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स्वर्ण' पाठ:  यशैया 29: 15

"ती माविनसहरू धेरै कुराहरू परमप्रभुबाट लुकाउने कोलिशश गर्द'छन्। वितमीहरूले सोच्र्दछन् विक परमप्रभुले बुझ्नु
हुन्न्। वितनीहरूले आफ्नो दुष्ट काय'हरू अँध्यारोमा गन:छन,् वितनीहरूले आफैलाई भन्ने छन्, कसैले पविन

हामीलाई रे्दख्न सकै्तन? हामी को हौं भनेर पविन कसैले चिAन्रै्दन?"

उत्तरर्दायी पढाइ:  यशैया  30: 8-13, 15

8 अब संकेतको रूपमा यो लेख, ताविक सबै माविनसहरूले यो रे्दख्न सकुन्। अविन यो एउटा पुस्तकमा लेख। 
यो लिलखिखत रूपमा अन्तिन्तम दिर्दनको लाविग राख। यो विनकट अगमवमा साक्षी बविननेछ।

9 यी माविनसहरू त्यस्ता छोराछोरीहरू जस्ता हुन् जसले आफ्ना माता विपतालाई टेर्दLनन्। वितनीहरूले 
परमप्रभुको लिशक्षाहरू मान्नलाई अस्वीकार गर्दLछन्।

10 वितनीहरूले अगमवक्ताहरूलाई भने, ती हामीले गनु' पन: कामहरूमालिM दृविष्ट नराख। हामीलाई सत्य 
नबताऊ। हामीलाई राम्रो कुराहरू भन जसले हामीलाई स्वस्थ्य अनुभव हुन सकोस्। हाम्रा लाविग असल 
कुराहरू मात्र हेर।

11 ती कुराहरूलाई हेन' छाचिSरे्दऊ जुन साँच्चिच्A नै हुनेछ। हाम्रो बाटोबाट विनस्की हाल अविन इस्राएलका 
परमपविवत्रको बारेमा भन्न छोS।

12 इस्राएलका परमपविवत्र भन्नुहुन्छ, परमप्रभुबाट आएका सन्रे्दश स्वीकार गन' वितमीहरू मानेनौ। वितमीहरू 
लSाइँ गन' र झूटोको सहायतामा बाँच्न Aाहन्छौ।

13 वितमीहरू ती कुराहरूको र्दोषी छौ। यसकारर्ण वितमीहरू A'विकएको अग्लो पखा'ल जस्तो छौ। त्यो पखा'ल 
अAानक ढल्नेछ र टुक्रा-टुक्रा हुनेछ।

15 परमप्रभु मेरा मालिलक, इस्राएलका परमपविवत्र यही भन्नुहुन्छ, यदिर्द वितमी मकहाँ फर्किक]न्छौ भने वितमी 
सुरक्षिक्षत हुनेछौ। अविन ममालिM गरेको भरोसाले वितमीलाई मकहाँ ल्याउने शलिक्त हुनेछ। ताविक वितमी 
शान्तिन्तमा रहन सक्छौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन 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. विहतोपरे्दश 21: 30

30 कुनै पविन यस्तो ज्ञान अMवा समझ शलिक्त अMवा सल्लाह छैन जसले परमप्रभुलाई जिजत्न सक्छ।

2. 1 कोरिरन्Mी 1: 19

19 शास्त्रमा लेखिखएको छः म ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई नष्ट गन:छु म बुजिद्धमानीहरूको बुजिद्धलाई शून्य पान:छु।

3. नहेम्याह 1: 1 (लाई.)

1 यीनहेम्याह, हकल्याहका छोराका बAन हुन्।

4. नहेम्याह 2: 1-5, 8 (र र्द), 10

1 बीसौवष'को नीसान महीना आट'-जारसेज शासनको समय जब उनको अचिk र्दाखरस ल्याएको लिMयो। 
मैले र्दाखरस लिलए अविन राजालाई दिर्दए।ँ आज भन्र्दा अचिk म उहाँको उपच्चिस्Mवितमा उर्दासी भएको लिMइन्।

2 यसM' राजाले मलाई भन्नुभयो, वितम्रो अनुहार विकन नराम्रो रे्दखिखइरहेको छ यद्यविप वितमी विवरामी छैनौ? 
मलाई लाग्छ यो केवल हृर्दयको दुःख हो अरू केही पविन होइन। तब म अत्यन्तै Sराए।ँतब म अत्यन्त 
भयभीत भए।ँ

3 मैले राजालाई भने, राजा सरै्दव जीविवत रहुन्। मेरो अनुहार विकन उर्दास नहुनु जब त्यो शहर जहाँ मेरो 
विपता-पुखा'हरू गादिढएका लिMए। त्यो भग्नावशेष मात्र छ अविन त्यसका द्वारहरू आगोले नष्ट भएकाछन्।

4 तब राजाले मलाई भन्नुभयो, त्यो के हो जो वितमी Aाहन्छौ। तब मैले स्वग'का परमेश्वरलिसत प्राM'ना गरें।
5 र राजालाई भनें, यदिर्द राजालाई खुशी लाग्छ भने तMा यदिर्द तपाईंको सेवकले तपाईंलाई खुशी तुल्याएको

भए मलाई यहूर्दामा पठाइदिर्दनु होस जहाँ मेरो विपता-पुखा'हरू गादिढएकाछन्। जसमा म पुनःर्किन]मा'र्ण 
गन'सकँू।

8 अविन राजाले मलाई मैले जे मागेको लिMए ँदिर्दनु भयो विकनभने परमेश्वर म प्रवित र्दयालू हुनुहुन्थ्यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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10 जब होरोनीको सम्बलत अविन अम्मोनी अचिधकारी तोविबयाहले यस बारेमा सुने, कोही इस्राएली 
माविनसहरू सहायता गन' आयो भनी त्यसले वितनीहरूलाई खूबै लिMएन।

5. नहेम्याह 4: 6-9, 17

6 यसरी हामीले पखा'ल विनमा'र्ण गयr र आधा उAाइँसम्म सम्पूर्ण' पखा'ललाई जोचिSदिर्दयौं। माविनसहरू काम 
गन' उत्सुक लिMए।

7 जब सम्बलत, तोविबयाह, अरबीहरू अम्मोनीहरू अविन अश्र्दोर्दीका माविनसहरूले यरूशलेमका 
पखा'लहरूको मम'त काय' अचिk बदिढरहेछ अविन भन्तित्करहेका अंशहरूलाई मम'त गरिररहेका छन,् भनी सुने
वितनीहरू अत्यन्त क्रोचिधत भए।

8 यसकारर्ण वितनीहरू सबै साMै आएर यरूशलेमको विवरूद्ध लSने अविन यसलाई खलबल गन: योजना 
बनाए।

9 तर हाचिमले हाम्रो परमेश्वर लिसत प्राM'ना गयt अविन हामीले वितनीहरूका कारर्णले पखा'लको रक्षका विनम्ती 
दिर्दन-रात रक्षकहरू विनयुक्त गयt।

17 भारी बोक्नेहरूले एकहातले भार Mामी अकuहातले हवितयार समाती काम गरे।

6. नहेम्याह 6: 1 (लाई 1st ;), 2-6, 7 (आउनु), 8, 10-12, 15, 16

1 जब यी कुरा सम्बलत, तोविबयाह, अरबी गेशेम अविन हाम्रा अन्य शतु्रहरूलाई भविनयो विक मैले पखा'ल 
पुनःर्किन]मा'र्ण गरे। अविन त्यहाँ कुनै खाली छाचिSएन यद्यविप त्यससमय मैले ढोका फाटकहरूमा ढोकाहरू 
लगाएको लिMएन।

2 सम्बलत अविन गेशेमले यो खबर म कहाँ पठायो, आऊ अविन हामी विकपहीराम ओनो भेट गरौ। तर 
वितनीहरूले मलाई हाविन गन: योजना गरिररहेका लिMए।

3 यसकारर्ण मैले वितनीहरूकहाँ सन्रे्दशवाहकहरू पठाए ँजसले भने, मैले एउटा मुख्य काम गरिररहेछु। 
यसM' म वितमीहरूकहाँ आउन सलिक्तन। काम रोकेर म विकन वितमीहरूकहाँ आउँनु?

4 वितनीहरूले त्यही सन्रे्दश मलाई Aारपल्ट पठाए, अविन मैले वितनीहरूलाई त्यही प्रकारले उत्तर दिर्दए।ँ
5 तब सम्बलतले त्यही प्रकारले उनको सेवकलाई म भएकहाँ पाँAौ पल्ट यस्तै प्रकारले उसको हातमा 

एउटा खुल्ला पत्र पठाए।
6 त्यसमा यो लेखिखएको लिMयो, राष्ट्रहरूमाझ यो भविनएकोछ अविन गेशेमले पविन त्यो सत्य हो भन्छ विक 

वितमीले अविन यहूर्दीहरूले विवद्रोह गन: योजना गरिररहेछौ, यसैकारर्णले गर्दा' वितमीले पखा'ल विनमा'र्ण 
गरिररहेछौ। अविन यी भनाई अनुसार वितमी नयाँ राजा हुन लागेकाछौ।

7 यसM' अब हामीलिसत आऊ। भेटगरौं।
8 मैले यो सन्रे्दश वितनीलाई पठाए,ँ वितमीले भनेका यस्ताकुरा कविहले भएको छैन। विकनभने वितमीले आफ्नो 

हृर्दयमा यी कुराहरू उत्पन्न गरिररहेछौ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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10 एकदिर्दन म शमायाह र्दलायाहका छोरा मेहेतबेलका नावितको kरमा गए।ँ अविन वितनी आफ्ना kर छाS्न 
समM'न लिMएनन्। वितनले भने, हामी परमेश्वरको मजिन्र्दर क्षिभत्र भेट गरौं हामी मजिन्र्दरको ढोकाहरू बन्र्द गरौं,
विकनभने वितनीहरू वितमीलाई मान' राती आउँरै्दछन्।

11 तर मैले भने, के म जस्तो माविनस भाग्नु? वितमीलाई त्यो Mाहा छ म जस्तो एउटा साधारर्ण माविनस मृत्युमा
नलविगए सम्म मजिन्र्दर क्षिभत्र जान सक्रै्दन। म जाने छैन्।

12 मैले बुझें विक परमेश्वरले वितनलाई यहाँ पठाउनु भएको होइन तर वितनले यो अगमवार्णी मेरो विवरूद्ध 
भनेका हुन् विकन भने सम्बलत अविन तोविबयाहले उसलाई kूस दिर्दएका रहेछन्।

15 यसरी एलूल मविहनाको 25औं दिर्दनमा विनमार्ण' पूरा भयो। सो बनाउँन 52दिर्दन लाग्यो।
16 जब हाम्रा सबै शतु्रहरूले सुने अविन हाम्रा वरिरपरिरका सबै राष्ट्रहरूले रे्दखे वितनीहरूले आफ्ना आत्मा 

विवश्वास गुमाए। यो काय' हाम्रा परमेश्वरले गनु' भएको हो भनी वितनीहरूले बुझें।

7. 1 यूहन्ना 4: 1

1 मेरा विप्रय चिमत्रहरु, अनेक झूटा अगमवक्ताहरु अविहले यो संसारमा छन्। यसM' प्रत्येक आत्मालाई विवश्वास
नगर। तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर विक वितनीहरु परमेश्वरबाट आएका हुन् वा होइनन्।

8. लूका 12: 37-40

37 धन्य हुन ती नोकरहरू जो मालिलक kर फका'र्दाँ kरमा सत'कता साM बसेका हुन्छन्। म वितमीहरूलाई 
साँAो भन्छु, मालिलक आफैं  आफ्नो काम गर्दा' लाउने लुगा लगाँउछ अविन उसको नोकरहरूलाई कुस|मा 
बस्न लाउँछ। त्यसपचिछ मालिलक स्वयंले वितनीहरूलाई खाना बाँचिSदिर्दन्छ।

38 तर नोकरहरूले, सायर्द आफ्ना मालिलकलाई मध्य-रात सम्म अMवा त्यसपचिछ पविन पख'नु पला'। तर 
वितनीहरू खुशी हुन्छन् कारर्ण वितनीहरूका मालिलक आउँर्दा वितनलाई प'खिखरहेका पाउनेछन्।

39 यो कुरा सम्झी राखः kरका मालिलकले कवित बेला Aोर आउँछ भन्ने कुरा Aाल पायो भने उसले Aोरलाई 
kर फोनु' दिर्दएको हुँरै्दन।

40 यसM', वितमीहरू पविन सत'क हौं! माविनसका पुत्र अAानक आउनु हुनेछ जब विक उहाँ आउने वितमीहरूले 
आशा नै गरेका हुँरै्दनौ।

9. एविफसी 6: 10-13

10 मेरो पत्रको अन्तमा म भन्छु, प्रभुमा र उहाँको महान शलिक्तमा दृढ बन।
11 परमेश्वरले दिर्दएको पूर्ण' हातहवितयार लगाऊ ताविक वितमीहरूले शैतानको कुAालको सामना गन' सक्छौ।
12 हाम्रो लSाई पृथ्वीका माविनसहरूलिसत छैन। हामी त यस संसारको अन्धकारको शासक, अचिधकारी र 

शलिक्तहरूलिसत लचिSरहेछौं। हाम्रो लSाई त स्वग|य स्Mानको दुष्ट आत्मित्मक शलिक्तहरूको विवरूद्ध छ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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13 त्यसैले वितमीहरूले परमेश्वरको पूर्ण' हातहवितयार पाउनु आवश्यक छ। अविन मात्र अविन मात्र त्यस खराब 
दिर्दनको सामना दृढता पूव'क गन' सक्छौ। जम्मै लSाईं शेष गरिरसके पचिछ पविन अझै उक्षिभरहन सक्छौ।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 442 : 30-32

विक्रच्चिस्Aयन वैज्ञाविनकहरू, विनद्रामा वा ब्यँूझँर्दा मानलिसक दुर्व्य'वहारले तपाईंलाई हाविन पुऱ्याउन सक्रै्दन भन्ने विनयम
बनाउनुहोस्।

2. 100 : 1-7 अकu पाना

Mesmerism वा पशु Aुम्बकत्व पविहलो पटक 1775 मा जम'नी मा Mesmer द्वारा ध्यानमा ल्याइयो।
अमेरिरकी साइक्लोपीचिSया अनुसार, उनले यो तMाकलिMत बल मान्Mे, जसलाई उनले रोग कम गन: माध्यम
को रूप मा एक जीविवत जीव द्वारा अकu मा प्रयोग गन' सविकन्छ भन्नुभयो। उनका प्रस्तावहरू यस प्रकार
लिMए:

"आकाशीय  विपण्Sहरू,  पृथ्वी  र  एविनमेटेS  Aीजहरू  बीAको  पारस्परिरक  प्रभाव  अवच्चिस्Mत  छ।  पशु
विनकायहरू यस एजेन्टको  प्रभावको लाविग अवित संवेर्दनशील हुन्छन्,  स्नायुको पर्दाM'  माफ' त आफैं लाई
फैलाउँछन्।"

1784 मा, फ्रान्सेली सरकारले पेरिरसको चिAविकत्सा संकायलाई मेस्मरको लिसद्धान्तको अनुसन्धान गन' र 
त्यसमा रिरपोट' गन' आरे्दश दिर्दयो। यस आरे्दश अन्तग'त एक आयोग विनयुक्त गरिरयो, र बेन्जाचिमन फ्रैं कलिलन 
आयुक्तहरू मध्ये एक लिMए। यस आयोगले सरकारलाई यस प्रकारको प्रवितवेर्दन दिर्दएको छ ।

"जनावरको Aुम्बकत्वको अत्मिस्तत्व र उपयोविगताको सन्र्दभ'मा, हामी पशु Aुम्बकीय तरल पर्दाM'को अत्मिस्तत्वको
कुनै प्रमार्ण छैन भन्ने सव'सम्मत विनष्कष'मा पुगेका छौं; Aुम्बकत्वको साव'जविनक अभ्यासमा रे्दखिखएका 
किह]सात्मक प्रभावहरू कारर्ण हुन्। हेरफेर गन', वा कल्पनाको उत्तेजना र इजिन्द्रयहरूमा बनाइएको छापहरू; र 
त्यो मानव दिर्दमागको त्रुदिटहरूको इवितहासमा रेकS' गन' अकu एउटा तथ्य छ, र कल्पनाको शलिक्तमा एक 
महत्त्वपूर्ण' प्रयोग।"

3. 101 : 21-25

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पशु Aुम्बकत्वको काय'को लेखकको आफ्नै अवलोकनले उनलाई यो एक उपAारात्मक एजेन्ट होइन भनेर 
विवश्वस्त पाछ' , र यसको अभ्यास गन:हरू र यसको प्रवितरोध नगन: वितनीहरूका विवषयहरूमा यसको प्रभाव नैवितक
र शारीरिरक मृत्युमा विनम्त्याउँछ।

4. 102 : 1-8

पशु Aुम्बकत्वको कुनै वैज्ञाविनक आधार छैन, विकनविक परमेश्वरले वास्तविवक, सामंजस्यपूर्ण' र शाश्वत सबैलाई 
विनयन्त्रिन्त्रत गनु'हुन्छ, र उहाँको शलिक्त न पशु वा मानव हो। यसको आधार एक विवश्वास र यो विवश्वास जनावर, 
विवज्ञान मा पशु Aुम्बकत्व, mesmerism, वा सम्मोहन एक विनषेध मात्र हो, न त बुजिद्ध, शलिक्त, न 
वास्तविवकता, र अM'मा, यो तMाकलिMत नश्वर दिर्दमाग को एक अवास्तविवक अवधारर्णा हो।

5. 103 : 18-28

विक्रच्चिस्Aयन विवज्ञानमा नाम गरे अनुसार, पशु Aुम्बकत्व वा सम्मोहन भनेको त्रुदिट, वा नश्वर दिर्दमागको लाविग 
विवलिशष्ट शब्र्द हो। यो गलत विवश्वास हो विक मन पर्दाM' मा छ, र दुबै खराब र राम्रो छ; त्यो खराबी असल जलित्तकै 
वास्तविवक र शलिक्तशाली छ। यो विवश्वासमा सत्यको एउटा गुर्ण छैन। यो या त अज्ञानी वा दुभा'वनापूर्ण' छ। 
सम्मोहनको दुभा'वनापूर्ण' रूप नैवितक मूख'तामा परम हुन्छ। अमर मनका सत्यहरूले माविनसलाई सँभाल्छन्, र 
वितनीहरूले नश्वर दिर्दमागका र्दन्त्यकMाहरूलाई नष्ट गछ'न्, जसका कमजोर र भ्रामक बहानाहरू, मूख' पतंगहरू 
जस्तै, आफ्नै पखेटा गाउँछन् र धूलोमा खस्छन्।

6. 451 : 19-23

हरेक विक्रच्चिस्Aयन वैज्ञाविनक, मन-विनको पान: विवज्ञानको हरेक इमान्र्दार लिशक्षकलाई Mाहा छ विक मानव इच्छा 
विक्रक्षिaयन विवज्ञान होइन, र मानव इच्छाको प्रभावबाट आफूलाई बAाउनको लाविग उसले यसलाई पविहAान 
गनु'पछ'।

7. 446 : 24-16

दुष्टको प्रवितरोध गर्दL,  तपाईंले यसलाई जिजत्नुहुन्छ र यसको शून्यता प्रमाक्षिर्णत गनु'हुन्छ। मानवीय दृखिष् टकोर्ण
होइन,  तर  रै्दवी  कृपाल े विबरामीहरूलाई  विनको  पान:  आध्यात्मित्मक प्रकाश  र  शलिक्तलाई  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गर्द'छ।
इच्छाको अभ्यासले सम्मोहन अवस्Mा ल्याउँछ,  स्वास्थ्यको लाविग हाविनकारक र विवAारको अखण्Sता। तसM'
यसबाट सAेत र सजग रहनुपछ'  । अधम' ढाक्नेले समृजिद्ध र कुनै पविन कारर्णको अन्तिन्तम विवजयलाई रोक्नेछ।
मेटाउनको लाविग त्रुदिटको अज्ञानताले तपाईंलाई यसको दुरुपयोगको विवषय बनाउँछ।

स्वग|य कानून माविनसको र्व्यलिक्तगत स्वशासनको अचिधकारमा अवितक्रमर्ण गरेर तोचिSएको छ। हामीसँग विक्रक्षिaयन
विवज्ञानमा कुनै अचिधकार छैन र अरूको विवAारलाई प्रभाव पान: प्रयास गन: कुनै नैवितक अचिधकार छैन, बाहेक यो
वितनीहरूलाई फाइर्दाको लाविग हो। मानलिसक अभ्यासमा तपाईंल े विबस'न ु हुँरै्दन विक गलत मानव विवAारहरू,

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विवरोधाभासी स्वाM|  अक्षिभप्रायहरू,  र असल गन:  अज्ञानी प्रयासहरूले तपाईंलाई आफ्नो सँगी  पुरुषहरूको
आवश्यकतालाई सही रूपमा जान्न वा न्याय गन' असक्षम बनाउन सक्छ। त्यसैले विनयम हो, सहायताको लाविग
आह्वान गर्दा' विबरामीलाई विनको पानु'होस्, र मानलिसक हत्याराहरूको लिशकारलाई बAाउनुहोस्।

अज्ञानता, सूक्ष्मता वा झूटो परोपकारले सर्दाको लाविग तु्रदिट लुकाउँरै्दन; दुष्टता समय मा प्रकट हुनेछ र आफैलाई
सजाय हुनेछ। प्रर्णालीको पुन:  प्रान्तिप्त काय',  जब मानलिसक रूपमा सत्य द्वारा च्चिस्Mर हुन्छ,  स्वाभाविवक रूपमा
जान्छ।

8. 102 : 16-2

पश ु Aुम्बकत्वको  हल्का  रूपहरू हराउँरै्दछन्,  र  यसको  आक्रामक विवशेषताहरू अगाचिS आउँरै्दछन्।  नश्वर
विवAारको अन्धकारमा लुकेका अपराधका तालाहरू,  हरेक kण्टा जालहरू Mप जदिटल र सूक्ष्म छन्।  पशु
Aुम्बकत्वको वत'मान विवचिधहरू यवित गोप्य छन् विक वितनीहरूले उमेरलाई आलस्यमा फसाउँछन् र अपराधीले
Aाहेको विवषयमा धेरै उर्दासीनता उत्पन्न गछ'न्। विनम्न बोस्टन हेराल्S बाट एक उद्धरर्ण हो:

"मेस्मेरिरज्म एउटा समस्या हो जुन आफैलाई सजिजलो र्व्याख्या र विवकासको लाविग उधारो छैन। यसले विनरंकुश
विनयन्त्रर्णको  अभ्यासलाई  संकेत  गर्द'छ,  र  र्व्यलिक्त  वा  समाजको  लाविग  अन्यMा  रोजगारी  भन्र्दा  यसको
मालिलकद्वारा दुर्व्य'वहार हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।"

माविनसजावितले लिसक्नुपछ'  विक दुष्ट शलिक्त होइन। यसको तMाकलिMत विनरंकुशता भनेको शून्यताको Aरर्ण मात्र हो।
विक्रच्चिस्Aयन विवज्ञानले दुष्टको राज्यलाई नष्ट गछ', र परिरवारमा र त्यसैले समुर्दायमा स्नेह र सद्गरु्ण प्रवद्ध'न गर्द'छ।

9. 98 : 4-7, 15-21

आजका अगमवक्ताले मानलिसक क्षिक्षवितजमा यी समयका संकेतहरू रे्दख्छन्, ईसाई धम'को पुन: प्रकटीकरर्ण 
जसले विबरामीहरूलाई विनको पाछ' र तु्रदिटलाई नष्ट गर्द'छ, र अरू कुनै चिAन्ह दिर्दइने छैन।

मानव विवश्वासहरूको कमजोर परिरसरहरू भन्र्दा बाविहर, पंMहरूको दिढलो पकS भन्र्दा मालिM, विक्रक्षिaयन मन-
विनको पान: प्रर्दश'न एक प्रकट र र्व्यावहारिरक विवज्ञान खSा छ। यो सत्य, जीवन र प्रेमको ख्रीष्टको प्रकटीकरर्णको
रूपमा सबै युगहरूमा प्रभावकारी छ, जुन हरेक माविनसलाई बुझ्न र अभ्यास गन' अपरिरहाय' रहन्छ।

10.    99 : 23-29

साँAो आध्यात्मित्मकताको शान्त, बलिलयो धाराहरू, जसका अक्षिभर्व्यलिक्तहरू स्वास्थ्य, शुद्धता, र आत्म-र्दाह हुन्, 
मानव अनुभवलाई गविहरो बनाउनु पछ' जबसम्म भौवितक अत्मिस्तत्वको विवश्वासलाई टाउको लगाएको जस्तो 

यो बाइबल पाठ प्लेनविफल्S विक्रक्षिaयन साइन्स AA', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिMयो। यो किक]ग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिaयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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रे्दखिखँरै्दन, र पाप, रोग र मृत्युले अनन्तकाल दिर्दन्छ। ईश्वरीय आत्माको वैज्ञाविनक प्रर्दश'न र परमेश्वरको 
आध्यात्मित्मक, लिसद्ध माविनसको लाविग ठाउँ।

रै्दविनक कत'र्व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

रै्दविनक प्राM'ना

प्रत्येक दिर्दन प्राM'ना गनु' यस AA'का प्रत्येक सर्दस्यको कत'र्व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्Mाविपत  होस्,  र  मबाट  सब ै पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वAनल े सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन' सक्छ!

AA' म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय'हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल र्व्यलिक्तगत अनुलग्नकले मर्दर AA'का सर्दस्यहरूको मनसाय वा  काय'लाई
प्रोत्साविहत गनु'पर्द'छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई Aलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ'न्,  पापलाई  हप्काउँर्दा,  साँAो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  AA'का
सर्दस्यहरूले दिर्दनहुँ हेनु'पर्द'छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राM'ना गनु'पर्द'छ,  भविवष्यवार्णी गन',  न्याय गन:,
विनन्र्दा गन:, सल्लाह दिर्दन,े प्रभाव पान: वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

AA' म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन' सतक' ता

यो  AA'का  प्रत्येक सर्दस्यको  कत'र्व्य हुनेछ  विक उसल े आक्रामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिर्दन
प्रवितदिर्दन स्वयंलाई बAाउन ु पछ' ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो र्दावियत्वलाई विबस'न ु वा
बेवास्ता गनु' हुँरै्दन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा र्दोषी हुनेछ।

AA' म्यानुअल, अनुच्छेर्द 8  सेक्सन।6 ।
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_____________________
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