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आइतबार मार्च� 7, 2021

विवषय-मावि�स

स्वर्ण� पाठ:  1 कोरिरन्थी 15 : 57

"हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदंदछौं उहाँले हामीलाई विवजय दिद�ु हुन्छ।"

उत्तरदायी पढाइ:   2 कोरिरन्थी 4 : 8, 9

रोमी 8 : 31, 35, 37-39

8 हामी दुःखै दुःखले घरेिरएका छौं, तर हामी विकचिर्चएका छै�ौं। विकहले काँही हामी अल्मलमा पछ: र के ग�ु� 
प�< जान्दै�ौं, तर हामी त्याग्दै�ौं।

9 हामी सताइरहेका छौं तर परमेश्वरले हामीलाई छोड�ु हुन्�। कविहले कहीं हाम्रो चिर्चत्त दुखाइन्छ तर हामी �ष्ट
गरिरएका छै�ौं।

31 यसकारर्ण यस विवषयमा हामीले के भन्�े? यदिद परमेश्वर हाम्रो वि�म्तिEत हु�ुहुन्छ भ�े, हामीलाई कसले 
पराजय ग�� सक्छ?

35 ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग ग�� सक्�े कु�ै थोक छ? छै�। के दुःखले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट 
अलग ग��सक्छ? सक्दै�! के कदिठ�ाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग ग��सक्छ? सक्दै�।
के अवि�काल वा �ागोंप�ले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग ग��सक्छ? अहँ। के कु�ै आपद वा मतृ्युले 
हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग ग�� सक्छ? 

37 तर परमेश्वरको प्रमेको कारर्णले हामी ती सबै कुराहरूमा पूर्ण� विवजयी बन्छौं।
38 हो, म वि�श्चिNन्त छु विक कु�ै र्चीजले पवि� हामीलाई परमेश्वरको प्रमेबाट अलग पा�� सकै्त� � मृत्यु वा 

जीव�ले � स्वग�दूतहरू वा शास� ग�< आत्माहरूले � त कु�ै वत�मा�का वा भविवष्यका कुराले।
39 � त कु�ै माथिथका वा तलका शथिक्तले � त सारा संसारको कु�ै अरू थिसर्जिजंत कुराले हाम्रो परमेश्वरको 

प्रमेबाट हामीलाई अलग ग�� सक्�ेछ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विWल्ड विXश्चिNय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेEस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिNय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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पाठ सेम��

बाइबलबाट

1. विहतोपदेश  11 : 3 (वितर :)

3 ईमा�दार मावि�सहरूलाई आफ्�ो इमान्दारीले पथ-प्रदश�� गराउँछ।

2. विWथिलप्पी  2 : 14, 15

14 कु�ै ग�ग� वा बहस �गरी सबै काम गर।
15 तब वितमीहरू दुष्ट मावि�सहरू समक्ष वि�दeष, परिरपूर्ण� परमेश्वरका वि�ष्कलंविकत �ा�ीहरू, संसारमा र्चEक�े 

तारा झैं हु�ेछौ।

3. विWथिलप्पी  4 : 11 (को लागी)-13

11 … को लागी मैले त आWूथिसत जो छ त्यसैमा सन्तोष ग�� प्रथिशक्षर्ण थिलएको छु।
12 म जान्दछु गरीब हुदँा कसरी बस्�ु पछ� अवि� जब मेरोमा प्रशस्त हुँदा कसरी बस्�ु पछ� अवि� जब मेरोमा 

प्रशस्त हुँदा पवि� म जान्दछु। सबै परिरस्थिस्थवितसँग कसरी मेल खा�े त्यो रहस्य मैले थिसकेकोछु। भर पेट खा�ु 
पाउँदा र आधा पटे बस्�ु पदा� कसरी जीव� विबताउ�ु पछ� मैले थिसकेको छु। र्चाविहएको कुरा सबै पाउँदा पवि�,
केही �पाउँदा पवि� खुशी हु�ु मैले थिसकेको छु।

13 म सब कुराहरू ग�� समथ� छु विक�भ�े ख्रीष्टले मलाई शथिक्त प्रदा� ग�ु�हुन्छ।

4. उत्पथित्त  37: 2 (यूसुW) (वितर ;), 3, 4, 24 (वितर :), 28 (वितर :)

2 यूसुW सत्र वष�को युवक थिथयो। उसको काम भेडा-बाख्रा हेरर्चाह ग�ु� थिथयो। 
3 इस्राएल बूढो भइसकेपचिछ यूसुW जन्मेको थिथयो। यसकारर्ण इस्राएलले यूसुWलाई अरू छोराहरूलाई भन्दा

बढी माया गथ्यe। याकूबले आफ्�ो छोरोलाई एक विवशेष लामो र अत्यन्तै राम्रो कोट दिदयो।
4 यूसुWका अरू दाज्यू-भाइहरूले जब यो थाहा पाए ँविक वित�ीहरूका बुबा उ�ीहरूलाई भन्दा बढी यूसुWलाई

माया गथ<। यसैकारर्ण वित�ीहरू आफ्�ो भाइलाई घृर्णा गथ<। वित�ीहरू उथिसत राम्रो प्रकारले कुरा ग�� 
अप्ठ्यारो गद� थिथए।

24 त्यसपचिछ वित�ीहरूले उसलाई एउटा खाली सुख्खा कूवामा फ्याँविक दिदए।
28 जब ती चिमद्या�ी व्यापारीहरू �जिजक आए, वित�ीहरूले यूसुWलाई कूवाबाट बाविहर वि�काले। वित�ीहरूले 

यूसुWलाई बीसवटा र्चाँदीका टुXामा बेरे्च। 

5. उत्पथित्त  39 : 1, 3, 7, 8 (वितर 1st ,), 12, 19 (जब)-20 (वितर 2nd ,), 21, 22

यो बाइबल पाठ प्ले�विWल्ड विXश्चिNय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेEस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिNय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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1 जु� व्यापारीले यूसुWलाई विकन्यो उ�ले यूसुWलाई चिमश्र देशमा थिलएर गए। उ�ले यूसुWलाई विWरऊ�को 
अगंरक्षकहरूको से�ापवितलाई बेचिर्चदिदयो।

3 पोतीWरले थाहा पायो परमप्रभुले यूसुWलाई सहायता ग�ु� भएको छ। उ�ले यो पवि� थाहा पायो यूसुWले जे
गछ� त्यसमा उसलाई सWल पा�� परमप्रभुले सहायता ग�ु� भएको हुन्छ।

7 केही समयपचिछ यूसुWको माथिलककी पत्�ीले उसलाई प्रेम ग�� थाली�्। एकदिद� उ�ले भवि��्, “मसँग 
सुत्।”

8 तर यूसुW मा�े�। 
12 उसका माथिलककी पत्�ीले यूसुWको लुगा समाती अवि� उसलाई भ�ी, “वितमी मथिसत ओछ्या�मा आऊ।” 

तर यूसुW त्यहाँबाट यवित र्चाडँो भाग्यो विक उसको लुगा माथिलककी पत्�ीको हातमा �ै रह्यो।
19 ...जवित बेला यूसुWको माथिलकले कथा सु�े, वित�ी साहै्र �ै रिरसाए।
20 पोतीWरले यूसुWलाई त्यही झ्यालखा�ामा राख्यो अवि� यूसुW त्यही बथिसरह्यो।
21 तर परमप्रभु यूसुWथिसत हु�ुहुन्थ्यो। उहाँ संधै ऊसंग दयालु हु�ुहुन्थ्यो।
22 उहाँले अरू कैदीहरूको प्रमुख यूसुWलाई ब�ाए अवि� एक रक्षकबाट गरिर�ु प�< प्रत्येक कुरो वित�लाई ग�� 

लगाए।

6. उत्पथित्त  41 : 1 (वितर :), 14 (वितर :), 15, 16, 28-30 (वितर 1st ;), 33, 37-40

1 दुइवष� पचिछ विWरऊ�ले एउटा सप�ा देख्यो। 
14 यसथ� यूसुWलाई विWरऊ�ले झ्यालखा�बाट जिझकायो र अंग-रक्षकहरूले उसलाई लगत्तै झ्यालखा�बाट 

ल्याए।
15 विWरऊ�ले यूसुWलाई भन्यो, “मैले थाहा पाए ँकसैले वितमीलाई आफ्�ो सप�ा बताए वितमी त्यसको बारेमा 

व्याख्या दिद� सक्छौ अरे। मैले पवि� एउटा सप�ा देखेको छु अवि� त्यस सप�ाको विवषयमा बताउ� यहाँ 
कसैले ब्यख्या ग�� सके��्।”

16 यूसूWले उत्तर दिदए,“म त ब्यारख्या दिद� सस्थिक्द�ँ तर हु�सक्छ परमेश्वले वितमीलाई सप�ाको विबषयमा 
बताउ�ु हु�ेछ।“

28 यो ठीक मैले वितमीलाई भ�े जस्तै �ै हो। परमेश्वरले विWरऊ�लाई बताउ�ु भएको छ उहाँ के ग�ु� हुदैँछ?
29 चिमश्र देशमा सात वष� प्ररू्चर अन्� हु�े छ।
30 तर त्यसपचिछ Wेरिर सात वष� अवि�काल लाग्�े छ। 
33 यसैकारर्ण, हे विWरऊ�, तपाईंले यस्तो बुजिद्धमा� र ज्ञा�ी मावि�स हे�ु�होस् अवि� उ�लाई चिमश्र देशको 

राज्यपाल ब�ाउ�ुहोस्।
37 विWरऊ� र वित�का सबै पदाचिधकारीहरूलाई यो योज�ा राम्रो लाग्यो।
38 त्यसपचिछ उ�ले वित�का सबै पदाचिधकारीहरूलाई सोधे, “के परमेश्वरको आत्मा त्यो व्यथिक्तश्चिभत्र रहेको कु�ै 

व्यथिक्त हामी भेट्� सक्छौ? सक्दै�ौ?”
39 यसथ� विWरऊ�ले यूसुWलाई भ�े, “जब परमेश्वरले वितमीलाई यी सबै कुराहरू बुझ्�े ब�ाउ�ु, भयो, यस 

ठाउँमा वितमी जस्तो ज्ञा�ी तथा बुजिद्धमा�ी कोही पवि� छै�।

यो बाइबल पाठ प्ले�विWल्ड विXश्चिNय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेEस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिNय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।
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40 वितमी �ै एक ज�ा हौ जो यस देशको राज्यपाल हु� सक्�े अवि� मेरा सबै मावि�सहरूले वितम्रो कुरा सुन्�े छ�् 
वितमी जे भन्छौ, आज्ञा पाल� ग�<छ�्। म मात्र एकज�ा व्यथिक्त हु�ेछु जो वितमी देखिख माथिथ रह�ेछु।”

7. उत्पथित्त  42 : 3, 7 (वितर 1st ,)

3 यसथ� चिमश्रमा अन्� विकन्� यूसुWका दाजुहरू मध्ये दश ज�ा गए।
7 यूसुWले आफ्�ो दाज्यू देखे।

8. उत्पथित्त  45 : 4, 5

4 यसथ� यूसुWले आफ्�ा दाज्यू-भाइहरूलाई Wेरिर भ�े, मकहाँ आऊ। म विबन्ती गछु�, वितमीहरू मेरो �जिजक 
आओ यसथ� वित�ीहरू यूसुWको �जिजकमा गए। अवि� उ�ले वित�ीहरूलाई भ�े, “म वितमीहरूको भाइ हुँ। म 
त्यही भाइ हुँ जसलाई वितमीहरूले चिमश्र देशमा कमारोको रूपमा बेरे्चका थिथयौ।

5 अविहले चिर्चन्ता �गर। वितमीहरू आWैथिसत आWूले गरेको काय�को वि�म्तिEत �रिरसाऊ। मलाई यहाँ ल्याउ�मा 
परमेश्वरको एउटा योज�ा हो। म यहाँ वितमीहरूको जीव� बर्चाउ�ुको वि�म्तिEत छु।

9. 1 पत्रुस 2 : 19-23

19 एक व्यथिक्तले कु�ै �राम्रो काम �गरेको भए तापवि� यात�ा भोग्�ु पछ�, तर यदिद त्यस व्यथिक्तले 
परमेश्वरलाई सEझन्छ अवि� पीडा सहन्छ भ�े त्यसले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउँछ।

20 तर वितम्रो कुकम�मा यदिद वितमी सजाय पाउँछौ अवि� त्यो वितमी सहन्छौ त्यसमा वितम्रो प्रशंसा ग�< कु�ै 
कारर्ण हुँदै�। तर वितमीले सुकम� गरेकोमा पवि� यदिद वितमीलाई सजाय दिदइयो अवि� वितमीले धैय� धारर्ण 
गय} भ�े, तब त्यसले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउ�ेछ।

21 वितमीहरुलाई त्यसैको वि�म्तिEत बोलाइएको हौ। ख्रीष्टले अ�ुसरर्ण ग�� भ�ी उदाहरर्ण दिद�ु भएकोछ। 
वितमीहरुले उहाँको ठीक अ�ुसरर्ण ग�ु�पछ� कारर्ण वितमीहरुको वि�म्तिEत ख्रीष्टले कष्ट भोग्�ु भयो।

22 उ�ले पाप गरे��्, अवि� उ�को मुखमा कु�ै छलको कुरो पाइए�।
23 मावि�सहरुले ख्रीष्ट प्रवित �राम्रा कुराहरु भ�े, तर उहाँले वित�ीहरुलाई �राम्रो भन्�ु भए�। ख्रीष्टले यात�ा

भोग्�ु भयो तर उहाँले मावि�सहरुलाई भय देखाउ�ु भए�। ख्रीष्टले आWूलाई परमेश्वरमा सुEप�ु भयो 
जसले सही न्याय ग�ु�हुन्छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विWल्ड विXश्चिNय� साइन्स र्चर्च�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिथयो। यो किकंग जेEस बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विXश्चिNय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यार,े बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर 
एड्डीले ब�ेको छ।



10. विWथिलप्पी  2 : 12, 13

12 मेरा विप्रय साथीहरू! वितमीहरूले सँधै भ�ेको कुरा मा�ेकाछौ। जब म वितमीहरूथिसत थिथए,ँ वितमीहरू 
परमेश्वरको आज्ञाकारी थिथयौ। यो अझ धेरै महत्वपूर्ण� कुरो छ विक अविहले मेरो अ�ुपस्थिस्थवितमा पवि� 
वितमीहरूले परमेश्वरको आज्ञा मान्छौ। मेरो सहायता विब�ै पवि� वितमीहरूले आफ्�ो मथुिक्तकोलाविग कोथिशश 
गर। परमेश्वरको डर र आदर गरेर यसो गर।

13 परमेश्वरले वितमीहरूमा काम ग�ु� हुदैँछ। उहाँलाई केले खुशी पाछ� त्यो ग�ु� उहाँले �ै सहयता ग�ु�हुन्छ अवि� 
शथिक्त दिद�ुहुन्छ। अवि� यस्तो ग�< शथिक्त पवि� उहाँले �ै दिद�ुहुन्छ।

11. रोमी  8 : 28

28 हामी जान्दछौं विक परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा वित�ीहरूको भलाईको लाविग ग�ु�हुन्छ जसले उहाँलाई प्रमे 
गद�छ। ती मावि�सहरू हु�् जसलाई परमेश्वरले बोलाउ�ु भयो विक�भ�े त्यो उहाँकै योज�ा थिथयो।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1.  115: 15-16

मावि�स: परमेश्वरको आध्यात्मित्मक विवर्चार, व्यथिक्तगत, थिसद्ध, अ�न्त।

2.  258: 13-15, 19-24

भगवा�ले मावि�समा असीम विबर्चारलाई सदाको लाविग विवकास गद�, Wराविकलो र असीचिमत आधारबाट माथिथ
र माथिथ उर्चाल्�ुहुन्छ।

असीम थिसद्धान्तको असीम विवर्चार र आध्यात्मित्मक व्यथिक्तत्वबाट झस्थिल्कन्छ, तर भौवितक तथाकथिथत इजिन्�यलाई
विक त थिसद्धान्त वा यसको विवर्चारको कु�ै मान्यता छै�। मा�व क्षमताहरु बढाइएको छ र अ�ुपात मा थिसद्ध छ 
विक�विक मा�वताले मावि�स र ईश्वरको साँर्चो अवधारर्णालाई प्राप्त गद�छ।

3.  307: 25 (को)-30

ईश्वरीय दिदमाग मा�वको आत्मा हो, र मावि�सलाई सबै र्चीजहरूमाथिथ प्रभुत्व दिद�ुहुन्छ। मावि�सलाई 
भौवितक आधारमा सृविष्ट गरिरएको थिथए�, � त आत्माले ब�ाएका भौवितक वि�यमहरू पाल� ग�� आग्रह 
गरिरयो; उसको प्रान्त आध्यात्मित्मक वि�यमहरूमा रहेको छ, म�को उच्र्च का�ू�मा।

4.  90: 24-32

एक मान्छे को लागी मा�ीन्छ विक मावि�सहरु परमेश्वरको समा� छ मावि�स मावि�स असीम विवर्चार मास्टर ग�� 
स्वतन्त्र सेट गद�छ। यस विवश्वासले मृत्युको ढोका बन्द गद�छ, र यसले अमरत्वको लाविग Wराविकलो खोल्छ। 
आत्माको समझ र मान्यता अन्ततः आउ�ुपद�छ, र हामी साथै ईश्वरीय थिसद्धान्त को एक धारर्णा को माध्यम 
बाट भएको रहस्यहरु लाई सुल्झाउ�े हाम्रो समय सुधार ग�� सक्दछौं। वत�मा�मा हामी जान्दै�ौं विक मान्छे के 
हो, तर जब हामी ईश्वरलाई प्रवितविबम्बिEबत गछ: तब हामीले यो वि�श्चिNत रूपमा जान्� सक्दछौं।



5.  228: 11-19

मावि�सको दासत्व वैध छै�। यो स्वतन्त्रता को आफ्�ो विवरासत मा प्रवेश जब यो बन्द हुन्छ, ईश्वरीय ईश्वरीय 
मा आफ्�ो ईश्वर-प्रभुत्व। मोट�लहरूले कु�ै दिद� सव�शथिक्तमा� परमेश्वरको �ाममा आफ्�ो स्वतन्त्रताको हक 
दिदन्छ�्। त्यसोभए ईश्वरीय विवज्ञा�को समझबाट उ�ीहरू आफ्�ै शरीरहरू वि�यन्त्रर्ण ग�<छ�्। उ�ीहरूको 
वत�मा� विवश्वासलाई छोड्दै वित�ीहरू आत्मित्मक वास्तविवकताका रूपमा सामंजस्य पविहर्चा� ग�<छ�् र भौवितक 
असमा�ताका रूपमा असहमवित।

6.  262: 9-16

हामी ईश्वरको सृविष्ट को प्रकृवित र गुर्ण जान्� सक्दै�ौं �श्वर विवश्वासको थोरैमा डुबाएर। हामीले हाम्रा अशक्त 
WडWडाहरूलाई उल्टाउ�ुपद�छ - पदाथ� र जीव�को सत्यता पत्ता लगाउ� हाम्रो प्रयास - र भौवितक 
इजिन्�यहरूको गवाहीभन्दा माथिथ उठ्�ुपद�छ, ईश्वरको अमर धारर्णा भन्दा माथिथ। यी स्पष्ट, उच्र्च विवर्चारहरूले 
ईश्वरीय मान्छेलाई आफ्�ो अत्मिस्तत्वको पूर्ण� केन्� र परिरचिधमा पुग्� प्ररेिरत गद�छ।

7.  517: 30-4

ईश्वरीय प्रमे आफ्�ै विवर्चारहरु लाई आशीवा�द दिदन्छ, र वित�ीहरुको गरु्णा ग�� को लागी - उहाँको शथिक्त प्रकट 
ग��। माटो सEम मावि�स ब�ेको छै�। उसको जन्मथिसद्ध अचिधकार प्रभुत्व हो, अधी�ताको होइ�। उहाँ पृथ्वी र
स्वग�मा आस्थाका स्वामी हु�ुहुन्छ - उहाँ आWैं ले आफ्�ो वि�मा�ताको अधी�मा बस्�ुहुन्छ। यो अत्मिस्तत्वको 
विवज्ञा� हो।

8.  444: 2-6, 10-12

कु�ै � कु�ै रूपमा,  दिढलो होस् वा र्चाँडो,  सबै भौवितकता भन्दा उच्र्च हु�ुपद�छ,  र दुःखकष्ट यस उर्चाईमा
ईश्वरीय एजेन्ट हो। "परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा  वित�ीहरूको भलाईको लाविग ग�ु�हुन्छ जसले उहाँलाई प्रेम
गद�छ," पविवत्र शास्त्रको हुकुम हो।

र्चरर्ण-देखिख र्चरर्ण उहाँलाई विवश्वास ग�<हरूले त्यो Wेला पा�<छ�् "परमेश्वर हाम्रो बलको भण्डार हु�ुहुन्छ 
संकटको बेला उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउ� सक्छौं।"

9.  22: 11-17

"आफ्�ै उद्धारको लाविग काम ग�ु�होस्," i जीव� र पे्रमको माग, यो अन्तको लाविग परमेश्वर तपाई संग काम 
ग�ु�हुन्छ। "म �आएसEम कब्जा ग�ु�होस्!" तपाइँको इ�ाम को लागी प्रतीक्षा ग�ु�होस्, र "राम्रो काम गदा� 
थविकत �हु�ुहोस्।" यदिद तपाईंको प्रयास डरलाग्दो परिरस्थिस्थवितहरूले भरिरएको छ, र तपाईंले कु�ै पुरस्कार प्राप्त
ग�ु�भए� भ�े, त्रुदिटमा विWता� �जा�ुहोस्, वा दौडमा अल्छी बन्�ु हुदैँ�।

10.  254: 19 (को) -23

... मा�व आत्म प्रर्चारिरत हु�ु पछ�। यो काय� ईश्वरले हामीलाई आज मायालुपूव�क स्वीका��, र व्यावहारिरक 
भौवितक रूपमा यवित चिछटो त्याग्�े, र बाह्य र वास्तविवक वि�धा�रर्ण ग�< आध्यात्मित्मक काय� ग�< अ�ुरोध गद�छ।

11.  183: 21-25



ईश्वरीय दिदमागले मावि�सका सEपूर्ण� आज्ञाकारिरता, स्�ेह र शथिक्तको माग गद�छ। कु�ै पवि� कम वWादारीको 
लाविग कु�ै आरक्षर्ण गरिरएको छै�। सत्यको आज्ञापाल�ले मावि�सलाई शथिक्त र शथिक्त दिदन्छ। त्रदुिटमा पेस गदा� 
शथिक्त गुमाउँछ।

12.  202: 15-23

यस विवज्ञा� बाविहर सबै परिरवत��ीय छ; तर अमर मावि�स, आफ्�ो अत्मिस्तत्वको ईश्वरीय थिसद्धान्त अ�ुरुप, 
परमेश्वर, � पाप, पीचिडत, � मद�छ। हाम्रो तीथ�यात्राका दिद�हरू घट्दै जा�ुको सट्टा गुर्णा हु�ेछ, जब 
परमेश्वरको राज्य पथृ्वीमा आउँछ; विक�विक साँर्चो माग�ले मृत्युको सट्टा जीव�तW�  डो .््याउँछ, र पार्थिथंव 
अ�ुभवले गल्तीको अम्तिन्तमता र सत्यको असीम क्षमता प्रकट गद�छ, जसमा परमेश्वरले मावि�सलाई सारा 
पथृ्वीमाथिथ प्रभुत्व दिद�ुहुन्छ।

13.  571: 15-19

जविहले पवि� र सबै परिरस्थिस्थवितमा, राम्रोसँग खराबीलाई जिजत। आWैलाई चिर्चन्�ुहोस्, र परमेश्वरले ज्ञा� र अवसर
प्रदा�  ग�ु�हु�ेछ  खराबमाथिथ  विवजयको  लाविग। प्रेमको  झुण्डमा  ढाविकएको,  मा�व  घृर्णा  तपाईं  सEम  पुग्�
सक्दै�, मा�व घृर्णा तपाईं सEम पुग्� सक्दै�।

14.  452: 10-15

जब पुरा�ो हुर्किकंरहेको छ, तपाईं �याँ लगाउ� डराउ�ु हुँदै�। तपाईंको अग्रगण्य कोस�ले ईष्या� उत्पन्� गद�छ, 
तर यसले सEमा�लाई पवि� आकर्किषंत गद�छ। जब तु्रदिट तपाइँको साम�ा गद�छ, हप्काउ�े वा त्रदुिटलाई �ष्ट ग�< 
विववरर्णलाई रोक्�ुहोस्। अ�ैवितक वातावरर्ण कविहले पवि� सास �Wका�उन्जेल, यसलाई शुद्ध पा�� कोथिशस 
�गरेसEम।

15.  261: 4-7

स्थिस्थर, राम्रो, र सत्यको लाविग स्थिस्थर सोर्च राख्�ुहोस्, र तपाईं यसलाई आफ्�ो अ�ुभवमा उ�ीहरूको 
विवर्चारहरूमा उ�ीहरूको पेसामा ल्याउ�ुहु�ेछ।

16.  451: 14-18

मावि�स आWूले खोजेको दिदशामा विहँड्छ, र जहाँ उसको खजा�ा छ, त्यहाँ उसको हृदय पवि� हु�ेछ। यदिद हाम्रो
आशा र स्�ेह आध्यात्मित्मक छ�्, वित�ीहरू तलबाट आउँदछ, तलबाट होइ�, र वित�ीहरूले आत्माको Wलहरू 
पुरा�ो रूपमा बोक्छ�्।

17.  21: 9-14

यदिद ती रे्चला आध्यात्मित्मक तवरमा अचिघ बदिढरहेका छ भ�े, ऊ श्चिभत्र चिछ�� प्रयास गरिररहेको छ। उहाँ लगातार 
भौवितक ज्ञा�बाट टाढा रह�ुहुन्छ, र आत्माको अविव�ाशी र्चीजहरू वितर हे�ु�हुन्छ। यदिद इमा�दार छ भ�े, ऊ 
शुरूदेखिख �ै व्यग्र रह�ेछ, र प्रत्येक दिद� एक थोरै दिद�को दिदशातW�  बढ्�ेछ, अन्त सEम उसले अन्त्यसEम 
उसले आफ्�ो आ�न्द आ�न्दसाथ पूरा गद�छ।

18.  453: 6-8



सही र गलत, सत्य र तु्रदिट, विवद्याथ�हरूको दिदमागमा कलह हु�ेछ जब सEम विवजय अजेय सत्यको पक्षमा 
टंुविगन्छ।



दैवि�क कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि�क प्राथ��ा

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

र्चर्च� Eया�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग वि�यम

� त दुश्म�ी वा  � केवल व्यथिक्तगत अ�ुलग्�कले मदर र्चर्च�का  सदस्यहरूको म�साय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत ग�ु�पद�छ। विवज्ञा�मा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र मावि�सलाई र्चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञावि�कले प्रमेको चिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबम्बिEबत  गछ��्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँर्चो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  र्चर्च�का
सदस्यहरूले दिद�हुँ हे�ु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउ� प्राथ��ा ग�ु�पद�छ, भविवष्यवार्णी ग��, न्याय ग�<,
वि�न्दा ग�<, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�< वा गल्तीबाट प्रभाविवत हु�बाट।

र्चर्च� Eया�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।1 ।

डू्यटी ग�� सतक� ता

यो  र्चर्च�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हु�ेछ विक उसले  आXामक मा�थिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिद�
प्रवितदिद� स्वयंलाई बर्चाउ�ु 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।

र्चर्च� Eया�ुअल, अ�ुच्छेद 8  सेक्स�।6 ।

_____________________


