
पृष्ठ 1बाइबली पाठ आइतवार, नोभेम्बर 25, 2021
विवषय- धन्यवाद

आइतबार नोभेम्बर 25, 2021

विवषय- धन्यवाद

स्वर्ण� पाठ:  वि�लिलप्पी 4 : 4

"सँधै प्रभुमा आनन्द गर, म दोहोया�उँछु आनन्दिन्दत होऊ।"

उत्तरदायी पढाइ:  वि�लिलप्पी 4 : 6-8, 10, 11, 13

6 कुनै कुराको वि�क्री नगर। बरु चाविहएको हरेक कुराकोलाविग परमेश्वरलाई अन्तरविबन्ती र प्रार्थ�ना गर। 
अविन प्रार्थ�ना गदा� परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।

7 परमेश्वरले दिदएको शान्तिन्तले वितमीहरूको मन र हृदयलाई येशू ख्रीष्टमा सुरक्षीत राख्नेछ। शान्तिन्त जो 
परमेश्वरले दिदन्छन्, यवित महान हुन्छ विक हामी बुझ्न सक्दैनौं।

8 दाज्यू-भाइहरू र दिददी-बविहनीहरू हो, जुन-जुन कुराहरू अवित राम्रा र प्रशंसा गन� लायकका छन् त्यसै 
बारे सोच। जुन-जुन कुराहरू सत्य र माननीय पविवत्र र उचिचत, सुन्दर र आक� षर्णीय छन् वितनैको मात्र 
विवचार गर।

10 प्रभुमा म खुबै प्रसन्न छु विक।
11 म यी कुराहरू गदQछु, तर मैले भन्नुको अर्थ� यो होइन विक मलाई केही कुराको आवश्यक छ। मैले त 

आ�ूलिसत जो छ त्यसैमा सन्तोष गन� प्रलिशक्षर्ण लिलएको छु।
13 म सब कुराहरू गन� समर्थ� छु विकनभने ख्रीष्टले मलाई शलिS प्रदान गनु�हुन्छ।

पाठ सेम�न

बाइबलबाट

1. भजनसंग्रह 16: 5, 6, 8, 9, 11 

यो बाइबल पाठ प्लेनवि�ल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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5 अहँ, मेरो विहस्सा र मेरो कचौरा परमप्रभुबाट नै कपादान हुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईं मेरो सहारा हुनुहुन्छ, 
तपाईंले मेरो भाग प्रदान गनु�हुन्छ।

6 मेरो भाग आYय�पूर्ण� छ, मेरो उत्तराचिधकार अवित सुन्दर छ।
8 परमप्रभुलाई मैले सधैं आ�ू समक्ष राखेको छु र म उहाँको दाविहने वितरबाट कविहल्यै सनf छुइनँ।
9 मेरो हृदय र आत्मा यसैले आनन्दिन्दत हुनेछ। अविन मेरो शरीर पविन सुरश्चिक्षत रहनेछ।
11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो लिसकाउनु हुनेछ। तपाईंसँग हुँदा सम्पूर्ण� खुशी प्राप्त हुनेछ। तपाईको 

दाविहनेपदिh हुँदा सघैं खुशी प्राप्त हुनेछ।

2. यशैया 65: 18 (हुन), 19, 23, 24

18 मेरा माविनसहरू खुशी हुनेछन्। वितनीहरू सदा सव�दा आनन्दिन्दत हुनेछन् विकन? विकनभने म नै बनाउनेछु, 
म यरूशलेमलाई आनन्दले भरिरपूर्ण� बनाउने छु अविन म वितनीहरूलाई आनन्दिन्दत माविनसहरू बनाउनेछु।

19 तब म यरूशलेमसँग आनन्दिन्दत हुनेछु। म मेरा माविनसहरूसँग खुशी हुनेछु। त्यहाँ �ेरिर कविहल्यै पविन 
कोलाहल, र कष्ट हुनेछैन्।

23 स्त्रीहरू मरेका नानी जन्माउनका लाविग कविहल्ये पविन �ेरिर कष्ट गनf छैनन्। स्त्रीहरू नानी जन्माउने 
बेलामा के कस्तो घटना होला भनेर डराउने छैनन्। सारा मेरा माविनसहरू र उनीहरूका बालकहरू 
परमप्रभुकै आलिशष परेका हुनेछन्।

24 वितनीहरूले भन्नु अचिघ नै म वितनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु। अविन वितनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अचिघ
नै म वितनीहरूलाई सहायता गनfछु।

3. प्रेरिरत 16 : 16 (एक विनश्चिYत), 17 (से 1st ,), 18 (पल) (वितर 1st .), 19 (वितर 
2nd ,), 20, 22 (र मन्दिजस्टे्रटहरू), 23, 25-32, 33 (र लिर्थयो), 34 (र खुसी भयो)

16 ...एउटी नोकनl केटीले हामीलाई भेटी। उश्चिभत्र एउटा खास आत्मा लिर्थयो। त्यस आत्माले उसलाई 
भविवष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने शलिS दिदयो। त्यसो गरेर त्यस नोकनlले आफ्नो 
मालिलकहरूको विनन्तिम्त धेरै पैसा कमाउने गर्थl।

17 त्यस केटीले पावल र हामीलाई पछ्याई। त्यो चिचच्याई अविन भनी, यी माविनसहरू एकदमै सवoच्च 
परमेश्वरको दास हुन्! वितनीहरूले मुलिSको बाटो वितमीहरूलाई बताइरहेछन।

18 उसले यस्तो धेरै दिदनसम्म गरी। यसले पावललाई दिदक्क लाग्यो अविन यसैले उ �क्यo अविन त्यो 
आत्मालाई भन्यो, येशू ख्रीष्टको शलिSले म तँलाई आज्ञा गछु�, त्यस केटीबाट बाविहर विनस्की! त्यो आत्मा 
लगत्तै बाविहर विनस्क्यो।

19 यस केटीका मालिलकहरूले त्यो देखे अविन वितनीहरूलाई र्थाहा भयो अविन वितनीहरूले बुझे विक अब त्यस 
केटीलाई पैसा कमाउन सSैनन्। यसैले वितनीहरूले पावल र लिसलासलाई पके्र अविन मुख्य ठाउँमा पुया�ए 
जहाँ शहर अचिधकारीहरू लिर्थए।

20 पावल र लिसलासलाई पके्रर ल्याए अविन हाविकमहरूलाई भने, यी माविनसहरू यहूदी हुन्। वियनीहरूले हाम्रो
शहरमा गडबडी गराईरहेछन्।

22 ... त्यहाँका हाविकमहरूले पावल र लिसलासको लुगाहरू च्याती दिदए र माविनसहरूलाई कुट्ने आदेश दिदए।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि�ल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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23 वितनीहरूले पावल र लिसलासलाई धेरैपल्ट कुट-विपट गरे अविन वितनीहरूलाई जेलमा रु्थने। जेलका 
अचिधकारीलाई वितनीहरूले भने, वियनीहरूलाई खुबै होलिशयारी सार्थ पहरा दिदन!ु

25 मध्यरात वितर पावल र लिसलासले प्रार्थ�ना गदQ र प्रभुको भजनहरू गाईरहेका लिर्थए। अन्य कैदीहरूले 
वितनीहरूलाई सुने।

26 अचानक त्यहाँ ठूलो भूईंचालो आयो जसले जेलको जग पविन हल्लिल्लयो। त्यसपचिछ तुरुन्तै जेलको सबै 
ढोकाहरू खोलिलए। सबै कैदीहरू बाँचिधएका साङ्गलाहरूबाट मSु भए।

27 जब जेल अचिधकारी जागे। उनले जेलका सबै ढोकाहरू खोलिलएका देखे। कैदीहरू अचिघ नै भागी सेकको
कुरा उसले सोच्यो। यसकारर्ण तरवार विनकालेर जेल अचिधकारी आ�ैलाई मान� तयार भएको लिर्थयो।

28 तर पावल चिचच्यायो, आ�ैलाई घात नगर। हामी सबै जना यहीं छौं।
29 जेल अचिधकारीले बत्ती ल्याउन आदेश गरे। त्यसपचिछ उ डरले काम्दै श्चिभत्र दौड्यो उ पावल र लिसलासको 

सामु लड्यो।
30 त्यसपचिछ वितनीहरूलाई बाविहर विनकाल्यो अविन भन्यो, महोदयहरू! मलुिS पाउनलाई मैले के गनु� पला�?
31 वितनीहरूले उसलाई भने, प्रभु येशूमा विवश्वास गर तब वितमी र वितम्रो घरका माविनसहरूले मुलिS पाउनेछन्।
32 यसर्थ� पावल र लिसलासले प्रभुको सन्दश जेल अचिधकारी र उसको घरमा भएका सबैलाई भने।
33 ... तुरन्तै जेल अचिधकारी र उसका जम्मै कुटुम्बलाई बन्तिप्तस्मा दिदइयो।
34 ... उ र उसको कुटुम्बका सबै माविनसहरू अत्यन्तै खुशी भए विकनभने वितनीहरूले परमेश्वरलाई विवश्वास 

गरेका लिर्थए।

4. 1 लिर्थस्सलोविनकी 5: 5, 6, 16-18, 21, 28

5 वितमीहरू सबै उज्यालो र दिदनमा छौ। हामी अन्धकार र रातलिसत सम्वन्धिन्धत छैनौ।
6 यसैले हामी अरू जस्तो हुनु हुँदैन। हामी अरूहरू जस्तो सुवितरहून हुँदैन, तर जाग्रत र आत्मा विनयंन्त्रिन्त्रत 

हुनुपछ�।
16 सधैं प्रसन्न बस।
17 प्रार्थ�ना गन� कविहल्यै नछोड।
18 सधैं परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। ख्रीष्ट येशूमा हुने वितमीहरूबाट परमेश्वर यही चाहनु हुन्छ।
21 हरेक कुरालाई जाँच र असल जवित राख।
28 हाम्रा परमप्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह वितमीहरू सबैमा रहोस्। आमेन।

विवज्ञान र स्वास्थ्य

1. 15 : 25-30

विक्रल्लिस्चयनहरू गोप्य सौन्दय� र वरदानमा रमाउँछन्, संसारबाट लुकेको, तर परमेश्वरलाई र्थाहा छ। आत्म-
विवस्मरर्ण, शुद्धता, र स्नेह विनरन्तर प्रार्थ�ना हो। पेशा होइन अभ्यास गनु�होस्, विवश्वास होइन, 

यो बाइबल पाठ प्लेनवि�ल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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सव�शलिSमानताको कान र दाविहने हात प्राप्त गनु�होस् र वितनीहरूले विनश्चिYत रूपमा असीम आशीवा�दहरू 
बोलाउँछन्।

2. 2 : 23-30

भगवान प्रमे हो। के हामी उहाँलाई अझ बढी हुन सोध्न सक्छौं? भगवान बुन्दिद्ध हुनुहुन्छ। के हामी असीम 
मनलाई उसले पविहले नै नबुझेको कुनै पविन कुराको जानकारी दिदन सक्छौं? के हामी पूर्ण�ता परिरवत�न गनf आशा
गछ{? के हामी खुल्ला झरनामा धेरैको लाविग विबन्ती गछ{, जुन हामीले स्वीकार गनु� भन्दा बढी बविगरहेको छ? 
अव्यS इच्छाले हामीलाई सबै अन्धिस्तत्व र आलिशष्को स्रोतको नन्दिजक ल्याउँछ।

3. 3 : 22-2

के हामी पविहले नै प्राप्त भएको राम्रोको लाविग साँच्चै कृतज्ञ छौं? त्यसोभए हामीले आ�ूसँग भएका 
आलिशष्हरूको �ाइदा उठाउनेछौं, र यसरी र्थप प्राप्त गन� योग्य हुनेछौं। कृतज्ञता धन्यवादको मौखिखक 
अश्चिभव्यलिS भन्दा धेरै हो। काय�ले भाषर्ण भन्दा बढी कृतज्ञता व्यS गद�छ।

यदिद हामी जीवन, सत्य र प्रेमको लाविग कृतघ्न छौं, र अझै पविन सबै आलिशष्हरूको लाविग परमेश्वरलाई धन्यवाद 
दिदन्छौं भने, हामी विनष्ठाहीन छौं र हाम्रो मालिलकले कपटीहरूमालिर्थ कडा विनन्दा गछ{। यस्तो अवस्र्थामा, ओठमा 
आ�ला राखेर हाम्रो आशीवा�दलाई सम्झनु एउटै स्वीकाय� प्रार्थ�ना हो। जब हृदय ईश्वरीय सत्य र प्रेमबाट टाढा छ, 
हामी बाँझो जीवनको कृतज्ञता लुकाउन सक्दैनौं।

4. 265 : 23-30

कसले मानव शान्तिन्तको हाविन महसुस गरेको छ जसले आध्यान्धित्मक आनन्दको लाविग बलिलयो इच्छाहरू प्राप्त 
गरेको छैन? स्वगlय असल पचिछको आकांक्षा हामीले बुन्दिद्ध र प्रेमको हो भनेर पत्ता लगाउनु अचिघ नै आउँछ। 
सांसारिरक आशा र सुखहरू गुमाउँदा धेरै हृदयको आरोहर्ण माग� उज्यालो हुन्छ। इन्दिन्�यको पीडाले हामीलाई 
चाँडै सूचिचत गद�छ विक इन्दिन्�यको सुख नश्वर हो र त्यो आनन्द आध्यान्धित्मक हो।

5. 574 : 25-30

यो सोच्नुहोस्, विप्रय पाठक, विकनविक यसले तपाईंको आँखाबाट भाङ्ग्रा उठाउनेछ, र तपाईंले नरम पखेटा 
भएको ढुकुरलाई तपाईंमालिर्थ झरेको देख्नुहुनेछ। धेरै परिरल्लिस्र्थवित, जुन तपाईंको पीडाको भावनाले क्रोचिधत र 
पीडादायी ठान्छ, प्रेमले एक परीलाई अनजान मनोरञ्जन गन� सक्छ।

6. 304 : 3-5, 9-15

यो अज्ञानता र गलत विवश्वास हो, चीजहरूको भौवितक भावनामा आधारिरत, जसले आध्यान्धित्मक सुन्दरता र 
भलाइ लुकाउँछ। … यो विक्रश्चिYयन विवज्ञानको लिसद्धान्त हो: ईश्वरीय प्रेमलाई यसको प्रकटीकरर्ण वा वस्तुबाट 

यो बाइबल पाठ प्लेनवि�ल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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वल्लिञ्चत गन� सविकँदैन; त्यो आनन्दलाई दुःखमा परिरर्णत गन� सविकँदैन, विकनविक दुःख आनन्दको मालिलक होइन। 
विक असलले कविहल्यै खराबी उत्पन्न गन� सक्दैन; त्यो कुराले कविहल्यै मन उत्पन्न गन� सक्दैन र जीवनले मृत्युको
परिरर्णाम दिदन्छ। लिसद्ध माविनस - परमेश्वरद्वारा शालिसत, उहाँको लिसद्ध लिसद्धान्त - पापरविहत र अनन्त छ।

7. 390 : 4-11

जीवन आत्मविनभ�र छ भनेर हामी इन्कार गन� सक्दैनौं, र हामीले आत्माको अनन्त सामंजस्यलाई कविहल्यै इन्कार
गनु� हुँदैन, केवल विकनभने, नश्वर इन्दिन्�यहरूमा, त्यहाँ असहमवित देखिखन्छ। यो ईश्वरको हाम्रो अज्ञानता हो, 
ईश्वरीय लिसद्धान्त, जसले स्पष्ट मतभेद उत्पन्न गद�छ, र उहाँको सही समझले सद्भाव पुनस्र्था�विपत गद�छ। सत्यले 
लम्बाइमा हामी सबैलाई आत्माको आनन्दको लाविग भावनाको सुख र पीडाको आदानप्रदान गन� बाध्य पाछ�।

8. 242 : 6-14

पदार्थ�को दावीलाई अस्वीकार गनु� भनेको आत्माको आनन्द, मानव स्वतन्त्रता र शरीरमालिर्थको अन्तिन्तम 
विवजयत�� को ठूलो कदम हो।

स्वग�मा जाने एउटा मात्र बाटो छ, सद्भाव, र ईश्वरीय विवज्ञानमा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउनुहुन्छ। राम्रो,
ईश्वर र उहाँको प्रवितविबम्ब भन्दा जीवनको अकo कुनै चेतना नहुनु, र इन्दिन्�यहरूको तर्थाकलिर्थत पीडा र आनन्द 
भन्दा उच्च हुनु हो।

9. 4:3-9

हामीलाई सबैभन्दा बढी चाविहने कुरा भनेको अनुग्रहमा वृन्दिद्धको लाविग उत्कट इच्छाको प्रार्थ�ना हो, धैय�ता, 
नम्रता, प्रेम र असल कामहरूमा व्यS गरिरएको हो। हाम्रा गुरुको आज्ञा पालन गनु� र उहाँको उदाहरर्ण 
पछ्याउनु, उहाँप्रवित हाम्रो उचिचत ऋर्ण हो र उहाँले गनु�भएका सबै कुराहरूका लाविग हाम्रो कृतज्ञताको एकमात्र
योग्य प्रमार्ण हो।

10.    140 : 8-12

हामीले दैवी प्रकृवितलाई बुझेर र उहाँलाई बुझेर प्रमे गनf, भौवितकतामा लड्ने होइन, तर हाम्रा परमेश्वरको 
समृन्दिद्धमा रमाइलो गनf अनुपातमा हामी आज्ञाकारी र पूजा गनfछौं।

11.   125 : 12-16

जब मानव विवचार एक चरर्णबाट सचेत पीडा र पीडाहीनता, दुःख र आनन्दको अकo चरर्णमा परिरवत�न हुन्छ, - 
डरबाट आशा र विवश्वासबाट समझमा, - दृश्यात्मक अश्चिभव्यलिS अन्ततः भौवितक भावनाद्वारा होइन, आत्माद्वारा
शालिसत हुनेछ।

यो बाइबल पाठ प्लेनवि�ल्ड विक्रश्चिYयन साइन्स चच�, स्वतन्त्र द्वारा तैयार गरिरएको लिर्थयो। यो किकंग जेम्स बाइबलबाट लिलइएको धम�शास्त्रीय 
उद्धरर्णहरू र विक्रश्चिYयन साइंस पाठ्यपुस्तक, विवज्ञान र स्वास्थ्य सविहत की धम�शास्त्रको लाविग क्यारे, बाइबलको कोरीलेटीभ प्यासेज, मेरी 
बेकर एड्डीले बनेको छ।
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12.   249 : 6-9

हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याएर आत्माको ईश्वरीय उजा�को अनुभूवित गरौं र कुनै नश्वर वा भौवितक 
शलिSलाई नष्ट गन� सक्षम भनी पविहचान गरौं। हामी ईश्वरीय "शलिSहरू" को अधीनमा छौं भनेर रमाइलो गरौं।

दैविनक कत�व्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैविनक प्रार्थ�ना

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

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।4 ।

प्रेरर्णा र काय�हरूको लाविग विनयम

न त दुश्मनी  वा  न केवल व्यलिSगत अनुलग्नकले मदर चच�का  सदस्यहरूको मनसाय वा  काय�लाई
प्रोत्साविहत गनु�पद�छ। विवज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र माविनसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञाविनकले प्रेमको चिमठो
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 प्रार्थ�ना गनु�पद�छ, भविवष्यवार्णी गन�, न्याय गनf,
विनन्दा गनf, सल्लाह दिदन,े प्रभाव पानf 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 मानलिसक सल्लाहको  विवरुद्ध दिदन
प्रवितदिदन स्वयंलाई बचाउनु  पछ�,  र परमेश्वर,  आफ्ना नेता र माविनसजावितप्रवित आफ्नो दावियत्वलाई विबस�नु  वा
बेवास्ता गनु� हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिरनेछ, र न्याय गरिरनेछ वा दोषी हुनेछ।

चच� म्यानुअल, अनुच्छेद 8  सेक्सन।6 ।

_____________________
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