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प्रिवषय- के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?

स्वर्ण! पाठ:  1 यूहन्ना 5: 14

"अप्रिन हामीमा भरोशा छ प्रिक यदि) कुनै वस्तुको लाप्रिग �ार्थ!ना गरे उनको इच्छा अनुसार उनले हामीलाई दि)नेछन्।"

उत्तर)ायी पढाइ: भजनसंग्रह 107: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20

1 परम�भुलाई धन्यवा) चढाओ, प्रिकनभने उहाँ उपकारी हुनुहुन्छ। उहाँको �मे सँधै रहन्छ।
2 यसैले ज-जसलाई परम�भुले बचाउनु भएको थिर्थयो, �त्येक माप्रिनसले भन्नु प)!छ प्रिक परम�भुले 

बचाउनु भयो। परम�भुले प्रितनीहरूका शत्रुहरू)ेखि> प्रितनीहरूलाई बचाउनु भयो।
5 प्रितनीहरू भोका र प्यासा थिर्थए अप्रिन कमजोर हुँ)ै गइरहेका थिर्थए।
6 त्यसपछिछ प्रितनीहरूले परम�भुलाई सहायताको प्रिनम्तिBत पुकारे। अप्रिन उहाँले प्रितनीहरूलाई संकटहरूबाट 

जोगाउनु भयो।
8 उहाँको अनन्त �मेको प्रिनम्तिBत उहाँले सृजना गनु! भएका आश्चय!कामहरूको प्रिनम्तिBत उहाँलाई धन्यवा) )ेऊ।
9 परमेश्वरले अतृप्त आत्मलाई तृप्त पानु! भयो। परमेश्वरले भोको आत्मालाई गुर्णपूर्ण! कुराहरूले परिरपूर्ण! 

पारिरदि)नु भयो।
14 कालो कोठरीको कै)बाट परमेश्वरले प्रितनीहरूलाई बाप्रिहर प्रिनकाल्नु भयो। प्रितनीहरूलाई बाँछिधएका 

डोरीहरू उहाँले चुडाई दि)नुभयो।
20 परमेश्वरले आज्ञा गनु!भयो र प्रितनीहरू प्रिनको भए। यसकारर्ण ती माप्रिनसहरू छिचहानबाट बाँचे।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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पाठ सेम!न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 65: 2

2 सबै माप्रिनसहरू तपाईंकहाँ आउँछन् प्रिकनभने तपाईंले हाम्रो �ार्थ!ना सुन्नुहुन्छ।

2. भजनसंग्रह 42: 1-5, 8 (परम�भुले)

1 हेपरम�भु, जसरिर एउटा हरिरर्ण >ोलाको पानी प्रिपउन प्रित>ा!एको हुन्छ। त्यसरी नै मेरो आत्मा तपाईंको 
लाप्रिग प्रित>ा!एको हुन्छ, परम�भु।

2 मेरो �ार्ण जीप्रिवत परमेश्वरको लाप्रिग प्रित>ा!उँछ। म उहाँलाई भेटन कप्रिहले जान सक्छु?
3 मेरो शत्रुले प्रिनरन्तर मलाई ठट्यौली बनाएको छ। ऊ भन्छ, “तेरो परमेश्वर कहाँ छ? ऊ प्रितमीलाई बचाउन 

आउँछ?” म, उ)ास र दुः>ी भए।ँ आँसु मेरो रात दि)नको >ाद्य बप्रिनएको छ जो मेरो आँ>ाबाट झछ!।
4 जब म मन्दिन्)रमा प्रिबताएका सुन्)र क्षर्णहरू सBझने गछु!  मेरो हृ)य च!प्रिकएर आउँछ। प्रितनीहरू सबैलाई 

भीड-भाडबाट छिछराउँ)ै परमेश्वरको मन्दिन्)रप्रितर लगेको सBझन्छु। ती घुइँचोहरूमा मनाइरहेका 
उत्सवहरूमा स्तुप्रित-गान >ुशीसँग गाएको सBझन्छु।

5 म यप्रित उ)ास प्रिकन हुनु पनd? म प्रिकन यप्रित साह्रो प्रिवचथिलत हुने! म परम�भुको सहयोगको प्रिनम्तिBत प>!न्छु।
Kेरिर मैले उहाँको �शंसा गनd मौका पाउनेछु। उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ!

8 ... �त्येक दि)न परम�भुले आफ्नो स्नेहपूर्ण! करूर्णा )े>ाउनु हुन्छ अप्रिन �त्येक रात म �शंसा मेरो 
जीप्रिवत परमेश्वरका लाप्रिग �ार्थ!ना गनd थिर्थए।ँ

3. मत्ती 4: 23-25

23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गनु!भयो। उहाँले प्रितनीहरूको सभाघरहरूमा थिसकाउन लाग्नुभयो 
अप्रिन स्वग!को राज्यको बारेमा सुसमाचार �चार गनु!भयो। उहाँले माप्रिनसहरूमा भएका हरेक प्रिकथिसमका 
रोग र शारीरिरक कमजोरीहरूलाई प्रिनको पानु!भयो।

24 उहाँको कीर्तितं थिसरिरयाभरिर किKंन्दिजयो, अप्रिन माप्रिनसहरूले शारीरिरक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई 
उहाँकहाँ ल्याउन र्थाले। ती रोगी माप्रिनसहरू अनेक �कारका रोग र कष्टले पीछिडत थिर्थए। कप्रितजना 
माप्रिनसहरू एक)मै नराम्रा रोगले पीछिडत थिर्थए भने कप्रितजना भूत-�ेत र प्रिपशाच लागेकाहरू थिर्थए। 
कप्रितजना छारेरोग लागेकाहरू र कप्रितजना पक्षवात भएकाहरू थिर्थए। येशूले प्रितनीहरू सबैलाई प्रिनको 
पानु!भयो।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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25 धेरै-धेरै माप्रिनसहरूले उहाँलाई पछ्याउन लागे। ती माप्रिनसहरू गालील, डेकापोथिलसयरूशलेम, यहूदि)या 
तर्था य)!न न)ी पारिरका अन्य इलाकाबाट आएकाहरू थिर्थए।

4. लूका 11 : 1, 2 (ला 1st ,)

1 एक समय येशू कुनै एक ठाउँमा �ार्थ!ना गरिररहनु भएको थिर्थयो। जब �ार्थ!ना गरी सक्नु भयो, उहाँको 
चेलाहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई �ार्थ!ना कसरी गनु! पछ! थिसकाए। 
हे �भु हामीले पप्रिन �ार्थ!ना गनु!पछ!, थिसकाउनुहोस्।

2 येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो।

5. मत्ती 6: 6 (जब प्रितमी �ार्थ!ना ग)!छौ), 9-13

6 ... जब प्रितमी �ार्थ!ना ग)!छौ, प्रितमी आफ्नो श्चिभत्री कोठामा पसी ढोका बन्) गर। त्यसपछिछ प्रितमी आफ्ना 
प्रिपताथिसत गुप्तमा �ार्थ!ना गर। गुप्तरूपमा गरेको सबै कुरा प्रितम्रा प्रिपताले )ख््नु हुनेछ, र प्रितमीलाई उहाँले 
इनाम दि)नुहुनेछ।

9 यसैले जप्रितबेला प्रितमी �ार्थ!ना ग)!छौ, त्यसबेला यसरी �ार्थ!ना गर‘हे हाम्रा स्वग!मा बस्नुहुने प्रिपता, हामी 
�ार्थ!ना ग)!छौं तपाईंको नाउँ सँधै पप्रिवत्र रहोस्।

10 हामी �ार्थ!ना ग)!छौं, तपाईंको राज्य आवोस् अप्रिन तपाईंको इच्छा स्वग!मा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्।
11 आज हामीलाई �त्येक दि)न चाप्रिहने भोजन दि)नुहोस्।
12 हाम्रा अपराधहरू क्षमा गरिरदि)नुहोस्। जसरी हामीले पप्रिन आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं।
13 हामीलाई परीक्षामा पन! नदि)नुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट बँचाउनु होस्।

6. मत्ती 7: 7-10, 11 (प्रिकती)

7 माँग, तब परमेश्वरले प्रितमीहरूलाई दि)नुहुनेछ। >ोजी गर तब प्रितमीहरूले पाउनेछौ। ढक्ढकाऊ, तब 
ढोका प्रितमीहरूको लाप्रिग उघ्रनेछ।

8 साँचो हो, जसले माग्छ त्यसले पाउँ)छ। जसले >ोज्)छ उसले भेट्टाउँ)छ। अप्रिन जसले ढक्ढाउँछ उसको
प्रिनम्तिBत ढोका >ोथिलनेछ।

9 प्रितमीहरूमध्येको बाबु होला? यदि) प्रितमीहरूको छोरोले रोटी मागे, के प्रितमीहरू उसलाई ढुङ्गा दि)न्छौ? 
अहँ।

10 अर्थवा, जब प्रितम्रो छोरोले माछा माग्छ भने के प्रितमीले उसलाई साँप दि)न्छौ? अहँ!
11 ... यसकारर्ण प्रितमीहरूका प्रिपताले उहाँथिसत माग्नेहरूलाई कप्रित बढी भरेर असल चीजहरू दि)नु 

हुनुहुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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7. मत्ती 8: 5-10, 13

5 येशू कKन!हुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले शहरमा �वेश गनु!भयो, एकजना सेनाका अछिधकारी उहाँकहाँ 
आए अप्रिन उहाँको सहयोगको प्रिनम्तिBत प्रिवन्ती गरे।

6 अछिधकारीले भने, हे �भु! मेरो नोकर पक्षवातले र्थथिलएर मेरो घरको पलङ्गमा लछिडरहेको छ। उसले 
आफ्नो शरीर चलाउनसBम सकेको छैन अप्रिन उग्र व्यर्थाले पीछिडत छ।

7 येशूले ती अछिधकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अप्रिन प्रितनलाई प्रिनको पारिरदि)नेछु।
8 अछिधकारीले जवाK दि)ए, हे �भु! तपाईं मेरो घरमा पस्नु हुने त्यप्रित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक 

वचन भप्रिनदि)नुहोस् र मेरो नोकर प्रिनको भइहालोस्।
9 म कसैको अधीनमा छु। अप्रिन मेरो अछिधनमा अरू सैप्रिनकरू छन्। यदि) मैले कुनै एकजना थिसपाहीलाई 

भनें, जाऊ भन्)ा उ जान्छ। अप्रिन अकv एक थिसपाहीलाई मैले आउ भन्)ा ऊ आँउछ। यदि) मैले मेरो 
नोकरलाई भनें, यो गर’ अप्रिन उसले त्यो गछ!। मलाई र्थाहा छ तपाईंसंग पप्रिन यस्तो शथिw छ।

10 जब येशुले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आश्चय!चप्रिकत हुनुभयो। उहाँले आफ्नो सार्थमा 
भएका ती सबै माप्रिनसहरूलाई भन्नुभयो, ‘म प्रितमीहरूलाई साँचो भन्)छु, इस्राएलमा पप्रिन मैले कुनै 
माप्रिनस यस्तो दृढ प्रिवश्वासी पाइनँ।

13 तब येशूले त्यस अछिधकारीलाई भन्नुभयो, प्रितम्रो घरमा जाऊ। प्रितमीले प्रिवश्वास गरे जस्तै प्रितम्रो नोकर 
प्रिनको भइसकेको हुनेछ। अप्रिन ठीक त्यसैबला उसको नोकर प्रिनको भयो।

8. मत्ती 9: 1-8

1 येशू एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो र झील पारी जानुभयो अप्रिन उहाँ आफ्नो शहरमा पुग्नुभयो।
2 केही माप्रिनसहरू एकजना पक्षवाती रोगीलाई आKूहरू थिसत थिलएर येशू भएकहाँ आए। त्यो माप्रिनस 

ओछ्यानमै लडीरहेको थिर्थयो। येशूले प्रितनीहरूमा औधी प्रिवश्वास भएको )ेख्नुभयो। अप्रिन उहाँले त्यो 
पक्षवातीको रोगीलाई भन्नुभयो, सु>ी होऊ, जवान माप्रिनस! प्रितम्रो पापहरू क्षमा गरिरएका छन्।

3 केही शास्त्रीहरूले यी कुराहरू सुने। प्रितनीहरूले आKू माझ त्यस कुराको वहस गरे, यो माप्रिनस 
परमेश्वरले जस्तै कूरा गछ! उसले परमेश्वरकै प्रिनन्)ाको कुरा गरे जस्तो छ।

4 प्रितनीहरूले के सोंछिचरहेका छन् भनेर येशूले जान्नू भयो अप्रिन उहाँले भन्नुभयो, “प्रिकन प्रितनीहरू यस्ता दुष्ट
प्रिवचारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ?

5 यो पक्षावती रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ ‘प्रितम्रा पापहरू क्षमा गरिरए अर्थवा उठ र किहडं भन्नु।
6 म प्रितनीहरूलाई यो )े>ाउनेछु प्रिक यस पथृ्वीमा माप्रिनसको पुत्रलाई पापको क्षमा गनd शथिw �ाप्त छ। तब 

येशूले पक्षवातको रोगीलाई भन्नुभयो, उठ प्रितम्रो प्रिबछ्यौना बोक र घर जाऊ।
7 अप्रिन त्यो माप्रिनस उठयो र घरप्रितर लाग्यो।
8 माप्रिनसहरू यो )े>ी छक्क परे। माप्रिनसहरूलाई यस्तो शथिw �)ान गरेकोमा प्रितनीहरूले परमेश्वरको 

�शंसा गरे।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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9. लूका 7: 11-15

11 अकv दि)न येशू नाइन भन्ने शहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र धेरै माप्रिनसहरू पप्रिन उहाँ संगै 
गहरहेका थिर्थए।

12 जब येशू शहरको Kाटक नन्दिजक पुग्नु भयो, उनले म)ुा! लप्रिगरहेको )ेख्नु भयो। एउटी प्रिवधवाको एउटै 
भएको छोरो मरेको थिर्थयो। जब लाश लप्रिगरहेको थिर्थयो शहरका धेरै माप्रिनसहरू ती प्रिवधवासंग थिर्थए।

13 जब �भु येशूले प्रितनलाई )ेख्नुभयो उहाँ त्यस प्रिवधवाको प्रिनम्तिBत हृ)यबाट दुः>ी हुनु भयो र प्रितनलाई 
भन्नुभयो, नरोऊ।

14 येशू शवपेदिटकाको नन्दिजक पुग्नु भयो अप्रिन त्यसलाई छुनुभयो। लाश लप्रिगरहेका मलामीहरू टक्क 
अछिडए। उहाँले त्यो मरेको केटोलाई भन्नु भयो, ए युवक म प्रितमीलाई भन्)छु, उठ।

15 त्यसपछिछ त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अप्रिन बात गन! शुरु गयv। येशूले त्यस केटोलाई त्यसको 
आमालाई सुम्तिBपदि)नु भयो।

10. मत्ती 10: 1, 5 (ला  3rd,), 8

1 येशूले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले दुष्टात्माहरूलाई धपाउने सामथ्य! 
प्रितनीहरूलाई दि)नुभयो। उहाँले हरेक �कारको रोग र प्रिबमारहरू प्रिनको गन! सक्ने सामथ्य! प्रितनीहरूलाई 
दि)नुभयो।

5 येशूले यी बाह्रजना �ेरिरतहरूलाई आज्ञा दि)नुभयो। त्यसपछिछ उहाँले प्रितनीहरूलाई राज्यको प्रिवषयमा 
�चार गन! भनी पठाउनुभयो। येशूले भन्नुभयो, गैर यहूदूहीरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा 
पप्रिन नजाऊ।

8 रोगीहरूलाई प्रिनको पार, मरेकाहरूलाई न्दिजवनमा ल्याऊ। कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। माप्रिनसहरूबाट 
भूत धपाऊ। म प्रितमीहरूलाई थिसत्तैंमा यी शथिwहरू दि)न्छु। यसर्थ! थिसत्तैंमा प्रितनीहरूलाई सघाऊ।

11. याकूब 5: 13-16

13 यदि) प्रितमीहरू मध्ये एक जनाले कष्टहरू भोप्रिगरहेको छ भने उसले �ार्थ!ना गनु! पछ!।
14 यदि) प्रितमीहरू मध्ये एकजना प्रिवरामी छ भने, उसले मण्डलीका अग्रजहरूलाई बोलाउनु पछ!। 

अग्रजहरूले उसलाई परम�भुको नाउँमा तेल माथिलस गरिरदि)नु पछ! अप्रिन प्रितनीहरूले उसको प्रिनम्तिBत 
�ार्थ!ना गरिरदि)नु पछ!।

15 प्रिवश्वासथिसत गरेको �ार्थ!नाले प्रिवमारीमा प्रिनको पाछ!। परम�भुले उसलाई प्रिनको पानु! हुन्छ। अप्रिन यदि) त्यो 
व्यथिwले पाप गरेको भए परमेश्वरले उसलाई क्षमा �)ान गनु! हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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16 सधैँ प्रितमीहरू एक अका!मा पाप स्वीकार गर। तब एक अका!को प्रिनम्तिBत �ार्थ!ना गर। यसो गर, तब 
परमेश्वरले प्रितमीहरूलाई प्रिनको पानु! हुन्छ। धार्मिमंक माप्रिनसको �ार्थ!ना शाथिwशाली र �भावशाली हुन्छ।

प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 473 : 7-12

ईश्वर-थिसद्धान्त सव!व्यापी र सव!शथिwमान छ। भगवान सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, र उहाँ बाहेक अरू कुनै पप्रिन चीज
छैन वा शथिw छैन। ख्रीष्ट आ)श! सत्य हुनुहुन्छ, जुन प्रिLश्चिश्चयन प्रिवज्ञान माK! त रोग र पाप प्रिनको पान! आउँ)छ, 
र सबै शथिw परमेश्वरलाई दि)न्छ।

2. 395 : 11-14

जब ईश्वरीय प्रिवज्ञानले शारीरिरक दि)मागमा प्रिवश्वासलाई न्दिजत्छ, र ईश्वरमा प्रिवश्वासले पाप र उपचारको भौप्रितक 
प्रिवछिधहरूमा सबै प्रिवश्वासलाई नष्ट ग)!छ, तब पाप, रोग र मृत्यु हराउनेछ।

3. 228: 27-29 (ला 2nd.)

पाप, रोग र मृत्युमा शथिw छ भन्ने धारर्णालाई नम्र नाजरेनले उ>ाड दि)ए। उहाँले प्रितनीहरूलाई शथिwहीन 
साप्रिबत गनु!भयो।

4. 1:1-9

पापीलाई सुधानd र प्रिबरामीलाई प्रिनको पानd �ार्थ!ना भनेको परमेश्वरमा सबै कुरा सBभव छ भन्ने पूर्ण! प्रिवश्वास हो, 
उहाँको आत्मित्मक समझ, एक प्रिनःस्वार्थ! �ेम। यस प्रिबषयमा अरुले जे सुकै बोल्न वा सोचे पप्रिन म अनुभवबाट 
बोल्छु । �ार्थ!ना, हरेिररहनु र काम गनु!, आत्म)ाहको सार्थमा, मानवजाप्रितको ईसाईकरर्ण र स्वास्थ्यको लाप्रिग 
सKलतापूव!क गरिरएका सबै कुराहरू पूरा गन!को लाप्रिग परमेश्वरको अनुग्रही माध्यम हो।

5. 12 : 1-15

"प्रिवश्वासको �ार्थ!नाले प्रिबरामीहरूलाई बचाउनेछ," धम!शास्त्रले भन्छ। यो प्रिनको पानd �ार्थ!ना के हो? भगवानले 
प्रिबरामीलाई प्रिनको पानु!हुनेछ भन्ने मात्र अनुरोधमा सधैं हातमा रहेको भन्)ा धेरै ईश्वरीय उपस्थिस्र्थप्रित �ाप्त गनd 
शथिw छैन। प्रिबरामीहरूको लाप्रिग यस्तो �ार्थ!नाको लाभकारी �भाव मानव दि)मागमा हुन्छ, यसले परमेश्वरमा 
अन्धप्रिवश्वासको माध्यमबाट शरीरमा अझ शथिwशाली रूपमा काय! ग)!छ। तर्थाप्रिप, यो एउटा प्रिवश्वासले अकvलाई
बाप्रिहर प्रिनकाल्छ, - अज्ञातमा प्रिवश्वासले रोगमा प्रिवश्वासलाई बाप्रिहर प्रिनकाल्छ। यो न त प्रिवज्ञान हो न सत्य हो 
जसले अन्धप्रिवश्वासको माध्यमबाट काय! ग)!छ, न त यो ईश्वरीय प्रिनको पानd थिसद्धान्तको मानवीय बुझाइ हो जुन 

यो बाइबल पाठ प्लेनप्रिKल्ड प्रिLश्चिश्चयन साइन्स चच!, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको थिर्थयो। यो किकंग जेBस बाइबलबाट थिलइएको धम!शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र प्रिLश्चिश्चयन साइंस पाठ्यपुस्तक, प्रिवज्ञान र स्वास्थ्य सप्रिहत की धम!शास्त्रको लाप्रिग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मरेी बेकर
एड्डीले बनेको छ।
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येशूमा �कट भएको थिर्थयो, जसको नम्र �ार्थ!नाहरू सत्यको गप्रिहरो र इमान्)ार प्रिवरोध थिर्थए, - परमेश्वरसँग 
माप्रिनसको समानता र माप्रिनसको एकताको। सत्य र �ेम।

6. 14 : 12-30 अकv पाना

एक क्षर्णको लाप्रिग सचेत बन्नुहोस् प्रिक जीवन र बुन्दिद्ध प्रिवशुद्ध आध्यात्मित्मक हो, न त कुनै प)ार्थ!मा, र 
शरीरले कुनै गुनासो ग)�न। यदि) प्रिबमारीमा प्रिवश्वासबाट पीछिडत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आKैलाई अचानक 
प्रिनको पाउनुहुनेछ। जब शरीर आध्यात्मित्मक जीवन, सत्य र �ेमद्वारा प्रिनयन्त्रिन्त्रत हुन्छ तब दुः> आनन्)मा 
परिरर्णत हुन्छ। तसर्थ! येशुले दि)नुभएको �प्रितज्ञाको आशा: "जसले ममाथिर्थ प्रिवश्वास गछ! , मैले गनd काम 
उसले पप्रिन गनdछ; ... प्रिकनप्रिक म मेरो प्रिपताकहाँ जान्छु" - [प्रिकनभने अहंकार शरीरबाट अनुपस्थिस्र्थत छ, र 
वत!मान सत्य र �मेको सार्थ।] �भुको �ार्थ!ना आत्माको �ार्थ!ना हो, भौप्रितक भावनाको होइन।

भौप्रितक जीवनको प्रिवश्वास र सपनाबाट पूर्ण!तया अलग, जीवन ईश्वरीय हो, आध्यात्मित्मक समझ र सBपूर्ण! 
पथृ्वीमा माप्रिनसको �भुत्वको चेतना �कट ग)!छ। यो समझले त्रुदिटलाई बाप्रिहर प्रिनकाल्छ र प्रिबरामीहरूलाई 
प्रिनको पाछ!, र यसको सार्थ तपाईं "अछिधकार भएको व्यथिwको रूपमा" बोल्न सक्नुहुन्छ।

"जब तपाइँ �ार्थ!ना गनु!हुन्छ, तपाइँको कोठरीमा पस्नुहोस्, र, जब तपाइँ तपाइँको ढोका बन्) गनु!हुन्छ, 
तपाइँको बुबालाई �ार्थ!ना गनु!होस् जो गोप्य छ; र तपाइँको बुबा, जसले गोप्यमा )ेख्नु हुन्छ, तपाइँलाई >ुलेर 
इनाम दि)नुहुनेछ।"

त्यसैले येशू बोल्नुभयो। कोठरीले आत्माको अभयारण्यलाई टाइप ग)!छ, जसको ढोकाले पापी भावनालाई 
बन्) गछ!  तर सत्य, जीवन र �ेममा जान दि)न्छ। त्रदुिटको लाप्रिग बन्), यो सत्यको लाप्रिग >ुला छ, र यसको 
प्रिवपरीत। गोप्य बाबा भौप्रितक इन्दिन्�यहरूमा अदृश्य हुनुहुन्छ, तर उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ र वार्णी अनुसार 
होइन, अश्चिभ�ाय अनुसार इनाम दि)नुहुन्छ। �ार्थ!नाको हृ)यमा �वेश गन!, त्रदुिटपूर्ण! इन्दिन्�यहरूको ढोका बन्) 
हुनुपछ!। ओठहरू मौन र भौप्रितकवा) मौन हुनुपछ! , प्रिक माप्रिनसले आत्मा, ईश्वरीय थिसद्धान्त, �मे, जसले सबै 
त्रदुिटहरू नष्ट ग)!छ।

सप्रिह �ार्थ!ना गन! को लागी, हामी कोठरी मा �वेश र ढोका बन्) गनु!पछ!। हामीले ओठ बन्) गनु!पछ! र भौप्रितक 
इन्दिन्�यहरूलाई मौन गनु!पछ!। तीव्र इच्छाहरूको शान्त अभयारण्यमा, हामीले पापलाई इन्कार गनु!पछ! र 
परमेश्वरको सव!स्वको प्रिबन्ती गनु!पछ!। हामीले Lुस उठाउने संकल्प गनु!पछ! , र इमान)ार हृ)यका सार्थ काम 
गन! र बुन्दिद्ध, सत्य र �ेमको लाप्रिग हेन!को लाप्रिग अगाछिड बढ्नु पछ!। हामीले "प्रिनरन्तर �ार्थ!ना" गनु!पछ!। यस्तो 
�ार्थ!नाको जवाK दि)इन्छ, जहाँसBम हामीले हाम्रा इच्छाहरूलाई व्यवहारमा राख्छौं। गुरुको आज्ञा छ, हामी 
गोप्य रूपमा �ार्थ!ना गरौं र हाम्रो जीवनले हाम्रो इमान)ारी �माश्चिर्णत गरौं।
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प्रिLस्थिस्चयनहरू गोप्य सौन्)य! र वर)ानमा रमाउँछन्, संसारबाट लुकेका छन्, तर परमेश्वरलाई र्थाहा छ। आत्म-
प्रिवस्मरर्ण, शुद्धता, र स्नेह प्रिनरन्तर �ार्थ!ना हो। पेशा होइन अभ्यास गनु!होस्, प्रिवश्वास होइन, सव!शथिwमानताको
कान र )ाप्रिहने हात �ाप्त गनु!होस् र प्रितनीहरूले प्रिनश्चिश्चत रूपमा असीम आशीवा!)हरू बोलाउँछन्।

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

भौप्रितक चीजहरूको ठूलो बथिल)ान यस उन्नत आध्यात्मित्मक समझको अगाछिड हुनुपछ!। सवvच्च �ार्थ!ना
प्रिवश्वास मात्र होइन; यो �)श!न हो। यस्तो �ार्थ!नाले रोग प्रिनको पाछ!, र पाप र मतृ्युलाई नष्ट गनु!पछ!।

हाम्रा गुरुले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा छोटो �ार्थ!ना थिसकाउनुभयो, जसलाई हामी उहाँको नाममा 
�भुको �ार्थ!ना राख्छौं। हाम्रो गुरुले भन्नुभयो, "यस तरिरका पछिछ, त्यसैले �ार्थ!ना गनु!होस्," र 
त्यसपछिछ उहाँले त्यो �ार्थ!ना दि)नुभयो जसले सबै मानव आवश्यकताहरू समट्ेछ।

यहाँ मैले �भुको �ार्थ!नाको आत्मित्मक भावना हो भनेर बुझेको कुरा दि)न्छु:

स्वग!मा हुनुहुने हाम्रा प्रिपता,
हाम्रो बुबा-माता भगवान, सबै सामंजस्यपूर्ण!,

प्रितम्रो नाम पप्रिवत्र होस्।
मनमोहक एक।

प्रितम्रो राज्य आओस।
प्रितम्रो राज्य आएको छ; प्रितमी स)ैव उपस्थिस्र्थत छौ।

तपाईंको इच्छा स्वग!मा जस्तै पथृ्वीमा पूरा होस्।
हामीलाई जान्न सक्षम बनाउनुहोस्, - जसरी स्वग!मा, त्यस्तै पृथ्वीमा, - ईश्वर सव!शथिwमान, 
सवvच्च हुनुहुन्छ।

आज हामीलाई हाम्रो )ैप्रिनक रोटी दि)नुहोस्;
हामीलाई आजको लाप्रिग अनुग्रह दि)नुहोस्; भोको स्नेह >ुवाउने;

र हामीलाई हाम्रो ऋर्ण माK गनु!होस्, जसरी हामी हाम्रा ऋर्णीहरूलाई क्षमा गछ�।
र �मे �ेममा �प्रितप्रिबन्त्रिBबत हुन्छ;

अप्रिन हामीलाई �लोभनमा नलागोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्।
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अप्रिन परमेश् वरले हामीलाई परीक्षामा डोर्याउनुहुन् न, तर हामीलाई पाप, रोग र मृत्युबाट छुटकारा
दि)नुहुन्छ।

प्रिकनप्रिक राज्य, शथिw र मप्रिहमा स)ासव!)ा प्रितम्रो हो।
कारर्ण )ेव अमया!), सव! शथिw, जीवन, सत्य, �मे, सबै र सबै छ।

)ैप्रिनक कत!व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

)ैप्रिनक �ार्थ!ना

�त्येक दि)न �ार्थ!ना गनु! यस चच!का �त्येक स)स्यको कत!व्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय
सत्य,  जीवन,  र  �ेमको  शासन ममा  स्र्थाप्रिपत  होस्,  र  मबाट  सबै  पाप  हटाउन;  र  तपाईंको  वचनले  सबै
माप्रिनसजाप्रितको स्नेह समनृ्दिद्ध, र प्रितनीहरूलाई शासन गन! सक्छ!

चच! Bयानुअल, अनुच्छे) 8  सेक्सन।4 ।

�ेरर्णा र काय!हरूको लाप्रिग प्रिनयम

न त दुश्मनी वा  न केवल व्यथिwगत अनुलग्नकले म)र चच!का  स)स्यहरूको मनसाय वा  काय!लाई
�ोत्साप्रिहत गनु!प)!छ। प्रिवज्ञानमा, ईश्वरीय �मेले मात्र माप्रिनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाप्रिनकले �ेमको छिमठो
सुप्रिवधाहरू  �प्रितप्रिबन्त्रिBबत  गछ!न्,  पापलाई  हप्काउँ)ा,  साँचो  भ्रातृत्व,  परोपकार  र  क्षमा  मा। यस  चच!का
स)स्यहरूले दि)नहुँ हेनु!प)!छ र सबै >राबीबाट छुटकारा पाउन �ार्थ!ना गनु!प)!छ,  भप्रिवष्यवार्णी गन!,  न्याय गनd,
प्रिनन्)ा गनd, सल्लाह दि)न,े �भाव पानd वा गल्तीबाट �भाप्रिवत हुनबाट।

चच! Bयानुअल, अनुच्छे) 8  सेक्सन।1 ।

डू्यटी गन! सतक! ता
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यो  चच!का  �त्येक स)स्यको  कत!व्य हुनेछ  प्रिक उसले  आLामक मानथिसक सल्लाहको  प्रिवरुद्ध दि)न
�प्रितदि)न स्वयंलाई बचाउनु  पछ! ,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माप्रिनसजाप्रित�प्रित आफ्नो )ाप्रियत्वलाई प्रिबस!नु  वा
बेवास्ता गनु! हुँ)ैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा )ोषी हुनेछ।

चच! Bयानुअल, अनुच्छे) 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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