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आइतबार जनु 12, 2022

विवषय- माविनसको रक्षक भगवान

स्वर्ण� पाठ:  भजनसंग्रह 16: 1

"हेपरमेश्वर, मेरो रक्षा गनु�होस्, विकनभने म तपाईं माथि' नै आश्रि*त छु।"

उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 56: 1-5, 11

1 हेपरमेश्वर, माविनसहरूले ममाथि' आक्रमर्ण गरे, यसैले मप्रवित तपाईंको कृपादान रहोस्। वितनीहरूले 
लगातार मेरो खेदो गरेर मसँग लडाइँ गरे।

2 मेरो शत्रुहरूले ममाथि' लगातार आक्रमर्ण गरे। त्यहाँ अनगन्ति<त लडाकुहरू छन्।
3 जब म भयग्रस्त हु<छु, तब तपाईंमाथि' भरोसा राख्दछु।
4 म परमेश्वरमा भरोसा गछु� , यसैले म भयश्रिभत हु<न यस'� माविनसहरूले जे गन� सक्छन् त्यसमा म 

डराउँदिदन। उहाँको मप्रवितको वचनको लाविग उहाँको स्तुवित गछु�।
5 मेरा शत्रुहरूले सधैं मेरा कुराहरूको उल्टो अ'� लाउछन्। वितनीहरूले सधैं मेरो विवरूद्ध योजनाहरू 

तयार गद�छन्।
11 म परमेश्वरमा भरोसा गछु� , यसैकारर्ण माविनसहरूले मलाई के गन� सक्लान् भनी मैले डर मा<नु 

पदHन।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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1. यशैया 45: 1 (से 1st,), 5, 22

1 आJैले अश्रिभषेक गन� भएको राजालाई यी विनम्न कुराहरू भ<नुहु<छ।
5 म परमप्रभु हुँ। म मात्र परमेश्वर हुँ। म बाहेक अरू परमेश्वर छैन्। मैले वितमीलाई बलसँगै लुगा 

लगाइदिदए।ँ तर अझै वितमी मलाई बुझ्दैनौ।
22 टाढामा भएका सारा माविनसहरूले ती झुटा देवताहरू पछ्याउन छोडनु पछ�। वितमीहरूले मलाई 

पछ्याउनु पछ� र बाँच्ने छौ। म परमेश्वर हुँ। त्यहाँ अ<य देवता छैन्। म परमेश्वर हुँ।

2. उत्पथित्त 21: 9-20

9 एकजना मिम*की कमारी हागारले अब्राहामको पविहलो छोरो ज<माएकी थि'इन्। सारा दिदक्क भइन जब 
उनले हागारको छोराथिसत आफ्नो छोरा इसहाकलाई खेल्दै गरेको देखिखन्।

10 साराले अब्राहामलाई भनी, त्यो कमारी स्त्री र उसको छोरोलाई खेदिद दिदनु होस्, वितनीहरूलाई टाढा 
पठाउनु पछ�। जब हामी मछa हामीसँग जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाँहदिदन कमारी स्त्रीको 
छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अंशको हकदार होस्।

11 यसले अब्राहामलाई अत्य<तै दुःखी बनायो र वितनी आफ्नो छोरा इश्माएलको विनन्तिम्त मिचन्ति<तत भए।
12 तर परमेश्वरले अब्राहामलाई भ<नुभयो, त्यो केटा र कमारी स्त्रीको विवषयमा वितमी मिच<ता नगर। जे साराले

चाह<छे त्यही गर, इसहाक मात्र वितम्रो उत्तरामिधकारी हुनेछ।
13 तर म वितम्रो कमारी स्त्रीको छोरालाई पविन आशीवा�द दिदनेछु। उ पविन वितम्रो पुत्र हो र उनले पविन आफ्नो 

परिरवारबाट एउटा विवशाल राष्ट्र बनाउने छ।
14 अकg दिदन विबहानै अब्राहामले केही खाने कुरा र पानी ल्याए र हागारलाई दिदए। हागारले ती कुराहरू थिलई

अविन आफ्नो छोरा थिलएर किहंडी। हागारले त्यो ठाउँ छोडी अविन बेशhबाको मरूभूमिममा यता उता घमुी 
किहड्ंन 'ाथिलन्।

15 केही समयपमिछ मशकको पानी थिसद्धिद्धयो र विपउने पानी पविन थि'एन। यस'� उनले आफ्नो छोरोलाई 
पोथ्रोमुविन राखिखन्।

16 तब वितनी गइन् अविन आफ्नो छोरादेखिख केही पर बथिसन्। वितनले आJैलाई यस्तो भविनन,् म मेरो छोरालाई
वितखा�ले मदH गरेको देख्न चाह<न। आफ्नो छोराको मृत्यु शोक सही नसक्नु हुनेवाला थि'यो, वितनी आफ्नो
छोराको लाविग नराम्रो घतले रून 'ाथिलन्।

17 परमेश्वरले हागारको छोरो रोएको सु<नु भयो। अविन स्व�गबाट परमेश्वरका स्वग�दूत हागार कहाँ आए। 
उनले सोधे, हागार वितमीलाई के कष्ट छ? परमेश्वरले बालक रोएको सु<नुभयो।

18 जाऊ, अविन बालकलाई सहायता गर उसको हात समात अविन सगँ-संगै किहडंाऊ। म उसलाई धेरै धेरै 
माविनसहरूको विपता बनाउनेछु।

19 परमेश्वरले हागारको आँखा यसरी उघारी दिदनु भयो उनले एउटा पानीको कूवा देखिखन्। यस'� पानीको 
कूवामा वितनी गइन् अविन पानीको मशक पविहले भरिरन् त्यपमिछ छोरोलाई पानी विपउन दिदइन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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20 जबसम्म हागारको छोरो ठूलो भएन परमेश्वर ऊसंग नै रहनु भयो। इश्माएल मरूभूमिममा नै बस्यो र त्यहाँ 
एक थिशकारी भयो। उनले तीर चलाउन राम्ररी थिसकेको थि'यो।

3. भजनसंग्रह 121: 1-3, 7, 8

1 सहायताको विनन्तिम्त म पहाडहरू वितर हछुे�। तर मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मेरो सहायता स्वग� र पथृ्वी सृजना गनु�हुने परमप्रभुबाट आउँछ।
3 परमेश्वरले पतनहुन दिदनु हुनेछैन, वितम्रो संरक्षक विनदाई जाने होइन।
7 परमप्रभुले प्रत्येक संकटबाट वितम्रो रक्षा गनु�हु<छ। परमप्रभुले वितम्रो प्रार्णको रक्षा गनु�हु<छ।
8 वितमी आउँदा र जादँा परमप्रभुले रक्षा गनु�हुनेछ। परमप्रभुले वितमीलाई अविहले र अन<तसम्म सहयोग 

गनु�हुनेछ!

4. 1 शमूएल 17: 4, 10, 11, 32, 33, 37-40, 45 (वितर 1st ,), 46 (वितर 1st ;), 47-50

4 पथिलश्तीहरूको गोल्यात नाउँ भएको एउटा वीर योद्धा थि'यो। गोल्यात गात विनवासी थि'यो। गोल्यात 
झण्डै नौ Jीट अग्लो थि'यो। गोल्यत पथिलश्तीहरूका छाउनीबाट बाविहरिरयो।

10 पथिलश्तीले यसो पविन भ<यो, आज म इस्राएली सेनाहरूलाई विगल्ला गछु�। एउटा माविनस पठाइदेऊ ताविक 
म त्यसथिसत लडन सकँु।

11 शाऊल र इस्राएली सैविनकहरूले पथिलश्तीले भनेको यी सब सु<'े र साहै्र डराउँ'े।
32 दाऊदले शाऊललाई भ<यो, त्यस पथिलश्ती गोल्यतको कारर्ण तपाईं हतास नहुनुहोस्। म तपाईंको सेवक 

हुँ। त्यस पथिलश्तीसँग म लडने छु।
33 शाऊलले भने, वितमी गएर त्यस पथिलश्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ। वितमी सैविनक पविन त होइनौ। वितमी सानै 

छौ तर गोल्यत सानै देखिख युद्धभूमिममा लड्दै आएको हो।
37 परमप्रभुले मलाई सिसंह र भालूहरूबाट बचाउनु भएको छ। परमप्रभुले यी पथिलश्ती गोल्यतबाट पविन 

बचाउनु हुनेछ। शाऊलले दाऊदलाई भने, ठीक छ जाऊ? परमप्रभु वितम्रो सा'मा रहुन्।
38 शाऊलले दाऊदलाई आफ्नै पोशाक पविहराइ दिदए। शाऊलले काँसाको टोपी दाऊदको थिशरमा अविन 

आफ्नो हातहवितयर शरीरमा लगाइ दिदए।
39 दाऊदले तरवार श्रिभरेर यताउता विहड्ँने चेष्टा गयg। यसरी शाऊलको पोशाकले दाऊदलाई साहै्र असद्धिजलो 

बनायो। यस्तो पोशाकको अभ्यास दाऊदलाई थि'एन।दाऊदले शाऊललाई भ<यो, म यसरी लडून सक्दिक्दन
मैले वितनीहरूको प्रयोग गरेको छैन। यस'� दाऊदले सबै Jूकाले।

40 दाऊदले हातमा एउटा टेकने लौरो थिलयो र खोलाबाट मिचल्लो पाँचवटा ढुङ्गा दिटप्यो। गोठालाको 
झोलाश्रिभत्रको 'ैलीमा उक्त पाँचवटा ढुङ्गा हाल्यो र घुयेत्रो हातमा बोक्यो। त्यसपमिछ त्यो पथिलश्ती 
गोल्यतलाई हाँक दिदन बढ् यो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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45 दाऊदले पथिलश्ती गोल्यतलाई भ<यो, तँ मकहाँ तरवार, बछा� र भाला प्रयोग गन� आइस्। तर म तँ कहाँ 
इस्राएलका सेनाहरूका परमेश्वर सव�शथिक्तमान परमप्रभुका नाउँ मात्र थिलएर आएको छु। तैंले उहाँको 
विवरूद्धमा नराम्रो वचन बोलीस्।

46 आज परमप्रभुले मलाई तँमाथि' विवजय दिदलाउनु हु<छ! म तँलाई माछु�। आज तेरो टाउको काटेर चरा र 
जंगली जनावरहरूलाई खुवाउँछु। हामी अ<य पथिलश्तीहरूलाई पविन यसै गछ{। त्यसपमिछ संसारले नै 
बुझ्नेछ इस्राएलमा परमेश्वर हुनुहु<छ भनेर।

47 यहाँ जम्मा भएका सबै माविनसहरूले बुझ्ने छन् विक परमप्रभुलाई आफ्ना माविनसहरूलाई बचाउँनका 
विनन्तिम्त तरवार र भाला चांविहदैन भनेर। युद्ध परमप्रभुको हो अविन वितमी पथिलश्तीहरूलाई हराउनमा 
परमप्रभुले हामीलाई सहायता गनु�हु<छ।

48 पथिलश्ती गोल्यत दाऊदलाई आक्रमर्ण गन� सुरिरयो। र विबस्तारै दाऊद अमिघ बढन 'ाल्यो। त्यथित्त नै बेला 
दाऊद दौमिडएर लडन चाडै अमिघ सयg।

49 दाऊदले आफ्नो झोलाबाट एउटा ढुङ्गा विनकाल्यो र घुँयेत्रोमा राखेर मच्चायो। घुयेत्रोको ढुङ्गा गएर 
गोल्यतको आँखा विबच विनधारमा लाग्यो। गोल्यत घोप्टो परेर भूईंमा लड्यो।

50 यसरी दाऊदले पथिलश्तीलाई घुँयेत्रोको ढुङ्गाले विहका�एर हरायो। उसले ढुङ्गाले विहका�यो अविन 
पथिलश्तीलाई मायg। दाऊदसंग तरवार थि'एन।

5. भजनसंग्रह 23: 1-6

1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहु<छ। मलाई खाँचो परेका सबै 'ोकहरू पाउनेछु।
2 उहाँले मलाई हरिरयो घाँसको चौरमा सुताउनुहु<छ। उहाँले मलाई शा<त तलाउवितर लानु हु<छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लाविग मेरो आत्मामा नयाँ शथिक्त दिदनुहु<छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहु<छ भ<ने

देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिमंकताको बाटोतJ�  डोराउनु हु<छ।
4 यदिद म मिचहानभ<दा पविन अ<धकार-खाडी भएर किहडें पविन, डरले रातभरी पविन त�सने छैन। विकन? 

विकनभने हे परमप्रभु, तपाईं मसँग हुनुहु<छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई सा<तवना दिदंदछ।
5 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो विनन्तिम्त भोजन तयार पारिरदिदनु भयो, अविन तपाईंले 

मेरो थिशरमा तेल हाल्नु भयो।मेरो कचौरा चुथिल<छ र पोखिखएर बविगरहनेछ।
6 मेरो जीवनको अ<तसम्म करूर्णा र भलाई मसँगै रहने छ, अविन म परमप्रभुको मद्धि<दरमा संधैको विनन्तिम्त 

बस्नेछु।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 131 : 10-11

बाइबलको के<द्रीय तथ्य भौवितक शथिक्तभ<दा आध्यात्मित्मकको *षे्ठता हो।

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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2. 340 : 15-22

"मेरो अगामिड वितम्रो अरू कुनै देवताहरू हुनेछैनन्।" (प्रस्'ान २०। ३।) पविहलो आज्ञा मेरो मनपनh पाठ हो। यसले
विक्रश्रिKयन विवज्ञान देखाउँछ। यसले ईश्वर, आत्मा, मनको वित्र-एकतालाई जोड दिद<छ; यसले सङ्केत गछ� विक 
माविनससँग परमेश्वर बाहेक अरू कुनै आत्मा वा दिदमाग हुदैँन, अन<त राम्रो, र सबै माविनसहरूमा एउटै दिदमाग 
हुनेछ। पविहलो आज्ञाको ईश्वरीय थिसद्धा<तले अत्मिस्तत्वको विवज्ञानलाई आधार दिद<छ, जसद्वारा माविनसले स्वास्थ्य, 
पविवत्रता र अन<त जीवन देखाउँछ।

3. 151 : 20-21, 23-24, 26-30

वास्तविवक माविनसको हरेक काय� दिदव्य मनद्वारा विनयन्त्रि<त्रत हु<छ। … माविनसलाई बनाएको ईश्वरीय दिदमागले 
आफ्नै छविव र समानता कायम राख्छ। ... वास्तवमा अवक्दिस्'त सबै ईश्वरीय मन र यसको विवचार हो, र यस 
मनमा सम्पूर्ण� अत्मिस्तत्व सामंजस्यपूर्ण� र शाश्वत पाइ<छ। सीधा र साँघुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेनु� र स्वीकार
गनु� हो, यो शथिक्तको उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।

4. 550 : 5-8

भगवान जीवन, वा बुद्धिद्ध हो, जसले जनावरहरूको सा'सा'ै माविनसहरूको व्यथिक्तत्व र पविहचान बनाउँछ र
संरक्षर्ण गद�छ। ईश्वर सीमिमत हुन सक्दैन, र भौवितक सीमाहरूमा सीमिमत हुन सक्दैन।

5. 167 : 24-31

त्यहाँ एउटा मात्र तरिरका छ - अ'ा�त्, भगवान र उहाँको विवचार - जसले आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्वमा लैजा<छ। 
शरीरको वैज्ञाविनक शासन दिदव्य मनद्वारा प्राप्त हुनुपछ�। शरीरलाई अ<य कुनै पविन तरिरकाले विनय<त्रर्ण गन� 
असम्भव छ। यस आधारभूत विब<दुमा, डरपोक रूदि�वाद विबल्कुल अस्वीकाय� छ। सत्यमा कट्टरप<'ी 
विनभ�रताबाट मात्र वैज्ञाविनक उपचार शथिक्त प्राप्त गन� सविक<छ।

6. 169 : 29-2

जुनसुकै कुराले माविनसलाई अ<य विनयमहरू हुन र ईश्वरीय दिदमाग बाहेक अ<य शथिक्तहरू स्वीकार गन� 
थिसकाउँछ, त्यो विक्रश्रिKयन विवरोधी हो। विवषालु औषमिधले गरेको राम्रो काम नराम्रो हो, विकनभने यसले 
माविनसलाई ईश्वर, सव�शथिक्तमान दिदमागमाथि'को भरोसा गमुाउँछ र विवश्वास अनुसार मानव प्रर्णालीलाई विवष 
बनाउँछ।

7. 104 : 13-18

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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विक्रक्दिस्चयन विवज्ञान मानथिसक काय�को तल्लो भागमा जा<छ, र ईश्वरीय मनको उत्सज�नको रूपमा, र विवपरीत 
त'ाकथि'त काय�को परिरर्णामको गलतता - दुष्ट, गुप्तवाद, नेक्रोमे<सीको रूपमा सबै ईश्वरीय काय�को 
सहीतालाई संकेत गनh थिसद्धा<तलाई प्रकट गद�छ। , mesmerism, पशु चुम्बकत्व, सम्मोहन।

8. 494 : 30-24

हाम्रो माथिलकले शैतानहरू (दुष्टहरू) भगाउनुभयो र विबरामीहरूलाई विनको पानु�भयो। यो उहाँका अनुयायीहरूको
बारेमा पविन भ<नु पछ�, विक वितनीहरूले आJू र अरूबाट डर र सबै खराबीहरू बाविहर विनकाल्छन् र 
विबरामीहरूलाई विनको पाछ�न्। परमेश्वरले माविनसद्वारा विबरामीहरूलाई विनको पानु�हुनेछ, जब माविनस परमेश्वरद्वारा
शाथिसत हु<छ। सत्यले उ<नाइस शताब्दी अमिघ जस्तै अविहले पविन त्रदुिटलाई पक्कै बाविहर विनकाल्छ। सबै सत्य 
बुद्धिझएको छैन; त्यसैले यसको विनको पानh शथिक्त पूर्ण� रूपमा देखाइएको छैन।

यदिद रोग सत्य हो वा सत्यको विवचार हो भने, तपाईले रोगलाई नष्ट गन� सक्नुहु<न, र यो प्रयास गनु� बेतुका हुनेछ।
त्यसपमिछ रोग र त्रुदिटलाई हाम्रो मास्टरले जस्तै वग�कृत गनु�होस्, जब उहाँले विबरामीको बारेमा कुरा गनु�भयो, 
"जसलाई शैतानले बाँधेको छ" र मानव विवश्वासमा काम गनh सत्यको जीवन दिदने शथिक्तमा त्रदुिटको लाविग एक 
साव�भौम एद्धि<टडोट Jेला पानु�होस्, जेल खोल्ने शथिक्त। जसलाई बाँमिधएको छ, र ब<दीहरूलाई शारीरिरक र 
नवैितक रूपमा स्वत<त्र बनाउँछ।

जब रोग वा पापको भ्रमले तपाईंलाई प्रलोभनमा पाछ�, दृढतापूव�क परमेश्वर र उहाँको विवचारमा टाँस्नुहोस्। 
तपाईंको विवचारमा उहाँको समानता बाहेक अरू केहीलाई अनुमवित नदिदनुहोस्। डर वा शंकाले तपाईंको स्पष्ट 
भावना र शा<त विवश्वासलाई ओझेलमा नपरोस्, विक जीवनको सामंजस्यपूर्ण� मा<यता - जीवन अन<तको रूपमा -
जीवन होइन जुन कुनै पविन पीडादायी भावना, वा विवश्वासलाई नष्ट गन� सक्छ। विक्रक्दिस्चयन विवज्ञानलाई, शारीरिरक 
भावनाको सट्टा, तपाईंको अत्मिस्तत्वको बुझाइलाई सम'�न गन� दिदनुहोस्, र यो समझले त्रुदिटलाई सत्यसँग 
बदल्नेछ, मृत्युलाई अमरतामा प्रवितस्'ापन गनhछ, र सद्भावको सा' मौन मतभेद।

9. 203 : 13-16

आध्यात्मित्मक धारर्णाले अत्मिस्तत्वको सम्भावनाहरू बाविहर ल्याउँछ, ईश्वर बाहेक अरू कुनै पविन कुरामा 
विनभ�रतालाई नष्ट गद�छ, र यसैले माविनसलाई व्यवहार र सत्यमा आफ्नो विनमा�ताको छविव बनाउँछ।

10.   155 : 15-25

भौवितकशास्त्रमा साव�भौमिमक विवश्वास विक्रश्रिKयन मेटाविJद्धिजक्सको उच्च र शथिक्तशाली सत्यहरूको विवरुद्धमा 
तौथिलएको छ। यो गलत सामा<य विवश्वास, जसले औषमिधलाई कायम राख्छ र सबै मिचविकत्सा परिरर्णामहरू 

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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उत्पादन गद�छ, विक्रश्रिKयन विवज्ञान विवरुद्ध काम गद�छ; र यस विवज्ञानको पक्षमा शथिक्तको प्रवितशतले रोगको एकल 
केस विनको पान�को लाविग लोकविप्रय विवश्वासको शथिक्तलाई बथिलयो बनाउनु पछ�। मानव दिदमागले वस्तुको कलह र 
शरीरका खराबीहरूलाई अJसेट गन� अझ शथिक्तशाली रूपमा काय� गद�छ, अनुपातमा यसले भौवितक वा 
शारीरिरक मापनमा कम वजन र आध्यात्मित्मक मापनमा बढी भार राख्छ।

11.   14 : 25-30

भौवितक जीवनको विवश्वास र सपनाबाट पूर्ण�तया अलग, जीवन ईश्वरीय हो, आध्यात्मित्मक समझ र सम्पूर्ण� 
पथृ्वीमा माविनसको प्रभुत्वको चेतना प्रकट गद�छ। यो समझले त्रुदिटलाई बाविहर विनकाल्छ र विबरामीहरूलाई 
विनको पाछ�, र यसको सा' तपाईं "अमिधकार भएको व्यथिक्तको रूपमा" बोल्न सक्नुहु<छ।

12.   593 : 20-22

मुथिक्त। जीवन, सत्य, र प्रमे बुझे र सबैमा सवgच्चको रूपमा प्रदश�न गरिरयो; पाप, रोग र मृत्यु नष्ट भयो।

13.   207: 10-11 (वितर 2nd ;)

दुष्टता सवgच्च होइन; राम्रो असहाय छैन;

14.   577 : 32-18

विनम्न भजनमा एउटा शब्दले देखाउँछ, यद्यविप बेहोस भएर, विक्रश्रिKयन विवज्ञानले ईश्वरीय भावना, देवताको 
विनराकार वा आध्यात्मित्मक भावनालाई प्रवितस्'ापन गरेर धम�शास्त्रमा फ्याँविकएको प्रकाश: -

भजनसंग्रह 23

[दिदव्य पे्रम] मेरो गोठालो हो; म चाह<न।
[प्रमे] मलाई हरिरयो खक� मा सुत्न लगाउँछ:
[प्रमे] मलाई शा<त पानीको छेउमा लैजा<छ।
[प्रमे]  ले  मेरो  आत्मा  [आध्यात्मित्मक भावना]  पुनस्'ा�विपत गद�छ:
[प्रमे] ले उहाँको नामको खावितर मलाई धार्मिमंकताको बाटोमा डोर्
याउँछ।
हो,  म  मृत्युको  छायाको  उपत्यकाबाट  किहंड्दा  पविन  म  कुनै
खराबीसँग डराउनेछैन: विकनविक [प्रमे] मसँग छ। [प्रमे] रड र [प्रमे]
कम�चारीहरूले मलाई सा<त्वना दिद<छन्।

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।



पषृ्ठ 8बाइबली पाठ आइतवार, जुन 12, 2022
विवषय- माविनसको रक्षक भगवान

[प्रमे] मेरा शत्रुहरूको उपक्दिस्'वितमा मेरो अगामिड टेबल तयार पाछ� :
[प्रमे] मेरो थिशरमा तेलले अश्रिभषेक गछ�। मेरो कप चल्छ।
विनKय नै भलाइ र दयाले मेरो जीवनभरिर मलाई पछ्याउनेछ।
र म सधैंभरिर [प्रमे] को घर [चेतना] मा बास गनhछु।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रा'�ना

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

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिक्तगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रमेले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको मिमठो
सुविवधाहरू  प्रवितविबन्त्रिम्बत  गछ�न्,  पापलाई  हप्काउँदा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच�का
सदस्यहरूले दिदनहुँ हेनु�पद�छ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रा'�ना गनु�पद�छ,  भविवष्यवार्णी गन�,  <याय गनh,
विन<दा गनh, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानh वा गल्तीबाट प्रभाविवत हुनबाट।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन� सतक� ता

यो  चच�का  प्रत्येक सदस्यको  कत�व्य हुनेछ  विक उसले  आक्रामक मानथिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ� ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई <याय गरिरनेछ, र <याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________

यो बाइबल पाठ प्लेनविJल्ड विक्रश्रिKयन साइ<स चच�, स्वत<त्र द्वारा तैयार गरिरएको थि'यो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट थिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्रिKयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।


