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विवषय- मावि�सको रक्षक भगवा�

स्वर्ण  पाठ:  भज�संग्रह 27 : 11

"हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू छ�्। यसैले मलाई पथ प्रदश � ग�ु होस् र तपाईंको उपायहरू बताउ�ु होस्। मलाई
ठीक कुराहरू मात्र ग�  सिसकाउ�ु होस्।"

उत्तरदायी पढाइ:  भज�संग्रह 27 : 1, 3-5, 8, 13, 14 

1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो ज्योवित र उद्धारकत्ता  हु�ुहुन्छ, मैले कोहीसँग पवि� �राउ�ु पद<�! मेरो 
जीव�को लाविग परमप्रभु �ै सुरक्षिक्षत ठाउँ हु�ुहुन्छ! यसैले म कोहीसँग �राउ�े छै�।

3 तर मेरा शत्रुहरू ठक्कर खा�ेछ�् अवि� पवितत हु�ेछ�्। तथाविप सिसपाहीहरू मेरो वरिरपरिर छ�्, म 
�राउ�े छै�। यदिद मावि�सहरूले युद्धमा आक्रमर्ण गरे तापवि� म �राउ�े छै�। विक�? विक�भ�े म 
परमप्रभुमासिथ भरोसा गद छु।

4 परमप्रभुबाट म एउटै मात्र कुरा जान्� चाहन्छुः जीव�भर म उहाँको मन्दिन्दरमा बस्� सकँू, परमपरभुले
दिद�े खुशी अ�ुभव ग�ु सकँू अवि� मन्दिन्दरमा परिरदश � ग�ु  सकँू।

5 परमप्रभुले मलाई बचाउ�ु हुन्छ। जब म संकटमा पछु  उहाँले मलाई आफ्�ो वासस्था�मा 
लुकाउ�ुहुन्छ। उहाँले मलाई आफ्�ो सुरक्षाको ठाउँमा ला�ुहुन्छ।

8 हे परमप्रभु, म तपाईंसँग बोल्� चाहन्छु। म हृदयबाटै तपाईंसँग कुरा ग�  चाहन्छ। म तपाईं समक्ष 
बोल्� आए।ँ

13 मलाई पूरा विवश्वास छ म म�ु  भन्दाअडिN परमप्रभुको सतगुर्ण ह�े  पाउ�ेछु।
14 परमप्रभुको सहयोगलाई पख ! बसिलयो र साहसी होऊ! अवि� परमप्रभुको सहयोग पख !

पाठ सेम �

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्ले�विQल्� विक्रक्षिRय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।



पृष्ठ 2बाइबली पाठ आइतवार, डि�सेम्बर 12, 2021
विवषय- मावि�सको रक्षक भगवा�

1. भज�संग्रह  36: 5, 6

5 हे परमप्रभु, तपाईंको स्�ेहपूर्ण  करूर्णा आकाश भन्दा पवि� उच्च छ। तपाईंको विवश्वस�ीयता 
बादलहरूभन्दा पवि� उच्च छ।

6 परमप्रभु, तपाईंको धार्मिमंकता सव_च्च पव त भन्दा पवि� उच्च छ। तपाईंको न्याय अगाध समदु्र भन्दा 
गविहरो छ। परमप्रभु, तपाईंले मावि�स र पशुहरूलाई रक्षा ग�ु हुन्छ।

2. भज�संग्रह  55 : 22

22 मेरा शत्रुहरू वास्तवमा डिचप्लो धस्�ेहरू हु�्, वित�ीहरू शान्तिन्तका कुराहरू गछ �्, वास्तवमा वित�ीहरू 
युद्धको तयारी गरिररहेका हुन्छ�्। वित�ीहरूका शब्दहरू तेल जस्त डिचप्लो हुँदछ, तर वित�ीहरूले छुरीले झैं
काट्�े गछ �्।

3. प्रस्था� 17: 1-6, 8-13

1 �ैको मरूभूडिमबाट सबै इस्राएली दलसंगै यात्रा गरे। परमप्रभुको आज्ञा अ�ुसार वित�ीहरू एक ठाउँदेखिख 
अक_ ठाउँ यात्रा गरे। जब वित�ीहरू रपीदीम पुगे त्यही छाउ�ी ब�ाए। त्यस ठाउँमा मावि�सहरूको वि�न्तिम्त 
विपउ�े पा�ी सिथए�।

2 यसथ  वित�ीहरू मोशाको विवरोधमा कुरा ग�  लागे अवि� वित�ीहरूले भ�े, हामीलाई विपउ�े पा�ी देऊ। 
मोशाले वित�ीहरूलाई भ�े, वितमीहरू विक� मसिसत बहस गछh? विक� परमप्रभुको परीक्षा सिलन्छौ?

3 तर मावि�सहरू पा�ीको वि�न्तिम्त साहै्र वितखा एका सिथए, यसथ  वित�ीहरूले लगातर मोशा विवरूद्ध ग�-ग� 
गरिररहे। मावि�सहरूले भ�े, विक� वितमीले हामीलाई डिमश्र देशबाट बाविहरा ल्यायौ? के वितमीले हामी हाम्रा 
बाल-बच्चा तथा गाई-वतुहरू सबै पा�ी विब�ा मरू� भ�ी सिलएर आएका हौ?

4 अवि� मोशाले परमप्रभुलाई विवन्ती गरे, म यी मावि�सहरूसिसत के ग�  सक्छु? वित�ीहरू मलाई मा�  तैयार 
छ�्।

5 परमप्रभुले मोशालाई भन्�ुभयो, इस्राएली मावि�सहरूअडिN जाऊ र वित�ीहरूबाट केही 
बूढाप्रधा�हरूलाई वितमीसंगै लैजाऊ। र आफ्�ो लहुरो पवि� ल्याऊ। त्यो लहुरो त्यही हो जु� वितमीले �ील 
�दीमा विहका उ�मा प्रयोग गरेका सिथयौ।

6 म वितमीहरूको अडिN होरेबमा सिस�ै पव तको चट्टा�मासिथ म हु�ेछु। त्यो लहुरोले चट्टा�लाई विहका उ अवि� 
त्यो चट्टा�बाट पा�ी वि�स्क�ेछ, तब मावि�सहरूले त्यो पा�ी विपउ� सक्छ�्। मोशाले त्यही गरे जु� 
इस्राएलका बूढा-प्रधा�हरूले त्यो देखे।

8 रपीदीममा अमालेकी मावि�सहरू आए अवि� इस्राएली मावि�सहरूसिसत ल�ाइँ गरे।
9 यसथ  मोशाले यहोशूलाई भ�े, केही मावि�सहरूलाई छा� र भोसिल अमालेकीहरूसिसत युद्ध ग�  जाऊ। म

पव तमासिथ बसेर वितमीलाई हे�nछु। म त्यहाँ परमेश्वरको लहुरो पक्वी रह�ेछु।
10 यहोशूले मोशाको आज्ञा पाल� गरे। अक_ दिद� उ�ी अमालेकीहरूसिसत युद्ध ग�  गए। त्यही समय मोशा,

हारू� र हूर पव तको टाकुरामा गए।

यो बाइबल पाठ प्ले�विQल्� विक्रक्षिRय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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11 केही समयमा जब मोशाले आफ्�ो हात हावामामासिथ उठाउँथे इस्राएलीहरूले युद्धमा न्दिजत्थे तर जब 
मोशा आफ्�ो हात तल झाथn अमालेकीहरूले न्दिजत्�ु शुरू गथn।

12 केही समय पडिछ मोशाका पाखुरा थाके। मोशासिसत भएका मावि�सहरूले बस्�को वि�न्तिम्त एउटा ढुङ्गा 
ल्याए अवि� हारू� र हूरले मोशाको हात उठाएर राखे। मोशाको एकापदिट्ट हारू� र अक_पदिट्ट हूर सिथए। 
वित�ीहरूले मोशाको हातहरू Nाम �अस्ताउञ्जेलसम्म मासिथ उठाई राखे।

13 यसरी यहोशू र उसका मावि�सहरूले अमालेकीहरूलाई यस युद्धमा परास्त गरे।

4. व्यवस्था 34 : 7

7 मोशा 120 वष को उमेरमा मरे पवि� वित�का आखाँ अझै राम्रा सिथए, वित�ी अझै पवि� पविहले जस्तै बसिलयै 
सिथए।

5. 2 शमूएल 22 : 33-35, 37, 40 (ला :), 50

33 परमेश्वर �ै मेरो बसिलयो विकल्ला हु�ुहुन्छ। उहाँले पविवत्र मावि�सहरूको सहायता ग�ु हुन्छ जो उहाँको 
बाटोमा किहं�्छ�।

34 परमेश्वरले जरायो दौडि�एको गवितमा मलाई सहायता ग�ु हुन्छ। उहाँले उच्च स्था�हरूमा मलाई दृढ 
ब�ाउ�ु हुन्छ।

35 परमेश्वरले मलाई युद्धको तासिलम दिद�ुहुन्छ यसैले मेरा हातले काँसको ध�ु झुकाउँ�सक्छु।
37 मेरा गो�ा बसिलया ब�ाई कु�ै धरमर �गरी बेस्सरी दौ��सकँु
40 परमेश्वर, तपाईंले मलाई युद्धको वि�न्तिम्त शसिtशाली ब�ाउ�ु भयो।
50 परमप्रभु, यही कारर्णले म राष्ट्रको बीचमा तपाईंको गुर्ण गाउँछु यही कारर्णले म तपाईंको स्तुवित गीत 

गाउँछु।

6. मत्ती 4: 23, 24

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा ग�ु भयो। उहाँले वित�ीहरूको सभाNरहरूमा सिसकाउ� लाग्�ुभयो 
अवि� स्वग को राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार ग�ु भयो। उहाँले मावि�सहरूमा भएका हरेक विकसिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई वि�को पा�ु भयो।

24 उहाँको कीर्तितं सिसरिरयाभरिर किQंन्दिजयो, अवि� मावि�सहरूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई 
उहाँकहाँ ल्याउ� थाले। ती रोगी मावि�सहरू अ�ेक प्रकारका रोग र कष्टले पीडि�त सिथए। कवितज�ा 
मावि�सहरू एकदमै �राम्रा रोगले पीडि�त सिथए भ�े कवितज�ा भूत-प्रेत र विपशाच लागेकाहरू सिथए। 
कवितज�ा छारेरोग लागेकाहरू र कवितज�ा पक्षवात भएकाहरू सिथए। येशूले वित�ीहरू सबैलाई वि�को 
पा�ु भयो।

7. मत्ती 5: 1, 2

यो बाइबल पाठ प्ले�विQल्� विक्रक्षिRय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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1 येशूले त्यहाँ भएका धेरै मावि�सहरूलाई देख्�ु भयो। येशू �ाँ�ामा उक्लेर बस्�ुभयो। उहाँका चेलाहरू 
पवि� उहाँको �न्दिजक आएका सिथए।

2 उहाँले वित�ीहरूलाई सिसकाउ� थाल्�ुभयो। उहाँले भन्�ुभयो,

8. मत्ती 11: 28-30

28 मकहाँ आऊ। ‘जो थविकत औ कष्टले दविबएकाहरू हो! म वितमीहरूलाई आत्माको वि�न्तिम्त विवश्राम दिद�ेछु।
29 मेरो कामकुरो ग्रहर्ण गर अवि� मबाट सिसक, म विव�यी र विव�म्र-हृदयको छु। अवि� वितमीहरूले आफ्�ो 

आत्मामा विवश्राम पाउ�ेछो।
30 हो, मेरो काम ग्रहर्ण ग�  सन्दिजलो छ। वितमीहरूलाई दिदइ�े भार हलका छ।

9. प्रेरिरत 9: 36-41

36 जोप्पा भन्�े शहरमा येशूका एकज�ा चेली सिथए। उ�को �ाउँ तविबता सिथयो। उ�को ग्रीक �ाउँ �ोरकस् 
सिथयो जसको अथ  हो हरिरर्णी। वित�ले मावि�सहरूका लाविग सदैव असल कामहरू गरेकी सिथई�् अवि� 
खाँचो परेकाहरूलाई सधैं पैसा दिदन्थिन्थ�्।

37 पत्रुस सिलड्डामा भएको बेला तबीता विबमार भई अवि� मरी। वित�ीहरूले उ�को शरीर धोई-पखालेर 
मासिथल्लो तल्लामा राखिखदिदए।

38 जोप्पामा भएका चेलाहरूले पत्रुस सिलड्डामा सिथयो भन्�े सु�े। सिलड्डा जोप्पाको छेउमा सिथयो। यसथ  
वित�ीहरूले पत्रुसकहाँ दुइज�ा मावि�सहरू पठाए। वित�ीहरूले उ�लाई विबन्ती गरे, दया गरेर हामी भएको
ठाउँमा डिछटो आउ�ुहोस्।

39 पत्रुस तयार भए अवि� वित�ीहरूसंग लागे। जब वित�ी आइपुगे वित�ीहरूले वित�लाई मासिथल्लो कोठामा 
लगे। सबै विवधवाहरू पत्रुसका वरिरपरिर रँूदै उक्षिभए। वित�ीहरू रोई-कराई विवलाप गरिररहेका सिथए। तविबता 
जीउँदो हुदँा ब�ाएकी कोटहरू साथै अन्य पोषाकहरू वित�ीहरूले देखाए।

40 पत्रुसले ती सबैज�ालाई कोठा बाविहर पठाए। उ�ले Nु�ँा टेके अवि� प्राथ �ा गरे। त्यसपडिछ वित�ी 
तबीताको मृतशरीरपट्टी Q विकए र भ�े, तबीता जुरूक्क उठ! उ�ले आँखाहरू खोसिल�्। जब वित�ले 
पत्रुसलाई देखिख�्, वित�ी उठेर बसिस�्।

41 पत्रुसले वित�लाई हातको साहारा दिदएर उठाए। त्यसपडिछ उ�ले विवश्वासीहरूलाई �ाके, विवधुवीहरूलाई 
कोठाक्षिभत्र बोलाए। वित�ले तविबता जीउँदो भएकी वित�ीहरूलाई देखाए!

10. भज�संग्रह 92 : 4 (वितमी), 12-14

4 ...हे परमप्रभु, तपाईंले आफ्�ा सृज�ासिसत हामीलाई साँन्थिच्च �ै खुशी ब�ाउ�ु भयो। हामी खुशीसाथ 
तपाईंले ग�ु  भएका कुराहरू बारे गाउँछौं।

12 असल मावि�सहरू लेबा�े�मा परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोविपएको देवदारू जस्ता छ�्, 
13 परमप्रभुको मन्दिन्दरमा रोप्न गरिरएको धम� मावि�सहरू हाम्रो परमेश्वरको मन्दिन्दरको प्राङ्गर्णमा 

Qुसिलरहेकाछ�्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विQल्� विक्रक्षिRय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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14 वित�ीहरू बृद्ध भए तापवि� वित�ीहरूले �याँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार Qल उत्पाद� गरिररह�े छ�्।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 387 : 27-32

ईसाई धम को इवितहासले मावि�सलाई उहाँको स्वग�य विपता, सव शसिtमा� दिदमागले दिदएको सहयोगी प्रभाव र 
सुरक्षा शसिtको उत्कृष्ट प्रमार्णहरू प्रस्तुत गद छ, जसले मावि�सलाई विवश्वास र समझ दिदन्छ जहाँ आQैलाई 
प्रलोभ�बाट मात्र होइ�, तर शारीरिरक पी�ाबाट पवि� बचाउ� सविकन्छ।

2. 5 : 16 (भगवा�)-18

परमेश्वरले उहाँको प्रेमको ध�लाई समझ र स्�ेहमा खन्याउ�ुहुन्छ, हामीलाई हाम्रो दिद�को अ�ुसार बल 
दिद�ुहुन्छ।

3. 407 : 11 (विक्रन्थिस्चय�)-16

विक्रन्थिस्चय� विवज्ञा� साव भौम रामबार्ण उपाय हो, जसले �श्वर दिदमागको कमजोरीलाई शसिt दिदन्छ, - अमर र 
सव शसिtमा� दिदमागबाट शसिt, - र मा�वतालाई शुद्ध इच्छाहरूमा मासिथ उठाउँदै, आध्यात्मित्मक शसिt र 
मावि�सको सद्भावमा पवि�।

4. 80 : 1-3

हामीसँग सत्यको आशंकाको अ�ुपातमा बल छ, र सत्यको वच� दिदएर हाम्रो शसिt कम हुदैँ�।

5. 485 : 30-3

बल पदाथ मा छ भन्�ु भ�ेको शसिt सिलभरमा छ भन्�ु जस्तै हो। वस्तुमा कु�ै पवि� जीव� वा बुन्दिद्धको धारर्णा 
वास्तवमा आधारविवही� छ, र तपाईंले झूटको वास्तविवक प्रकृवित सिसकेका बेला झूटमा विवश्वास ग�  सक्�ुहुन्�।

6. 198 : 29-14

लोहारको पाखुराको मांसपेशीहरू बसिलयो रूपमा विवकसिसत भएकाले, यसले व्यायामले यो �वितजा उत्पन्� 
गरेको वा कम प्रयोग गरिरएको हात कमजोर हु�ुपछ  भ�ेर पछ्याउँदै�। यदिद पदाथ  काय को कारर्ण हो, र यदिद
मांसपेसिशहरु, �श्वर दिदमाग को इच्छा विब�ा, हथौड़ा उठाउ� र वि�हाई प्रहार ग�  सक्छ भ�े, यो साँचो मान्� 
सविकन्छ विक हथौड़ाले मांसपेसिशहरु लाई ठूलो ब�ाउँछ। दि�प-हथौ�ा व्यायाम गरेर आकारमा बढाइएको छै�। 
विक� �होस्, विक�की मांसपेशीहरू काठ र Qलाम जस्तै सामग्री हु�्? विक�भ�े म�ले हथौ�ामा यस्तो 
�वितजा वि�काल्छ भ�ेर कसैले विवश्वास गद<�।
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बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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मांसपेसिशहरु आत्म-अक्षिभ�य गद<��्। यदिद दिदमागले वित�ीहरूलाई चलाउँदै� भ�े, वित�ीहरू गवितही� छ�्। 
तसथ  यो महा� तथ्य हो विक दिदमागले मात्र मावि�सलाई आफ्�ो अडिधकार माQ त विवस्तार र सशt ब�ाउँछ - 
यसको माग र शसिtको आपरू्तितंको कारर्णले। मांसपेशीको व्यायामले होइ�, व्यायाममा लोहारको विवश्वासको 
कारर्णले गदा  उ�को हात बसिलयो हुन्छ।

7. 217 : 24-8

थका�को वैज्ञावि�क र स्थायी उपाय भ�ेको शरीरमा म�को शसिt वा शारीरिरक थका�को कु�ै भ्रमलाई जान्�ु
हो, र यस भ्रमलाई �ष्ट ग�ु होस्, विक�विक पदाथ  थविकत र भारी बोकेको हु� सक्दै�।

तपाईं भन्�ुहुन्छ, "मेह�तले मलाई थकाइ दिदन्छ।"  तर यो म के हो? यो मांसपेशी वा दिदमाग हो? कसले
थाकेको छ र बोल्छ? दिदमाग विब�ा, मांसपेसिशहरु थविकत हु� सक्छ? के मांसपेसिशहरु कुरा गछ �, वा तपाई
उ�ीहरुको लाविग कुरा ग�ु हुन्छ? कुरा गैर-बुन्दिद्धमा� छ। �श्वर दिदमागले झूटा कुरा गछ , र जसले थका�लाई
पुविष्ट गछ , त्यो थका� ब�ाउँछ।

वितमी भन्दै�ौ पाङ्ग्रा थविकत छ, तैपवि� शरीर पाङ्ग्राजस्तै भौवितक छ। यदिद यो शरीरको बारेमा मा�व म�ले
के भन्छ भ�े, यो शरीर, वि�ज�व चक्र जस्तै, कविहल्यै थविकत हु�े सिथए�। सत्यको चेत�ाले हामीलाई बेहोशमा
आराम ग�n Nण्टा भन्दा बढी आराम दिदन्छ।

8. 385 : 1-18

यो प्रख्यात छ विक फ्लोरेन्स �ाइटिटंगेल र मा�वीय श्रममा संलग्� अन्य परोपकारीहरूले सामान्य मावि�सहरूले 
सह� �सक्�े थका� र एक्सपोजरहरू विब�ा �ुब्� सक्षम भएका छ�्। व्याख्या वित�ीहरूले ईश्वरीय का�ू�बाट 
प्राप्त गरेको समथ �मा वि�विहत छ, मा�व भन्दा मासिथ उठेर। आध्यात्मित्मक माग, सामग्रीलाई शान्त पा�n, ऊजा  र 
सह�शीलताको आपूर्तितं अन्य सबै सहायताहरूलाई उडिछ�ेर, र दण्�लाई रोक्छ जु� हाम्रो विवश्वासले हाम्रा 
उत्कृष्ट काय हरूमा संलग्� गद छ। हामी याद गरौं विक सहीको शाश्वत वि�यम, यद्यविप यसले पापलाई आफ्�ै 
काया न्वय�कता  ब�ाउ�े का�ू�लाई कविहल्यै रद्द ग�  सक्दै�, मावि�सलाई सबै दण्�हरूबाट छुट दिदन्छ तर 
गल्तीको लाविग हु�े सजायबाट।

वि�रन्तर परिरश्रम, अभाव, एक्सपोजर, र सबै अविप्रय अवस्थाहरू, यदिद पाप विब�ा, पी�ा विब�ा अ�ुभव ग�  
सविकन्छ। जे ग�ु  तपाईंको कत व्य हो, तपाईं आQैलाई हावि� �गरी ग�  सक्�ुहुन्छ।

9. 384 : 3-12

हामीले भौवितक का�ू� उल्लङ्N� गरेका छौं र जरिरवा�ा वित�ु पछ  भन्�े वि�राशाज�क विवचारबाट हाम्रो 
दिदमागलाई मtु ग�ु पछ । प्रेमको वि�यमको साथ आQैलाई आश्वस्त गरौं। परमेश्वरले मावि�सलाई सही कामको 
लाविग, इमा�दार कामको लाविग, वा दयालु काय हरूको लाविग कविहल्यै दण्� दिद�ुहुन्�, यद्यविप वित�ीहरूले उसलाई
थका�, डिचसो, गम�, संक्रामकमा पदा Qास गछ �्। यदिद मावि�सले वस्तुको माध्यमबाट दण्� भोगेको देखिखन्छ 
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भ�े, यो �श्वर दिदमागको विवश्वास मात्र हो, बुन्दिद्धको का�ू� होइ�, र मावि�सले यसलाई खारेज ग� को लाविग यस 
विवश्वासको विबरूद्ध आफ्�ो विवरोधमा प्रवेश ग�ु  पछ ।

10.   376 : 13 (त्यहाँ)-16

...त्यहाँ एक राम्रो म�साय र काय मा धेरै जीव� र अमरता छ, �श्वर �साहरूबाट बग्�े र जीव�को शारीरिरक 
भाव�ा अ�ुकरर्ण ग�n सबै रगतमा भन्दा।

11.   387 : 8 (कविहले)-12

...जब हामीले यो महसुस गछ� विक अमर म� सधैं सविक्रय छ, र आध्यात्मित्मक ऊजा हरू � त समाप्त हु� सक्छ र
� त तथाकसिथत भौवितक का�ू�ले ईश्वर-प्रदत्त शसिtहरू र स्रोतहरूमासिथ आक्रमर्ण ग�  सक्छ,  हामी सत्यमा
आराम ग�  सक्षम हुन्छौं, अमरताको आश्वास�बाट ताजा भएर, मृत्युको विवरुद्धमा।

12.   167 : 6-10

हामी जीव�लाई ईश्वरीय विवज्ञा�मा मात्र बुझ्छौं जब हामी शारीरिरक भाव�ा भन्दा मासिथ रहन्छौं र यसलाई
सुधाछ�। राम्रो  वा खराबको दावीको हाम्रो  समा�ुपावितक स्वीकारले हाम्रो  अत्मिस्तत्व,  हाम्रो स्वास्थ्य,  हाम्रो
दीNा यु र हाम्रो ईसाई धम को सद्भाव वि�धा रर्ण गद छ।

13.   392 : 27-32

हावा, व्यायाम, वंशा�ुगत, संक्रामक वा दुN ट�ा होस् भ�ी रोग वि�म्त्याउ�े अवस्था आएमा पोट रको रूपमा 
आफ्�ो काया लयको काम ग�ु होस् र यी अस्वस्थ विवचार र �रहरू बन्द ग�ु होस्। �श्वर दिदमागबाट 
अपमा�ज�क त्रुदिटहरू बविहष्कार ग�ु होस्; तब शरीरले वित�ीहरूबाट पी�ा पाउ� सक्दै�।

14.   393 : 8-15

म� शारीरिरक इन्दिन्द्रयहरूको मासिलक हो, र रोग, पाप र मृत्युलाई न्दिजत्� सक्छ। यो ईश्वर-प्रदत्त अडिधकार प्रयोग
ग�ु होस्। आफ्�ो शरीरको कब्जा सिल�ुहोस्, र यसको भाव�ा र काय लाई शास� ग�ु होस्। आत्माको बलमा 
उठ्�ुहोस् जु� असल छै� सबैको प्रवितरोध ग� । परमेश्वरले मावि�सलाई यसका लाविग सक्षम ब�ाउ�ुभएको छ, 
र कु�ै पवि� कुराले मावि�सलाई ईश्वरीय रूपमा प्रदा� गरेको क्षमता र शसिtलाई कम ग�  सक्दै�।

दैवि�क कत व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा
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उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।
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विवषय- मावि�सको रक्षक भगवा�

दैवि�क प्राथ �ा

प्रत्येक दिद� प्राथ �ा ग�ु  यस चच का प्रत्येक सदस्यको कत व्य हु�ेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीव�,  र  प्रेमको  शास� ममा  स्थाविपत होस्,  र मबाट सबै  पाप  हटाउ�;  र  तपाईंको  वच�ले  सबै
मावि�सजावितको स्�ेह समृन्दिद्ध, र वित�ीहरूलाई शास� ग�  सक्छ!

चच  म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरर्णा र काय हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी  वा  � केवल व्यसिtगत अ�ुलग्�कले मदर चच का  सदस्यहरूको म�साय वा  काय लाई
प्रोत्साविहत ग�ु पद छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मावि�सलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रेमको डिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिम्बत  गछ �्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच का
सदस्यहरूले दिद�हुँ हे�ु पद छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ� प्राथ �ा ग�ु पद छ, भविवष्यवार्णी ग� , न्याय ग�n,
वि�न्दा ग�n, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�n वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु�बाट।

चच  म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।1 ।

डू्यटी ग�  सतक ता

यो  चच का  प्रत्येक सदस्यको  कत व्य हु�ेछ  विक उसले  आक्रामक मा�सिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिद�
प्रवितदिद� स्वयंलाई बचाउ�ु पछ ,  र परमेश्वर,  आफ्�ा �ेता र मावि�सजावितप्रवित आफ्�ो दावियत्वलाई विबस �ु वा
बेवास्ता ग�ु  हुँदै�। उसको कामले उसलाई न्याय गरिर�ेछ, र न्याय गरिर�ेछ वा दोषी हु�ेछ।

चच  म्या�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्ले�विQल्� विक्रक्षिRय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको धम शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिRय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले ब�ेको छ।


