचार गरेर परास्त गरेका छन्। 
वितनीहरूले आफ्ना जीवनलाई त्यवित प्रेम गरेनन् यसG& वितनीहरु मृत्युलिसत डराएका लिGएनन्।

6 त्यसपछिछ मैले ठूलो @ीडले गरेको आवाज जस्तै, बादिढको पानीको आवाज जस्तै ठूलो गज&नको 
आवाज जस्तै यसो @न्4ै गरेको सुने हल्लेलूयाह। हाम्रा परमप्र@ु परमेश्वरले शासन गनु&हुन्छ। उहाँ 
माहाशलिFशाली हुनुहुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम&न

बाइबलबाट

1. मत्ती 6: 13 (ला :)

13 हामीलाई परीक्षामा पन& नदि4नुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट बँचाउनु होस्।

2. उत्पलित्त 3: 1-7 (लाई ;), 8-13

1 परमप्र@ु परमेश्वरले सृविष्ट गनु& @एको सबै जन्तुहरु मध्ये सप& अत्यन्त धूत& लिGयो। सप&ले उसलाई सोध्यो, 
ए नारी! के परमेश्वरले बगैंचामा कुनै पविन रुखबाट 'ल खानु हुँ4ैन @नी मनाही गनु& @एको छ?

2 त्यस स्त्रीले सप&लाई उत्तर दि4ईन्, होइन! परमेश्वरले त्यसो @न्नु @एन। हामीले बगैंचामा @एका 
रुखहरुको 'ल खान सक्छौं।

3 तर परमेश्वरले @न्नु@यो, वितमीहरुले बगfचाको बीचमा @एको रुखको 'ल खानु हुँ4ैन, वितमीहरुले छुनु 
पविन हुँ4ैन, नत्र वितमीहरु मनgछौ।

4 तर सप&ले स्त्रीलाई @ने, वितमीहरु विनWय मनg छैनौ।
5 परमेश्वरले पविन जान्नु हुन्छ जब वितमीहरुले त्यस रुखको 'ल खान्छौ वितमीहरुको ज्ञान खोलिलन्छ अविन 

वितमीहरु कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी @ई परमेश्वर जस्तै हुनेछौ।
6 तब त्यो स्त्रीले त्यस रुखको 'ल हेन&मा राम्रो र खानमा पविन असल बुझिझन् कारर्ण त्यस रुखको 'लले 

ज्ञान दि4न्थ्यो त्यस रुखबाट केही 'लहरु दिटपेर खाई अविन आ'ूसंग @एको माविनसलाई पविन खान दि4ई र 
उसले पविन खायो।

7 तब वितनीहरुले केही अनौठो अनु@व गरे। वितनीहरुले 4ेखे वितनीहरु नाङ्गै लिGए।
8 जब साँझको हावा बविहरहेको लिGयो परमप्र@ु परमेश्वर बगैंचामा Pछुिमरहनु हु4ँा ती पुरुष र स्त्रीले परमप्र@ु 

परमेश्वरको आवाज चाल पाएर वितनीहरु बगैंचाको रुखहरुमाझ लुके।
9 परमप्र@ु परमेश्वरले त्यस पुरुष माविनसलाई बोलाउनु @यो अविन सोध्नु @यो, वितमी कहाँ छौ?
10 तब त्यस पुरुष माविनसले उत्तर दि4यो, तपाईको आवाज मैले बगैंचा भि@त्र चाल पाए ँर म नाङ्गैं रहेको हुँ4ा

डराए ँर म लुकें ।
11 तब परमप्र@ु परमेश्वरले @न्नु@यो, वितमी नाङ्गैं छौ @नी कसले @न्यो? के वितमीले मैले जुन रुखबाट 

'ल नखानु @नी आज्ञा दि4एको लिGए ँत्यसैको 'ल त खाएनौ?

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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12 त्यस माविनसले @ने, स्त्री जो तपाईंले मलिसत बस्न दि4नु @यो, उसैले मलाई रुखको 'ल दि4ईन् अविन मैले 
खाए।ँ

13 तब परमप्र@ु परमेश्वरले त्यस स्त्री माविनसलाई @न्नु@यो, वितमीले विकन यस्तो काम गयj? तब त्यस स्त्रीले
@नी, सप&ले मलाई धोका दि4यो र मैले त्यो 'ल खाए।ँ

3. 1 लिGस्सलोविनकी 5 : 1-3 (लाई 2nd ,), 4-6, 8 (लगाउँ4ै), 24

1 अब, 4ाज्यू-@ाइहरू अविन दि44ी-बविहनीहरू, समय र छिमवितको विवषयमा लेख्न कुनै आवश्यकता छैन।
2 वितमीहरू सबैले जान्4छौ जुन दि4न प्र@ु आउनु हुन्छ त्यो दि4न Pरमा राती चोर पसेको जस्तै हुन्छ।
3 माविनसहरू @न्नेछन्, हामीलाई शान्तिन्त छ, हामी सुरभिक्षत छौं। तर वितनीहरूमालिG एक्कालिस विवनाश 

आइलाग्छ जसरी।
4 तर वितमी 4ाज्यू-@ाइहरू र दि44ी-बविहनीहरू अन्धकारमा छैनौ। त्यसकारर्ण, त्यस दि4नले वितमीहरूलाई 

चोरले जस्तै चविकत पानg छैन।
5 वितमीहरू सबै उज्यालो र दि4नमा छौ। हामी अन्धकार र रातलिसत सम्वन्धिन्धत छैनौ।
6 यसैले हामी अरू जस्तो हुनु हुँ4ैन। हामी अरूहरू जस्तो सुवितरहून हु4ैँन, तर जाग्रत र आत्मा विनयंन्त्रिन्त्रत 

हुनुपछ&।
8 तर हामी दि4नसंग सम्वन्धिन्धत छौं, यसकारर्ण हामी आ'ैले आ'ूलाई विनयंवित्रत राख्नु पछ&। हामीले आफ्नो

रक्षा गन& कवच जस्तो प्रेम र विवश्वास पविहरिरनु पछ& मुलिFको आशा हाम्रो लिशर-रक्षक हुनुपछ&।
24 उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जसले वितमीहरूलाई बोलाउनु @यो, वितम्रोलाविग यी सब Gोक गनु& नै हुनेछ। 

वितमीहरूले उहाँलाई विवश्वास गनg सक्छौ।

4. मत्ती 26: 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1 येशूले यी सबैकुरा @विनसकेपछिछ आफ्ना चेलाहरूलाई @न्नु@यो,
2 वितमीहरूलाई Gाहै छ दुइ दि4नपछिछ विनस्तार-चाड शुरू हुनेछ। त्यसै दि4न माविनको पतु्रलाई कू्रसमा 

टाग्नलाई शत्रुहरू कहाँ सुन्तिम्पइनेछ।
3 तब मुख्य पूजाहारीहरू र यहू4ी प्रधान, अगुवाहरू पूजाहारीको ठाउँमा @ेला @ए। प्रधान पूजाहारीको 

नाम कैया'ा लिGयो।
4 त्यस स@ामा येशूलाई कसरी पविक्रने @न्ने उपाय वितनीहरूले विनकाले। वितनीहरूले केही झूटो विनहुँ गरेर 

येशूलाई पविक्रने र मानg विनWय गरे।
14 त्यसपछिछ बाह्रजना चेलाहरूमध्ये एकजना मुख्य पुजाहारीहरूकहाँ गयो। त्यो चेलाको नाउँ यहू4ा 

इस्करयोती लिGयो।
15 यहू4ाले @न्यो, म वितमीहरूको हातमा येशूलाई सुम्पनेछु। यसको लाविग मलाई कवित पैस दि4न्छौ? 

पूजाहारीहरूले त्यसलाई चाँ4ीका तीस वटा लिसक्का दि4ए।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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16 त्यसबेला4ेखिख यहू4ाले येशूलाई सुन्तिम्पदि4ने मौका खोज्न लाग्यो।
36 त्यसपछिछ येशू आफ्ना चेलाहरूसाG गेत्समनी @न्ने ठाउँमा जानु@यो। येशूले वितनीहरूलाई @न्नु@यो, 

वितमीहरू यहाँ बस, म चाकिहं त्यहाँ गएर प्राG&ना गछु&।
37 येशूले पत्रुस र जब्4ीको दुइ छोराहरूलाई आफ्नो साGमा लानु@यो। अविन येशू खूबै दुखी र विवचलिलत 

हुन@ुयो।
38 येशूले पत्रुस र जब्4ीका दुइ छोराहरूलाई @न्नु@यो, मेरो आत्मा दुखै दुखले @रिरएको छ। मेरो प्रार्ण 

गविहरो शोकले मरे तुल्य @एको छ। वितमीहरू यहाँ मसँग बस अविन पख&।
39 अविन येशू वितनीहरू 4ेखिख केही पर जानु@यो। येशू @ूईमा Pोप्टो परेर प्राG&ना गन& लाग्नु@यो, मेरा विपता, 

सम्@व @ए मलाई यातनाको यो प्याला नदि4नुहोस्। तर यो मैले ईच्छा गरे अनुसार होइन तपाईंको ईच्छा 
अनुसार होस्।

40 त्यसपछिछ येशू आफ्ना चेलाहरू @एकहाँ '& विकन@ुयो। येशूले वितनीहरूलाई मस्त विन4ाइरहेको 
पाउनु@यो। येशूले पत्रुसलाई @न्नु@यो, वितमी मेरो विनन्तिम्त एक Pण्टा पविन जागा बस्न सक्4ैनौ?

41 जागा बस अविन प्राG&ना गर, जसद्वारा वितमी परीक्षामा पनg छैनौ। वितम्रो आत्मा तयार छ तर वितम्रो शरीर 
कमजोर छ।

46 उठ! हामी गइहाल्नु पछ&। यहाँ मलाई विवश्वासधात गनg आउँ4ैछ।
47 जवितबेला येशू बातचीत ग4f हुनुहुन्थ्यो, यहु4ा त्यहाँ आइपुग्यो। यहू4ा बाह्रजना चेलाहरूमध्येका एकजना

लिGए। यहु4ासँग Gुप्रै माविनसहरू लिGए। ती माविनसहरूलाई मुख्य पूजाहारीहरू र जनताका बूढा-
प्रधानहरूलाई पठाएका लिGए। यहू4ाका ती माविनसहरू तरवार र @ालाहरू लिलएर आएका लिGए।

48 यहू4ाले येशूलाई छिचनाउन @नेर वितनीहरूलाई यो संकेत दि4एको लिGयो। यहू4ाले @न्यो, म जसलाई चुम्बन
गछु&  उही नै येशू हो। उसैलाई पक्रनू।

49 अविन यहू4ा लिसधै येशूकहाँ आएर @न्यो, “हे गुरूज्यू!” त्यसपछिछ यहू4ाले येशूलाई चुम्बन खाए।
50 येशूले @न्नुयो, हे छिमत्र, वितमी जे गन& आएका छौ त्यो गर। त्यलित्तनै बेला माविनसहरू आए र येशूलाई हात 

हाले। अविन उहाँलाई पविक्रए।

5. याकूब 1 : 13, 14

13 यदि4 कुनै माविनस परमेश्वरले परिरक्षामा पानु& @यो @ने उसले यो @न्नुहुँ4ैन, परमेश्वरले मलाई प्रलोभि@त 
गराउँ4ै हुनु हुन्छ। दुष्टले परमेश्वरलाई परिरक्षा तुल्याउन सFैन। अविन परमेश्वर स्वयंले कुनै पविन व्यलिFलाई
प्रलोभि@त तुल्याउनु हु4ैँन।

14 एकजना व्यलिFलाई आफ्नै दुष्ट कुराले प्रलोभि@त तुल्याउँछ। उसको आफ्नै दुष्ट इच्छाले बाविहर तान्छ 
अविन उसलाई जालमा 'साउँछ।

6. याकूब 4: 7, 8

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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7 यसG& वितमीहरू स्वयंलाई परमेश्वरमा अप&र्ण गर। शैतानको विवरोध गर, अविन वितमीहरू4ेखिख शैतान 
@ाग्नेछ।

8 परमेश्वरको नझिजक आऊ अविन परमेश्वर वितमीहरूको नझिजक आउनु हुनेछ। वितमीहरू पापी हौ। यसG& 
वितमीहरूको जीवन4ेखिख पाप धोउ। जब वितमीहरू दुवै परमेश्वरको अविन संसारको सेवा गछj वितमीहरूको
दुइवटा मन छ। यसG& वितमीहरूको विवचार शुद्ध तुल्याऊ।

7. 1 पत्रुस 5: 8-11

8 स्वयंलाई विनयन्त्रर्ण गर अविन सावधान बस। शैतान वितमीहरुको शत्रु हो। त्यो सिसंहले लिशकार खोजे जस्तै 
कसैलाई खान चारैवितर Pुमी विहडछ।

9 आफ्नो विवश्वासमा दृढतापूव&क बस।
10 यो सही हो, वितमीहरुले अल्प समयको विनन्तिम्त यातनाको सामना गनु& पछ&। तर त्यसपछिछ परमेश्वरले हरेक 

कुरा ठीक गरिरदि4नु हुन्छ। वितमीहरुलाई उहाँले बलवान तुल्याउनु हुन्छ। उहाँले वितमीहरुलाई साहरा दि4नु 
हुनेछ अविन वितमीहरुलाई लड्नबाट Gाम्नु हुनेछ। उहाँ सबै अनुग्रहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले 
वितमीहरुलाई ख्रीष्ट येशूमा उहाँको मविहमाको सह@ागी हुन आह्वान गनु& @एको छ। त्यो मविहमा स4ा सव&4ा 
रहने छ।

11 सबै शलिF स4ा-सव&4ा उहाँकै रहने छ। आछिमन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 228 : 25-27

@गवान बाहेक कुनै शलिF छैन। सव&शलिFमानतामा सव&शलिF छ, र अरू कुनै शलिFलाई स्वीकार गनु& @नेको 
ईश्वरको अपमान गनु& हो।

2. 469 : 13 (4)-21

त्रदुिटको संहारक महान सत्य हो विक ईश्वर, असल, एकमात्र मन हो, र असीम मनको अनुमाविनत विवपरीत - 
शैतान वा दुष्ट @विनन्छ - दि4माग होइन, सत्य होइन, तर त्रदुिट हो, बुझिद्ध वा वास्तविवकता विबना। त्यहाँ एक मात्र 
दि4माग हुन सक्छ, विकन@ने त्यहाँ एक मात्र @गवान छ; र यदि4 नश्वरहरूले अरू कुनै मन 4ाबी गरेनन् र 
अरूलाई स्वीकार गरेनन् @ने, पाप अज्ञात हुनेछ। हामीसँग एउटा मात्र दि4माग हुन सक्छ, यदि4 त्यो असीम छ।

3. 526 : 14-22

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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दुष्टको पविहलो उल्लेख उत्पलित्तको 4ोस्रो अध्यायको पौराभिर्णक धम&शास्त्रीय पाठमा छ। परमेश्वरले उहाँले सृविष्ट 
गनु&@एका सबै कुरालाई राम्रो Pोषर्णा गनु&@यो, र धम&शास्त्रले Pोषर्णा ग4&छ विक उहाँले सबै सृविष्ट गनु&@यो। 
"जीवनको रूख" सत्यको विवचारको लाविग खडा छ, र तरवार जसले यसलाई रक्षा गछ& ईश्वरीय विवज्ञानको 
प्रकार हो। "ज्ञानको रूख" @नेको गलत लिसद्धान्तको लाविग खडा हुन्छ विक खराबको ज्ञान यGाG& हो, त्यसैले 
ईश्वर-प्र4त्त, राम्रोको ज्ञानको रूपमा।

4. 563 : 27-16

सप&को रूप सूक्ष्मता को लागी खडा छ, सबै खराबी को बीचमा आफ्नो बाटो Pुमाउछ, तर यो राम्रो को नाम 
मा ग4f। यसको डंक पावलले बोलेको छ, जब उनले "उच्च स्Gानहरूमा आध्यान्धित्मक दुष्टता" लाई बुझाउँछन्। 
यो नश्वरहरूमा पशु वृलित्त हो, जसले वितनीहरूलाई एकअका&लाई विनल्न र बेलजेबब मा'& त शैतानहरूलाई 
बाविहर विनकाल्न उत्प्रेरिरत गछ&।

पुरानो रूपमा, दुष्टले अझै पविन आध्यान्धित्मक विवचारलाई त्रुदिटको आफ्नै प्रकृवित र विवछिधहरूद्वारा चाज& ग4&छ। यो
दु@ा&वनापूर्ण& पशु प्रवृलित्त, जसमध्ये ड~यागन प्रकारको हो, मानवहरूलाई नैवितक र शारीरिरक रूपमा वितनीहरूका
सँगी-नश्वरहरूलाई पविन मान& उत्प्ररेिरत ग4&छ, र अझ पविन खराब, अपराधको लाविग विन4�षहरूलाई चाज& गन&। 
पापको यो अन्तिन्तम दुब&लताले यसको अपराधीलाई तारा विबनाको रातमा डुबाउनेछ।

लेखक विवश्वस्त छन् विक नासरतका येशू विवरुद्धको आरोप र उहाँलाई कू्रसमा टाँग्नु पविन यहाँ वर्ण&न गरिरएको 
आपराछिधक प्रवृलित्तले उक्साएको हो। प्रकटकता&ले येशूलाई परमेश्वरको Gुमा र ड~यागनको रूपमा विन4�षता 
विवरुद्ध लछिडरहेको रूपमा बोल्छन्। येशू सबै विबन्दुहरूमा प्रलो@नमा परेको हुनुप4&छ, उहाँ, बे4ाग, हरेक 
रूपमा पापलाई @ेट्नु@यो र झिजत्नु@यो।

5. 564 : 24-5

उत्पलित्त 4ेखिख सव&नाश सम्म, पाप, रोग, र मृत्यु, ईर्ष्याया&, Pृर्णा, र ब4ला, - सबै दुष्ट, - एक सप&, वा पशु सूक्ष्मता 
द्वारा टाइप गरिरएको छ। येशूले @जनसंग्रहको एक पङ्लिF उद्धतृ ग4f @न्नु@यो, "वितनीहरूले मलाई विबनाकारर्ण 
Pृर्णा गरे।" सप& सद्भावको एड़ीमा सँधै नझिजक छ। सुरु4ेखिख अन्त्यसम्म, सप&ले आध्यान्धित्मक विवचारलाई Pृर्णाका 
साG पछ्याउँछ। उत्पलित्तमा, यो रूपकात्मक, बोल्ने सप&ले नश्वर दि4मागलाई छिचत्रर्ण गछ& , "के्षत्रको कुनै पविन 
जनावर @न्4ा बढी सूक्ष्म।" प्रकाश मा, जब यसको विवनाशको नझिजक पुग्छ, यो दुष्टता बढ्छ र ठूलो रातो डै्रगन 
बन्छ, पापले सुन्त्रिन्नएको, अध्यात्म विवरुद्धको युद्धमा जलेको, र विवनाशको लाविग परिरपक्व। यो लालसा र Pृर्णाले 
@रिरएको छ, ईश्वरीय मविहमाको चमकलाई Pृर्णा ग4f।

6. 103 : 18-24

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विक्रस्चिस्चयन विवज्ञानमा नाम दि4ए अनुसार, पशु चुम्बकत्व वा सम्मोहन @नेको त्रुदिट, वा नश्वर दि4मागको लाविग 
विवलिशष्ट शब्4 हो। यो गलत विवश्वास हो विक मन प4ाG& मा छ, र दुबै खराब र राम्रो छ; त्यो खराबी असल जलित्तकै 
वास्तविवक र शलिFशाली छ। यो विवश्वासमा सत्यको एउटा गुर्ण छैन। यो या त अज्ञानी वा दु@ा&वनापरू्ण& छ। 
सम्मोहनको दु@ा&वनापूर्ण& रूप नैवितक मूख&तामा परम हुन्छ।

7. 484 : 21-27

कृवित्रम विनद्रावस्Gा नश्वर, @ौवितक भ्रम हो। पशु चुम्बकत्व @नेको यसको सबै रूपहरूमा त्रुदिटको स्वैस्चिच्छक वा 
अनसै्चिच्छक काय& हो; यो ईश्वरीय विवज्ञान को मानव पोप का प्रवितयोगी हो। विवज्ञानले @ौवितक @ावनामालिG विवजय 
हालिसल गनु&प4&छ, र तु्रदिटमालिG सत्यले, यसरी सबै झूटा लिसद्धान्तहरू र अभ्यासहरूमा संलग्न परिरकल्पनाहरूको
अन्त्य ग4f।

8. 104 : 13-18

विक्रस्चिस्चयन विवज्ञान मानलिसक काय&को तल्लो तहमा जान्छ, र ईश्वरीय मनको उत्सज&नको रूपमा, र विवपरीत 
तGाकलिGत काय&को परिरर्णामको गलतता, - दुष्ट, गुप्तवा4, नेक्रोमेन्सीको रूपमा सबै 4ैवी काय&को सहीतालाई 
संकेत गनg लिसद्धान्तलाई प्रकट ग4&छ। , कृवित्रम विनद्रावस्Gा, पशु चुम्बकत्व, सम्मोहन।

9. 567 : 18-26, 31-5

त्यो झूटो 4ाबी - त्यो पुरानो विवश्वास,  त्यो पुरानो सप& जसको नाम शैतान (दुष्ट) हो,  माविनसलाई 'ाइ4ा वा
हाविन गनg कुरामा बुझिद्ध छ @नी 4ाबी गनु& - शुद्ध भ्रम हो, रातो ड~यागन; र यो ख्रीष्ट, सत्य, आध्यान्धित्मक विवचार
द्वारा  फ्यावँिकएको  छ,  र यसैले  शलिFहीन साविबत @यो।  "पथृ्वीमा  फ्याँविकएको"  शब्4हरूले ड~यागनलाई
शून्यता,  धुलोबाट धुलो @एको 4ेखाउँछ। र त्यसैले,  आफ्नो वFा @एको बहानामा,  ऊ सुरु4ेखिख नै झूटो
हुनुपछ&।

ईश्वरीय विवज्ञानले @ेडाले ब्वाँसोलाई कसरी माछ&  @नेर 4ेखाउँछ। विन4�षता र सत्यले 4ोष र त्रुदिटलाई झिजत्छ।
संसारको स्Gापना @ए4ेखिख,  जब4ेखिख तु्रदिटले @ौवितक विवश्वास स्Gाविपत गनgछ,  दुष्टले Gुमालाई मानg प्रयास
गरेको छ; तर विवज्ञानले यो झूटलाई नष्ट गन& सक्षम छ, जसलाई दुष्ट @विनन्छ।

10.   534 : 24-5

धम&शास्त्रको आध्यान्धित्मक, वैज्ञाविनक अG&को विवरुद्धमा विक्रस्चिस्चयन युग सुरु @ए4ेखिख अविहलेसम्म @एको @न्4ा 
ठूलो मानलिसक विवरोध हुनेछ। सप&, @ौवितक @ावनाले, नारीको कुकु& च्चा डस्नेछ, - प्रमेको आध्यान्धित्मक 
विवचारलाई नष्ट गन& संPष& गनgछ; र मविहला, यो विवचार, वासनाको टाउको कुच्नेछ। अध्यान्धित्मक विवचारले 

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- पुरातन र आधुविनक नेक्रोमेन्सी, एलिलयास मसे्मेरिरज्म र सम्मोहन, अस्वीकार गरिरयो

विक्रभिWयन विवज्ञानमा समझलाई एक खुट्टा प्र4ान गरेको छ। सत्यको बीउ र त्रदुिटको बीउ, विवश्वास र समझको 
बीउ, - हो, आत्माको बीउ र प4ाG&को बीउ, - गहुँ र सामा हो जुन समय अलग हुनेछ, एउटा जलाइनेछ, अक� 
हुनेछ। स्वग�य स्Gानहरूमा जम्मा @यो।

11.   568 : 24-30

एउटै पापमालिG विवजयको लाविग, हामी धन्यवा4 दि4न्छौं र सेनाहरूका प्र@ुलाई मविहमा दि4न्छौं। सबै 
पापमालिGको शलिFशाली विवजयको बारेमा हामी के @नौं? एउटा चक� गीत, पविहले @न्4ा धेरै मीठो, 
उच्च स्वग&मा पुग्यो, अब स्पष्ट र ख्रीष्टको महान हृ4यको नझिजक उठ्छ; विकन@ने आरोप लगाउने त्यहाँ 
छैन, र प्रमेले उनको आदि4म र अनन्त तनाव पठाउँछ।

4ैविनक कत&व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

4ैविनक प्राG&ना

प्रत्येक दि4न प्राG&ना गनु& यस चच&का प्रत्येक स4स्यको कत&व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Gाविपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समझृिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन& सक्छ!

चच& म्यानुअल, अनुच्छे4 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय&हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यलिFगत अनुलग्नकले म4र चच&का  स4स्यहरूको मनसाय वा  काय&लाई
प्रोत्साविहत गनु&प4&छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको छिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ&न्,  पापलाई  हप्काउँ4ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच&का
स4स्यहरूले दि4नहुँ हेनु&प4&छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राG&ना गनु&प4&छ,  @विवर्ष्यायवार्णी गन&,  न्याय गनg,
विनन्4ा गनg, सल्लाह दि4न,े प्र@ाव पानg वा गल्तीबाट प्र@ाविवत हुनबाट।

चच& म्यानुअल, अनुच्छे4 8  सेक्सन।1 ।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि'ल्ड विक्रभिWयन साइन्स चच&, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिGयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम&शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रभिWयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम&शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटी@ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- पुरातन र आधुविनक नेक्रोमेन्सी, एलिलयास मसे्मेरिरज्म र सम्मोहन, अस्वीकार गरिरयो

डू्यटी गन& सतक& ता

यो  चच&का  प्रत्येक स4स्यको  कत&व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दि4न
प्रवितदि4न स्वयंलाई बचाउनु  पछ& ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो 4ावियत्वलाई विबस&नु  वा
बेवास्ता गनु& हुँ4ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा 4ोषी हुनेछ।

चच& म्यानुअल, अनुच्छे4 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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