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आइतबार नोभेम्बर 28, 2021

विवषय- पुरातन र आधुविनक नेक्रोमेन्सी, एलिलयास मेस्मेरिरज्म र सम्मोहन, अस्वीकार गरिरयो

स्वर्ण' पाठ:  रोमी 13 : 1

"अविहले शासन गन)हरू परमेश्वरबाट विनयुक्त गरिरएका हुन्।"

उत्तरदायी पढाइ:  प्रस्थान 20 : 1-6

1 तब परमप्रभुले भन्नुभयो,
2 म परमप्रभु वितमीहरूको परमेश्वर हुँ। मैले वितमीहरूलाई मिमश्र देशबाट बाविहर ल्याए ँजहाँ वितमीहरू 

कमारा-कमारीहरू लिथयौ।
3 वितमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पजू्नु हुँदैन।
4 वितमीहरूले कुनै मूर्तितA बनाउनु हुदैँन। कुनै प्रकारको मूर्तितA अथवा नक्सा नबनाऊ जो आकाशमा अथवा 

तल पृथ्वीमालिथ, पथृ्वी मवुिन पानीमा छ।
5 कुनै पविन प्रकारको मरू्तितA त्यस्तो प्रवितरूपको पूजा नगर र त्यसको अगाडी नविनहुर। म परमप्रभु 

वितमीहरूका परमेश्वर हुँ। म मेरा माविनसहरूले अरू देवताहरूको पूजा गरेको घृर्णा गछु'। यदिद कसैले 
मलाई घृर्णा गछ'  भने, वितनीहरूका सन्तानहरू, नाती-नावितनाहरूलाई म वितनीहरूको अपराधका विनम्तिम्त
जिजम्मेवार ठह्राउनेछु।

6 तर म हजारौं पुस्तासम्म ती सन्तानहरूलिसत दयालु हनेछु जसले मलाई प्रमे गछ' र मेरो आज्ञाहरू पालन 
गछ'।

पाठ सेम'न

बाइबलबाट

1. व्यवस्था 28 : 1-3, 6, 7, 14

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।



पृष्ठ 2बाइबली पाठ आइतवार, नोभेम्बर 28, 2021
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1 अब यदिद वितमीहरू आज मैले बताएको परमप्रभु वितमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गन' होलिशयार 
भयौ भने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले वितमीहरूको राष्ट्रलाई पृथ्वीका अन्य सबै राष्ट्रहरू भन्दामालिथ राख्नु
हुँनेछ।

2 यदिद वितमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गयa भने यी सबै आशीवा'द वितमीहरूमालिथ 
लाग्नेछन् र यी सब वितमीहरूका हुनेछन्।

3 शहरमा र गाउँ-बस्तीमा परमप्रभुले वितमीहरूलाई आलिशष दिदनु हुनेछ।
6 परमप्रभुले वितमीहरूलाई सदा-सव'दा तथा वितमीहरूले जे गछa प्रत्येक चीजमा आलिशष दिदनु हुनेछ।
7 वितमीहरूलिसत लडाईं गन' आउने शत्रुहरूलाई पराजिजत गाराउन परमप्रभुले वितमीहरूलाई सहायता गनु' 

हुनेछ। शत्रुहरू वितमीहरूलिसत लडाईं गनु' एउटै बाटो भएर आउनेछन् तर वितनीहरू सातवटा बाटा भएर 
भाग्नेछन्।

14 आज मैले वितमीहरूलाई दिदएका यी उपदेशहरूबाट नQक'  वितमीहरू दाविहने अथवा दुबै्र Qक' नु हुदैन। 
वितमीहरूले अन्य देवताहरूको सेवा गन' वितनीहरूलाई अनुसरर्ण गनु' हुदैन।

2. यशैया 8: 19 (लाई 1st?)

19 कवितपय माविनसहरू भन्छन्, भूतप्रेत खेलाउने अविन जादूगरहरूलाई के गनु' पन)? ती भूतप्रेत खेलाउने र 
जादूगरहरूले कानेखुसी गरी उनीहरूले मात्र माविनसहरू समक्ष गुप्त कुराहरू जानेको भन्लान्। तर म 
वितमीलाई भन्छु विक माविनसहरूले परमप्रभुको आज्ञा माग्नु नै पछ'!

3. 1 शमूएल 28: 3-8, 11-13 (लाई:), 14 (र शाऊल)-18 (लाई 1st,)

3 शमूएल मरे। शमूएलको मृत्युमा सम्पूर्ण' इस्राएलीहरूले दुःख प्रकट गरे। वितनीहरूले शमूएललाई उनकै 
शहर रामामा गाडे। पविहला शाऊलले भुतप्रेत खेलाउनेहरू र ज्योवितषीहरूलाई इस्राएल छोड्न वाध्य 
गरेका लिथए।

4 पलिलश्तीहरू युद्धको विनम्तिम्त तयार लिथए। वितनीहरू शूनेममा आएर त्यहीं छाउनी बनाए। शाऊलले पविन 
सबै इस्राएलीहरूलाई भेला गराएर विगल्बोमा छाउनी हाल्न लगाए।

5 शाऊल पलिलश्ती सेनाहरू देखेर डराए। वितनको मटुु नै काम्यो।
6 शाऊलले परमप्रभुमा प्राथ'ना गरे तर परमप्रभुले जवाQ दिदनुभएन। परमप्रभु परमेश्वरले दश'नमा पविन 

केही उत्तर दिदनुभएन। परमेश्वरले न त उरीम न ता अगमवक्ताद्वारा नै शाऊललाई जवाQ दिदनुभयो।
7 अन्त्यमा शाऊलले आफ्ना अमिधकारीहरूलाई भने, मलाई एउटी तंत्र-मंत्र गन) मविहला ल्याइदेऊ, म 

त्यसलाई सोध्छु यो युद्धको Qल के हुन्छ।”वितनका अमिधकारीहरूले जवाQ दिदए, एन्दोरमा त्यस्ती एउटी 
स्त्री छे।

8 शाऊलले भेष बदल्ाउनको विनम्तिम्त श्चिभन्नै लुगा लगाए यसकारर्ण उसलाई नमिचनोसू। त्यो रात शाऊल 
दुइजना माविनस लिलएर त्यस स्त्रीलाई भेट्न गए। शाऊलले त्यस स्त्रीलाई भने, म वितमीलाई भन्नेछु मेरो 
भविवष्य बताउने आत्मा बोलाऊ। म जसको नाउँ दिदन्छु त्यसैको आत्मा जगाउनु।

11 स्त्रीले सोधी, वितमीले कसलाई बोलाउनु लाउँछौ? शाऊलले भने, शमूएलको आत्मालाई बोलाऊ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12 शमूएलको आत्मा वितनको अमिघ देखा पयp। शमूएललाई देखेर त्यो स्त्रीले जोडले मिचच्याई। वितनले 
शाऊललाई भविनन,् मलाई धोखा दिदनुभयो! तपाईं नै शाऊल हुनुहुन्छ।

13 राजाले स्त्रीलाई भने, नडराऊ। वितमीले के देख्यौ? स्त्रीले भनी, मैले आत्मा भुइँबाट विनस्किस्कएको देखे।
14 शाऊलले सोधे, को जस्तो देखिखन्छ? स्त्रीले जवाQ दिदइ, खास विकलिसमको लबेदा ओढेको एउटा वृद्ध 

माविनस जस्तो देखिखन्छ।”त्यसपमिछ शाऊलले थाहा पाए शमूएल नै हो भनेर। शाऊलले भूइँवितर लिशर 
झुकाए उसलाई अश्चिभवादन गरे।

15 शमूएलले शाऊललाई भने, मलाई विकन दुखः दिदएको? मलाई विकन बोलाएको? शाऊलले भने, म 
संकटमा छु। पलिलश्तीहरू म सँग युद्ध गन' आउँदैछन्, अब परमेश्वर मलिसत हुनु हुन्न। परमेश्वरले मलाई 
केही दिदनुहुन्न। न त उहाँले कुनै अगमवक्ता न सपनामा केही भन्नु हुन्छ। यसकारर्ण तपाईंलाई बोलाएको
छु मलाई भन्नुहोस् म के गरौ?

16 शमूएलले भने, परमप्रभु वितमीलिसत हुनुहुन्न। उहाँ वितम्रो मिछमेकी दाऊदसँग हुनुहुन्छ। यसकारर्ण मलाई 
विकन झन्झट दिदएको?

17 परमप्रभुले के गनु' हुनेछ त्यो भन्न उहाँले मलाई एकपटक आज्ञा गनु'भयो। अविहले परमप्रभुले त्यही गदw 
हुनुहुन्छ। परमप्रभुले वितम्रो हातबाट राजधानी खोस्दै हुनुहुन्छ। अविन उहाँले वितम्रो मिछमेकीको हातमा 
सुम्तिम्पदिदनुहुनेछ। त्यो मिछमेकी चाकिहA दाऊद हो।

18 वितमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ।

4. लूका 4 : 14 (लाई  आत्मा)

14 येशू पविवत्र आत्माको शलिक्त लिलएर Qकू' नु भयो...।

5. लूका 8 : 27 (र) मात्र, 27 (त्यहाँ)-35

27 जब येशू त्यो डुङ्गाबाट उत्रनु भयो, त्यसैबेला शहरबाट आएको एकजना माविनस उहाँलाई भेट्न आए। 
त्यस माविनसलाई भुत लागेको लिथयो। त्यस माविनसले धेरै समयदेखिख लुगा लाउँदैन लिथयो। त्यो माविनस 
घरमा नबसेर मिचहान घारीमा बस्थ्यो।

28 त्यसलाई भूतले धेरै पटक समातको लिथयो। त्यसलाई जेलमा राखिखयो अविन हात खुट्टाहरू साँङ्गलोले 
बाँमिधयो। तर त्यस माविनले सँधैं साँङ्गलाहरू चुडाउँथ्यो, अविन उसलाई भुत् ले एकान्त ठाँउवितर खेदथ्यो। 

29 तर येशूले त्यस माविनसबाट त्यो भूत-आत्मालाई बाविहर विनस्किस्कने आज्ञा दिदनुभयो। त्यो माविनस येशूको 
अघाडी घोप्टेर ठुलो स्वरले मिचच्यायो, ह,े सवpच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, मबाट तपाईं के चाहनुहुन्छ? 
दया गरी मलाई यातना नदिदनुहोस्।

30 येशूले त्यसलाई सोध्नु भयो, वितम्रो नाम के हो? त्योस माविनसले जवाQ दिदयो, लेजिजअन। त्यसले 
लेजिजअन भन्यो विकनभने धेरै भूतहरू ऊ श्चिभत्र पसेका छन्।

31 ती भूतहरूले वितनीहरूलाई अन्नत अँध्यारोमा नपुराइयोस् भनी याचना गरे।
32 त्यस पहाडमा एउटा ठूलो बथान संुगुरहरू चरिररहेका लिथए। ती भूतहरूले वितनीहरूलाई संुगुरहरूमा 

पसाइदिदनुहोस् भनी येशूलाई विबन्ती गरे अविन उहाँले वितनीहरूलाई त्यसै गन) अनुमवित दिदनुभयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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33 तब भूतहरू त्यो माविनसबाट विनस्कीए अविन संुगुरहरूमा पसे। त्यवित भएपमिछ सँुगुरहरू पहाड र समदु्रको 
विकनार वितर भागा-भाग गन' लागे र सबै संुगुरहरू पानीमा डुबे।

34 जब संुगुर गोठालाहरूले चाल पाए, वितनीहरू पविन भागे। वितनीहरूले यो घटना त्यहाँको बस्ती र शहरमा 
सबैवितर सुनाए।

35 माविनसहरू के भयो भनेर बाविहर विनस्किस्कए। वितनीहरू येशूकहाँ आए अविन त्यहाँ त्यो माविनस जसबाट 
भूतहरू भागेका लिथए उहाँको खुट्टामा बलिसरहेको पाए। त्यो माविनसले लुगा लगाएको लिथयो अविन त्यसको 
मनस्थिस्थवित ठीकै लिथयो। माविनसहरू डराए।

6. यूहन्ना 8 : 12

12 त्यसपमिछ, येशू Qेरिर माविनसहरूसंग कुराकानी गन' थाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म संसारको ज्योवित हुँ।
जुन माविनस मेरो पमिछ लाग्दछ ऊ कविहल्यै अन्धकारमा पन) छैन। त्यस माविनसले ज्योवित पाउनेछ जसले 
जीवन प्रदान गन'दछ।

7. लूका 21 : 8

8 येशूले भन्नुभयो, सत'क बस! मूख' नबन। मेरो नाम लिलदै धेरै माविनसहरू आउनेछन्। वितनीहरूले 
भन्नेछन्, म नै ख्रीष्ट हुँ, अविन, सही समय आएको छ! तर वितनीहरूलाई नपछयाउनु।

8. यूहन्ना 10 : 14, 27, 28 (अविन वितनीहरु)

14 म त्यो गोठालो हुँ जसले भेडालाई। म मेरा भेडाहरू। अविन भेडाले पविन मलाई मिचन्दछ। 
27 मेरो भेडाहरू मेरो आवाज सुन्दछन्। म वितनीहरूलाई जान्दछु र वितनीहरूले मलाई पछ्याउँदछन्।
28 ...वितनीहरू कविहल्यै मन) छैनन्। अविन कसैले पविन वितनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लान सकै्तन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 497 : 5-8 (हामी)

हामी एक सवpच्च र असीम ईश्वरलाई स्वीकार र पूजा गछ�। हामी उहाँको पतु्र, एक ख्रीष्टलाई स्वीकार 
गछ�; पविवत्र आत्मा वा ईश्वरीय आरामदायी; र परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा माविनस।

2. 183 : 21-23

ईश्वरीय मनले माविनसको सम्परू्ण' आज्ञाकारिरता, स्नेह र शलिक्तको माग गद'छ। कुनै पविन कम वQादारीको लाविग 
कुनै आरक्षर्ण गरिरएको छैन।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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3. 7 : 17-20

परमेश्वरको अज्ञानता अब विवश्वासको लाविग पाइलाको ढुङ्गा होइन। आज्ञाकारिरताको एउटै ग्यारेन्टी भनेको 
उहाँको सही आशंका हो जसलाई सही जान्नको लाविग अनन्त जीवन हो।

4. 239 : 16-22

हाम्रो प्रगवित पत्ता लगाउन, हामीले हाम्रो स्नेह कहाँ राखिखएको छ र हामी कसलाई परमेश्वरको रूपमा स्वीकार 
गछ� र पालन गछ� भनेर लिसक्नुपछ'। यदिद ईश्वरीय प्रेम हाम्रो लाविग नजिजक, विप्रय र अमिधक वास्तविवक हुदैँ 
गइरहेको छ भने, पदाथ' तब आत्माको अधीनमा छ। हामीले पछ्याउने वस्तुहरू र हामीले प्रकट गन) 
भावनाले हाम्रो दृविष्टकोर्ण प्रकट गद'छ, र हामीले के जिजत्दैछौं भनेर देखाउँदछ।

5. 25 : 13-16, 17-19

येशूले प्रदश'नद्वारा जीवनको माग' लिसकाउनुभयो, विक हामीले यो ईश्वरीय लिसद्धान्तले विबरामीहरूलाई कसरी विनको
पाछ', त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र मृत्युमालिथ विवजय प्राप्त गछ'  भनेर बुझ्न सक्छौं। …परमशे् वरप्रवितको आफ्नो 
आज्ञाकारिरताद्वारा, उहाँले अरू सबैभन्दा बढी आत्मित्मक रूपमा अत्मिस्तत्वको लिसद्धान्त देखाउनुभयो।

6. 410 : 14-21

परमेश्वरमा हाम्रो विवश्वासको हरेक परीक्षर्णले हामीलाई बलिलयो बनाउँछ। भौवितक अवस्थालाई आत्माद्वारा पार 
गन' जवित कदिठन देखिखन्छ, त्यवित नै बलिलयो हाम्रो विवश्वास र हाम्रो प्रेम शुद्ध हुनुपछ'। प्रेरिरत यूहन्ना भन्छन्: 
"प्रेममा कुनै डर छैन, तर लिसद्ध प्रमेले डरलाई हटाउँछ ... डराउने माविनस प्रमेमा लिसद्ध हुँदैन।" यहाँ विक्रश्चिSयन 
विवज्ञान को एक विनश्चिSत र प्रेरिरत घोषर्णा छ।

7. 102 : 30-32 (लाई ,)

माविनसजावितले लिसक्नुपछ'  विक दुष्ट शलिक्त होइन। यसको तथाकलिथत विनरंकुशता भनेको शून्यताको चरर्ण मात्र हो।
विक्रश्चिSयन विवज्ञानले दुष्टको राज्यलाई नष्ट गछ',

8. 103 : 18-23 (लाई 2nd .), 29-2

विक्रस्थिस्चयन विवज्ञानमा नाम दिदए अनुसार, पशु चुम्बकत्व वा सम्मोहन भनेको त्रदुिट, वा नश्वर दिदमागको लाविग 
विवलिशष्ट शब्द हो। यो गलत विवश्वास हो विक मन पदाथ' 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।

वास्तवमा त्यहाँ कुनै नश्वर दिदमाग छैन, र Qलस्वरूप नश्वर विवचार र इच्छाशलिक्तको कुनै स्थानान्तरर्ण छैन। 
जीवन र अत्मिस्तत्व ईश्वरको हो। विक्रश्चिSयन विवज्ञानमा, माविनसले कुनै हाविन गन' सक्दैन, विकनविक वैज्ञाविनक 
विवचारहरू साँचो विवचारहरू हुन्, परमेश्वरबाट माविनसमा जाने।

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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9. 151 : 20-30

वास्तविवक माविनसको हरेक काय' दिदव्य मनद्वारा विनयस्किन्त्रत हुन्छ। मानव दिदमागमा मान' वा विनको पान) कुनै शलिक्त 
छैन, र परमेश्वरको माविनसमालिथ यसको कुनै विनयन्त्रर्ण छैन। ईश्वरीय मन जसले माविनसलाई बनायो उसको 
आफ्नै छविव र समानता कायम राख्छ। सेन्ट पावलले घोषर्णा गरेझैं मानव दिदमाग परमेश्वरको विवरुद्धमा छ र 
यसलाई त्याग्नु पछ'। वास्तवमा अवस्थिस्थत सबै ईश्वरीय मन र यसको विवचार हो, र यस मनमा सम्पूर्ण' अत्मिस्तत्व 
सामंजस्यपूर्ण' र शाश्वत पाइन्छ। सीधा र साँघुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेनु' र स्वीकार गनु' हो, यो शलिक्तको 
उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।

10.   101 : 26-31

यदिद पशु चुम्बकत्वले रोगलाई कम गन' वा विनको पान) देखिखन्छ भने, यो उपस्थिस्थवित भ्रामक छ, विकनविक त्रदुिटले 
त्रुदिटको प्रभावलाई हटाउन सक्दैन। त्रुदिट अन्तग'त असुविवधा सान्त्वना भन्दा राम्रो छ। कुनै पविन उदाहरर्णमा 
जनावरको चुम्बकत्वको प्रभाव छैन, हालसालै सम्मोहन भविनन्छ, भ्रमको प्रभाव बाहेक। यसबाट व्युत्पन्न 
कुनै पविन देखिखने लाभ गूढ जादूमा विवश्वासको समानुपावितक हो।

11.   102 : 1-8, 16-23

पशु चुम्बकत्वको कुनै वैज्ञाविनक आधार छैन, विकनविक परमेश्वरले वास्तविवक, सामंजस्यपूर्ण', र अनन्त सबैलाई 
शासन गनु'हुन्छ, र उहाँको शलिक्त न पशु वा मानव हो। यसको आधार एक विवश्वास र यो विवश्वास जनावर हो, 
विवज्ञान पशु चुम्बकत्व, वा सम्मोहन केवल एक विनषेध हो, न त बुजिद्ध, शलिक्त, न वास्तविवकता, र अथ'मा यो 
तथाकलिथत नश्वर दिदमाग को एक अवास्तविवक अवधारर्णा हो।

पशु चुम्बकत्वको हल्का रूपहरू हराउँदैछन्, र यसको आक्रामक विवशेषताहरू अगामिड आउँदैछन्। नश्वर 
विवचारको अन्धकारमा लुकेका अपराधका तानहरू, हरेक घण्टा जालहरू थप जदिटल र सूक्ष्म छन्। पशु 
चुम्बकत्वको वत'मान विवमिधहरू यवित गोप्य छन् विक वितनीहरूले उमेरलाई आलस्यमा Qसाउँछन्, र अपराधीले 
चाहेको विवषयमा धेरै उदासीनता उत्पन्न गछ'न्।

12.   288 : 9-14

अन्धविवश्वास  र  समझलाई  कविहल्यै  जोड्न  सक्दैन।  जब  विक्रस्थिस्चयन  विवज्ञानको  अम्तिन्तम  भौवितक र  नैवितक
प्रभावहरू  पूर्ण'  रूपमा  समावितन्छ,  सत्य  र  त्रदुिट,  बुझाइ  र  विवश्वास,  विवज्ञान  र  भौवितक  भावना,
अगमवक्ताहरूद्वारा  पूव'मिचवित्रत  र  येशूद्वारा  उद्घाटन  गरिरएको  बीचको  द्वन्द्व  समाप्त  हुनेछ,  र  आध्यात्मित्मक
सद्भावको शासन हुनेछ।

13.   569 : 6-14

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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"वितमी केही कुराहरूमा वQादार भयौ, म वितमीलाई धेरैमालिथ शासक बनाउनेछु" भन्ने शास्त्र शाखिब्दक रूपमा 
पूरा हुन्छ, जब हामी सत्यको सवpच्चताप्रवित सचेत हुन्छौं, जसबाट तु्रदिटको शून्यता देखिखँदैन; र हामीलाई थाहा 
छ विक तु्रदिटको शून्यता यसको दुष्टताको अनुपातमा हुन्छ। जसले ख्रीष्टको लुगाको हेम छुन्छ र आफ्नो नश्वर 
विवश्वास, पशुत्व, र घरृ्णालाई मास्टर गछ', विनको पान) प्रमार्णमा रमाउँछ, - एक मीठो र विनश्चिSत अथ'मा विक 
परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।

14.   568 : 24-30

एउटै पापमालिथ विवजयको लाविग, हामी धन्यवाद दिदन्छौं र सेनाहरूका प्रभुलाई मविहमा दिदन्छौं। सबै पापमालिथको
शलिक्तशाली विवजयको बारेमा हामी के भनौं? एउटा चकp गीत, पविहले भन्दा धेरै मीठो, उच्च स्वग'मा पुग्यो, 
अब स्पष्ट र ख्रीष्टको महान हृदयको नजिजक उठ्छ; विकनभने आरोप लगाउने त्यहाँ छैन, र प्रमेले उनको आदिदम
र अनन्त तनाव पठाउँछ।

दैविनक कत'व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्राथ'ना

प्रत्येक दिदन प्राथ'ना गनु' यस चच'का प्रत्येक सदस्यको कत'व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  प्रेमको  शासन ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माविनसजावितको स्नेह समृजिद्ध, र वितनीहरूलाई शासन गन' सक्छ!

चच' म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय'हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यलिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच'का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय'लाई
प्रोत्साविहत गनु'पद'छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबस्किम्बत  गछ'न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच'का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु'पद'छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्राथ'ना गनु'पद'छ, भविवष्यवार्णी गन', न्याय गन),
विनन्दा गन), सल्लाह दिदन,े प्रभाव पान) वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच' म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन' सतक' ता

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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विवषय- पुरातन र आधुविनक नेक्रोमेन्सी, एलिलयास मसे्मेरिरज्म र सम्मोहन, अस्वीकार गरिरयो

यो  चच'का  प्रत्येक सदस्यको  कत'व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन 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' म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविQल्ड विक्रश्चिSयन साइन्स चच', स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिथयो। यो किकAग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम'शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिSयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम'शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।


