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आइतबार डि�सेम्बर 11, 2022

विवषय- मावि�सको रक्षक भगवा�

स्वर्ण  पाठ भज�संग्रह 107: 14

"कालो कोठरीको कैदबाट परमेश्वरले वित�ीहरूलाई बाविहर वि�काल्�ु भयो। वित�ीहरूलाई बाँडि/एका �ोरीहरू
उहाँले चु�ाई दिद�ुभयो।"

उत्तरदायी पढाइ:  भज�संग्रह 27: 1, 3-5, 8, 11, 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।ँ

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

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

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

बाइबलबाट

1. भज�संग्रह 37: 39 (मुसि])

39 ... /म^ मावि�सहरूलाई परमप्रभुले बचाउ�ु हुन्छ। जब /म^ मावि�सहरू संकटमा पद छ�् परमप्रभु 
वित�ीहरूको बल बन्�ु हु�ेछ।

2. दावि�यल 6: 1, 2 (से :), 3, 4 (से 2nd ;), 5-8 (से 5th ,), 9-12 (से 7th ,), 13, 14 (से:), 15-
17 (से 2nd ,), 18 (से :), 19-23, 25-27

1 सम्पूर्ण  उसका राज्यहरूमा शास� ग�  दारालाई 120 ज�ा प्रान्तिन्तय ब�ा हाविकमहरू वि�यु] ग�  असल 
लाग्यो।

2 उ�ले ती� ज�ा मंवित्रहरू, सल्लाहकारहरू वि�यु] गरे, यी मंवित्रहरू, सल्लाहकारहरू मध्ये एक ज�ा 
दावि�यल पवि� सिथए।

3 चाँ�ै दावि�यलले आRूलाई राम्रो चरिरत्र अवि� /ेरै योग्यता भएको देखाए। यसकारर्ण, राजाले उ�लाई 
सारा राज्यमा शासक ब�ाए।

4 तर जब अरू पय वेक्षकहरू अवि� प्रान्त अडि/पवितहरूले यो खबर पाए पडिछ दावि�यलसँग ईष्या ग�  र 
उ�ीहरूले दावि�यलसँग वि�ँहू खोज्� थाले, जब दावि�यल सरकारी कामले कतै जान्थे त्यवित बेला उ�ले 
गरेको काममा अरूहरूले �जर राख्थे तर पवि� उ�ीहरूले दावि�यलमा कु�ै दोष भेट्टाए��्। दावि�यल 
एकदमै ईमान्दार अवि� विवश्वासी सिथए। उ�ले राजासँग कु�ै प्रकारको छल कपट गरे��्। उ�ी एकदमै 
परिरश्रमी सिथए।

5 यसैले ती मावि�सहरूले भ�े, अविहले सम्म हामीले दावि�यलको कु�ै दोष भेट्टाउ� सके�ौ, यसैले दोष 
देखाउ�को वि�न्तिम्त यस्तो कुरा खोज्�ु पछ  जु� परमेश्वरको वि�यमसँग सम्बन्धिन्/त होस्।

6 त्यसपडिछ ती मंवित्रहरू र सल्लाकारहरू अवि� प्रांन्तका ब�ाहाविकमहरूले राजाकहाँ आएर भ�े, राजा दारा
अमर रहु�।

7 राज्यको हामी सबै मंवित्र, शासक, प्रान्तीय ब�ा हाविकम, भारादार र प्रदेशपालहरू सल्लाह गरेर सहमत 
भएकाछौं विक राजाले एउटा यस्तो विवशेष वि�यम कायम राख्�ुहोस्, अवि� प्रत्येक मावि�सले त्यो वि�यम 
पाल� ग�ु प�m होस्, यस्तो वि�यम होस् कु�ै पवि� मावि�सले तपाईंलाई छो�ेर अकn कु�ै मावि�स अथवा 
देवताको पूजा तीस दिद� सम्म गयn भ�े, त्यसलाई सिसंहको खोरमा हालेर मारिरयोस्।

8 अब हे राजा! सिलखिखत रूपमा वि�यम ब�ाएर हस्ताक्षर गरिरदिद�ु होस्। त्यो बदली हु� �पाओस्, विक�विक 
मादी र Rारसिसहरूको वि�यम � त बदल्ी हुन्छ � त मेदिट्टन्छ।

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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9 यसैले राजा दाराले यो वि�यम ब�ाएर हस्ताक्षर गरे।
10 दावि�यलले प्रत्येक दिद� ती� पल्ट परमेश्वरलाई प्राथ �ा गथm, प्रत्येक दिद� ती� पल्ट दावि�यल Oुँ�ा टेकेर 

परमेश्वरको प्राथ �ा अवि� प्रशंसा गथn जब दावि�यलले यो �याँ वि�यमको विवषयमा सु�े ऊ उसको Oरमा 
गए। दावि�यल उसको Oरको छतमासिथ गए। दावि�यल झ्यालवितर गए त्यो यरूशलेमपदिट्ट खोसिलएको सिथयो।
तब दावि�यलले स/ैं जस्तै उ�को Oुँ�ा टेकेर प्राथ �ा गरे।

11 उ�का दुश्म�हरूले दावि�यललाई पक्र�े मौका हेरिररहेका सिथए र दावि�यललाई परमेश्वरको प्राथ �ा गद= 
गरेको भेट्टाए।

12 त्यसपडिछ उ�ीहरू राजा भएकहाँ आएर उ�लाई त्यो वि�यमको विवषयमा सम्झ�ा गराए। हे राजा! तपाईंले
यस्तो का�ू� ब�ाउँ�ु भएको होइ� विक तीस दिद�क्षिभत्र तपाईंलाई बाहेक कसैले अरू कु�ै देवता वा 
मावि�सलाई विबन्तिन्त प्राथ �ा गयn भ�े त्यसलाई सिसंहको खोरमा हासिल�े छ? राजाले जवाR दिदए, हो यो 
वि�Sय गरिरएको हो। मादिद र Rारसीहरूको का�ू� स्थायी हुन्छ।

13 यसपडिछ वित�ीहरूले राजालाई भ�े, वि�कालावास भएको यहूदीहरू मध्ये एकज�ा दावि�यलले तपाईंले 
ब�ाउ�ु भएको का�ू�को वास्ता गरे��्। वित�ले आफ्�ा परमेश्वरलाई दिद�मा ती� पल्ट विबन्ती प्राथ �ा 
गछ �्।

14 जब राजाले यो खबर सु�े वित�ी अत्यन्तै दुखी भए, लगत्तै उ�ले दावि�यललाई बँचाउ�े चेष्टा गरे। उ�ले 
सूया स्त �हुञ्जेलसम्म दावि�यललाई बचाउँ�े चेष्टा गरे।

15 तब मावि�सहरूले मौका पाए अवि� राजाकहाँ आएर भ�े, हे महाराज तपाईंलाई यो थाहा छ विक 
मादीहरूको र Rारसीहरूको का�ू� कविहले पवि� बदल्ी हुँदै�, राजाले यो का�ू� बदल्ी ग�  स]ै��्।

16 तब राजाले वित�ीहरूलाई दावि�यललाई सिसंहको खोरमा फ्याँक्�े आदेश दिदए। राजाले दावि�यललाई भ�े, 
म विवश्वास गछु  परमेश्वरले जसलाई वितमी स/ैं आरा/�ा गछy, वितमीलाई बचाउ�।

17 त्यसपडिछ वित�ीहरूले एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर सिसंहको खोरमा राखे अवि� राजाको लाल मोहर, मन्त्रिन्त्र र 
शासकहरूको लाल मोहर लगाई दिदए जसद्वारा त्यो ढुङ्गालाई कसैले हटाउ� अवि� खोरबाट 
दावि�यललाई बचाउँ� �सकोस्।

18 तब राजा दारा आफ्�ो महलमा गए। वित�ीले त्यो रात खाए��् अवि� सुते��् र कसैलाई पवि� त्यहाँ आउ�
दिदए��्।

19 विबहा� न्दिझसडिमसे उज्यालोमा राजा उठेर �रले काम्दै सिसंहको खोरमा गए।
20 राजा खोरको छेउमा गएर दावि�यललाई कराएर भ�े, हे दावि�यल जीविवत परमेश्वरका सेवक, वितमीले 

वि�रन्तर सेवा गरेका वितम्रा परमेश्वरले वितमीलाई बचाउँ� सक्�ु भयो?
21 दावि�यलले राजालाई जवाR दिदए, महाराज अमर रहु�्।
22 मेरो परमेश्वरले आफ्�ा स्वग दूत पठाएर सिसंहहरूको मुख बन्द ग�ु  भयो। यसकारर्ण सिसंहहरूले मलाई 

�ोक्सा� ग�  सके��् विक�भ�े मेरो परमेश्वर जान्�ुहुन्छ विक म वि�दnष छु। हे महाराज! मैले तपाईंलाई कु�ै
अन्याय गरेको छै�।

23 त्यस पडिछ राजा अत्यन्तै खुशी भएर दावि�यललाई खोरबाट वि�काल्�े हुकुम दिद�ुभयो। दावि�यल खोरबाट 
वि�कासिलए अवि� वित�मा कु�ै प्रकारको चोट लागेको पाए��्, विक�भ�े उ�ले परमेश्वरमासिथ विवश्वास गथm।

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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25 त्यसपडिछ राजा दाराले सारा पृथ्वी भरिर बस्�े विवक्षिभन्� भाषा बोल्�े, विवक्षिभन्� जावितका मावि�सहरूलाई 
एउटा शुभ-काम�ा डिचठ्ठी लेखेवितमीहरूलाई शान्तिन्त होस्।

26 म एउटा �याँ वि�यम ब�ाउँदैछु मेरो राज्यमा हरेक मावि�सले दावि�यलका परमेश्वरको �र मा�ु� र आदर 
गरू�्। दावि�यलका परमेश्वर जीविवत परमेश्वर हु�ुहुन्छ, उहाँ सदा-सव दा जीउ�ु हुन्छ अवि� उहाँको राज्य 
कविहलै अन्त हु�ेछै�।

27 परमेश्वर रक्षक र उद्धारकता  हु�ुहुन्छ, स्वग  अवि� पृथ्वीमासिथ परमेश्वरले आSय पूर्ण  काम ग�ु हुन्छ। अवि� 
उहाँ मात्र एक शसि]शाली हु�ुहुन्छ जसले दावि�यललाई सिसंहको मुखबाट बचाउँ�ु भयो।

3. भज�संग्रह 91: 1, 2, 14-16

1 वितमी सवnच्च परमेश्वरकहाँ लुक्� जा� सक्छौ। अवश्य �ै वितमी सव शसि]मा�् परमेश्वरकहाँ सुरक्षाको 
लाविग जा� सक्छौ।

2 म परमप्रभुलाई भन्दछु, तपाईं मेरो सुरक्षाको ठाउँ हु�ुहुन्छ, मेरो विकल्ला हु�ुहुन्छ। मेरो परमेश्वर, म 
तपाईंमासिथ भरोसा गद छु।

14 परमप्रभु भन्�ुहुन्छ, यदिद कु�ै मावि�सले ममा भरोसा गद छ भ�े, म उसलाई बचाउ�े छु जसले मेरो 
�ाउँलाई उपास�ा गद छ म मेरो भ]ज�हरूलाई रक्षा ग�mछु।

15 मेरो भ]ज�हरूले सहयोगको वि�न्तिम्त मलाई �ाक्�े छ�्। अवि� म वित�ीहरूलाई जवाR दिद�े छु म 
वित�ीहरूको दुःखको बेलामा साथ रह�ेछु, म वित�ीहरूलाई मु] ग�m छु र सम्मा� ग�m छु।

16 अवि� मेरा भ]ज�हरूलाई दीOा यु दिद�ेछु अवि� वित�ीहरूलाई बचाउ�ेछु।

4. प्रकाश 1: 8

8 प्रभु परमेश्वर भन्�ुहुन्छ, म अल्Rा अवि� ओमेगाहुँ। म �ै एक हुँ जो अविहले छु, जो सदैव सिथए अवि� जो 
आउँदै छु। म सव  शसि]मा� हुँ।

विवज्ञा� र स्वास्थ्य

1. 290 : 1-2

जीव� अ�न्त म हुँ, जो हु�ुहुन्थ्यो र हु�ुहुन्छ र हु�ेछ, जसलाई कु�ै पवि� चीजले मेटाउ� सक्दै�।

2. 139 : 4-9

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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सुरुदेखिख अन्त्यसम्म, /म शास्त्रहरू आत्मा, दिदमाग, पदाथ मासिथको विवजयको विववरर्णहरूले भरिरएका छ�्। 
मोशाले दिदमागको शसि] प्रमाक्षिर्णत गरे जसलाई मावि�सहरूले चमत्कार भ�े। यहोशू, एसिलया र एलीशाले त्यसै
गरे। विक्रस्चिस्चय� युग डिचन्ह र आSय का साथ शुरू भएको सिथयो।

3. 23 : 21-3

विहबू्र, ग्रीक, ल्यादिट� र अङ्ग्रेजीमा विवश्वास र त्यससँग सम्बन्धिन्/त शब्दहरूको यी दुई परिरभाषाहरू छ�्, 
भरोसा र विवश्वासयोग्यता। एक प्रकारको विवश्वासले अरूको कल्यार्णमा विवश्वास गद छ। अकn प्रकारको 
विवश्वासले ईश्वरीय प्रेमलाई बुझ्दछ र कसरी आफ्�ो "आफ्�ै मुसि], �र र काँप्दै" काम ग�m भ�ेर बुझ्छ। "प्रभु,
म विवश्वास गछु ; मेरो अविवश्वासलाई मद्दत ग�ु होस्!" अन्/विवश्वासको असहायता व्य] गद छ; जबविक आदेश, 
"विवश्वास ग�ु होस् ... र तपाईं मुसि] पाउ�ुहु�ेछ!" आत्मवि�भ र विवश्वासयोग्यताको माग गद छ, जसमा 
आन्धित्मक समझ समावेश छ र सबै कुरा परमेश्वरमा विवश्वास गद छ।

विवश्वास ग�m विहबू्र विक्रयाको अथ  दृढ हु�ु वा स्चिस्थर रह�ु पवि� हो। यो पक्कै पवि� सत्य र पे्रमलाई बुन्दिझएको र 
अभ्यासमा लागू हुन्छ। त्रुदिटमा दृढताले पाप, रोग र मृत्युबाट कविहल्यै बचाउ� सक्दै�।

4. 243 : 4-15

दैवी प्रेम, जसले विवषालु सप लाई हावि�रविहत ब�ायो, जसले मावि�सहरूलाई उस्चिम्लरहेको तेलबाट, आगोको 
भट्टीबाट, सिसंहको बङ्गाराबाट छुटकारा दिदयो, हरेक युगमा विबरामीहरूलाई वि�को पा�  सक्छ र पाप र 
मृत्युमासिथ विवजय प्राप्त ग�  सक्छ। यसले अतुल�ीय शसि] र प्रेमको साथ येशूको प्रदश �लाई मुकुट लगाएको 
छ। तर उही "म� ... जु� ख्रीष्ट येशूमा पवि� सिथयो" स/ैं अगमव]ाहरू र पे्ररिरतहरूको पुरात� प्रदश �हरू पुविष्ट 
ग�  र दोहोया उ� विवज्ञा�को पत्रको साथ हु�ुपछ । ती आSय हरू आज /ेरै सामान्य रूपमा दोहोया इएको छै�, 
त्यो चाह�ाको कमीबाट उत्पन्� हुँदै� जवित आध्यान्धित्मक विवकासको कमीबाट उत्पन्� हुन्छ।

5. 534 : 18-5

पावलले रोमीहरूलाई आफ्�ो पत्रमा यसो भ�े: "मावि�सको विवचार पापपूर्ण  स्वभावको अ/ी�मा हुन्छ तब उ 
परमेश्वरको विवरुद्धमा हुँदछ। त्यस मावि�सले परमेश्वरको व्यवस्था मान्दै� अवि� वास्तवमा त्यो मावि�स परमेश्वरको
व्यवस्था पाल� ग�  असमथ  हुन्छ। ती मावि�सहरू जो पापपूर्ण  स्वभावको अ/ी�मा छ�् भ�े परमेश्वरलाई 
कविहल्यै खुशी पा�  स]ै��्। वितम्रो लाविग, यदिद परमेश्वरको आत्मा वितमीमा बस्छ। वितमी आफ्�ा पापपूर्ण  
स्वभावबाट वि�यन्त्रिन्त्रत छै�ौ, तर आत्माबाट छौ।"

/म शास्त्रको आध्यान्धित्मक, वैज्ञावि�क अथ को विवरुद्धमा विक्रक्षिSय� युग सुरु भएदेखिख अविहलेसम्म भएको भन्दा 
ठूलो मा�सिसक विवरो/ हु�ेछ। सप , भौवितक भाव�ाले, �ारीको कुकु च्चा �स्�ेछ, - प्रेमको आध्यान्धित्मक 
विवचारलाई �ष्ट ग�  संOष  ग�mछ; र मविहला, यो विवचार, वास�ा को टाउको कुच्�ेछ। अध्यान्धित्मक विवचारले 

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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विक्रक्षिSय� विवज्ञा�मा समझलाई एक खुट्टा प्रदा� गरेको छ। सत्यको बीउ र त्रुदिटको बीउ, विवश्वास र समझको 
बीउ, - हो, आत्माको बीउ र पदाथ को बीउ, - गहुँ र सामा हो जु� समय अलग हु�ेछ, एउटा जलाउ�े, अकn 
हु�ेछ। स्वग^य स्था�हरूमा जम्मा भयो।

6. 514 : 10-30

�ैवितक साहस भ�ेको "यहूदाको कुलको सिसंह" हो, जो मा�सिसक के्षत्रको राजा हो। यो स्वतन्त्र र वि��र जंगलमा 
Oुम्छ। अव्यवस्चिस्थत यो खुला मैदा�मा अवस्चिस्थत छ, वा "हरिरयो चर�, ... स्चिस्थर पा�ीको छेउमा।" ईश्वरीय 
विवचारबाट मा�वलाई लाक्षक्षिर्णक प्रसारर्णमा, लग�शीलता, शीघ्रता र लग�शीलतालाई "हजार पहा�हरूमा 
गाईवस्तुहरू" सँग तुल�ा गरिरएको छ। वित�ीहरू कठोर संकल्पको सामा� बोक्छ�्, र उच्चतम उदे्दश्यको साथ 
गवितमा रहन्छ�्। कोमलता आत्मा द्वारा प्रदा� गरिरएको सबै शसि] संग हुन्छ। यशैया द्वारा डिचवित्रत सहस्राब्दी 
सम्पसित्तको साक्षीको रूपमा, परमेश्वरले सिसज �ा गरेको व्यसि]त्व मांसाहारी होइ�: -

ब्वाँसोहरू थुमाहरूसंग चुपचाप बस्�े छ�्,
अवि� बाOहरू पाठाहरूसंग बस्�ेछ;
सिसंहहरू, बाछा र भैंसीहरूसंग डिमलेर बस्�ेछ�्;
एउटा सा�ो बालकले वित�ीहरूलाई �ोया उ�ेछ।

प्रेमले सबैमासिथ वि�यन्त्रर्ण गरेको कुरा बुझेर, ड्यावि�यलले सिसंहको ओ�ारमा सुरक्षिक्षत महसुस गरे र पावलले
सप लाई हावि�रविहत साविबत गरे। विवज्ञा�को तालमेलमा चल्� े ईश्वरका सब ै प्रार्णीहरू हावि�रविहत,  उपयोगी,
अविव�ाशी छ�्।

7. 143 : 26-31

म� महा� सृविष्टकता  हो,  र म�बाट उत्पन्� भएको बाहेक कु� ै शसि] हु� सक्दै�। यदिद म� काला�ुक्रडिमक
रूपमा पविहलो  सिथयो,  पविहलो सम्भाविवत रूपमा हो,  र पविहल े अ�न्त हु�ुपद छ,  त्यसपडिछ म�लाई मविहमा,
सम्मा�, प्रभुत्व, र शसि] दिद�ुहोस् अ�न्त रूपमा यसको पविवत्र �ामको कारर्ण।

8. 151 : 21-30

मा�व दिदमागमा मा�  वा वि�को पा�m कु�ै शसि] छै�, र परमेश्वरको मावि�समासिथ यसको कु�ै वि�यन्त्रर्ण छै�। 
ईश्वरीय म� जसले मावि�सलाई ब�ायो उसको आफ्�ै छविव र समा�ता कायम राख्छ। सेन्ट पावलले Oोषर्णा 
गरेझैं मा�व म� परमेश्वरको विवरुद्धमा छ र त्यसलाई त्याग्�ुपछ । वास्तवमा अवस्चिस्थत सबै ईश्वरीय म� र यसको 
विवचार हो, र यस म�मा सम्पूर्ण  अन्धिस्तत्व सामंजस्यपूर्ण  र शाश्वत पाइन्छ। सी/ा र साँOुरो बाटो भ�ेको यो 
तथ्यलाई हे�ु  र स्वीकार ग�ु  हो, यो शसि]को उपज होस्, र सत्यको �ेतृत्वलाई पछ्याउ�ुहोस्।

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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9. 134 : 14-26

मा�व वि�र्मिमतं सिसद्धान्तहरू लोप हुँदैछ�्। समस्याको समयमा वित�ीहरू बसिलयो भएका छै��्। ख्रीष्ट-शसि]बाट 
रविहत, वित�ीहरूले कसरी ख्रीष्टका सिसद्धान्तहरू वा अ�ुग्रहका चमत्कारहरू डिचत्रर्ण ग�  सक्छ�्? ईसाई वि�को 
पा�m सम्भाव�ाको इन्कारले ईसाई /म लाई /ेरै तत्वबाट लुट्छ, जसले यसलाई ईश्वरीय शसि] र पविहलो 
शताब्दीमा यसको आSय ज�क र अतुल�ीय सRलता दिदयो।

साँचो लोगोहरू स्पष्ट रूपमा विक्रक्षिSय� विवज्ञा� हो, सद्भावको प्राकृवितक वि�यम जसले विववादलाई न्दिजत्छ, - 
विक�भ�े यो विवज्ञा� अलौविकक वा पूव प्राकृवितक हो, � त यो ईश्वरीय का�ू�को उल्लंO� हो, तर विक�भ�े यो 
परमेश्वरको अपरिरवत �ीय का�ू� हो, राम्रो।

10.    487 : 27-1

जीव� ईश्वर, आत्मा हो भन्�े बुझाइले जीव�को मृत्युही� वास्तविवकता, यसको सव शसि]मा�ता र 
अमरतामा हाम्रो विवश्वासलाई बसिलयो ब�ाएर हाम्रो दिद� लामो ब�ाउँछ।

यो विवश्वास एक बुन्दिझएको सिसद्धान्त मा वि�भ र गद छ। यो सिसद्धान्तले सम्पूर्ण  रोगग्रस्त ब�ाउँछ, र चीजहरूको
स्थायी र सामंजस्यपूर्ण  चरर्णहरू बाविहर ल्याउँछ।

11.    568 : 24-30

एउटै पापमासिथ विवजयको लाविग, हामी /न्यवाद दिदन्छौं र से�ाहरूका प्रभुलाई मविहमा दिदन्छौं। सबै पापमासिथको 
शसि]शाली विवजयको बारेमा हामी के भ�ौं? एउटा चकn गीत, पविहले भन्दा उच्च स्वग मा पुग्�े भन्दा मीठो, अब 
स्पष्ट र ख्रीष्टको महा� हृदयको �न्दिजक उठ्छ; विक�भ�े आरोप लगाउ�े त्यहाँ छै�, र प्रेमले उ�को आदिदम र 
अ�न्त त�ाव पठाउँछ।

दैवि�क कत व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैवि�क प्राथ �ा

यो बाइबल पाठ प्ले�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।
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विवषय- मावि�सको रक्षक भगवा�

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  सब ै पाप  हटाउ�;  र  तपाईंको  वच�ल े 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 व्यसि]गत 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
सुविव/ाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  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�m,
वि�न्दा ग�m, सल्लाह दिद�े, प्रभाव पा�m 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 उसल े 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�विRल्� विक्रक्षिSय� साइन्स चच , स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको सिथयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट सिलइएको /म शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रक्षिSय� साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञा� र स्वास्थ्य सविहत की /म शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी बेकर
एड्डीले ब�ेको छ।


