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رگذاريڪش  – موضوع

.2022، 24آچر، نومبر 

رگذاريڪش—   مضمون

14: 50زبور   گولڊن جو متن:

."ريوڪ ادا انهنڏ ۽ پنهنجي واعدن کي تمام اعلٰي ريو؛ڪ پيش رگذاريڪ"خدا جي ش

15، 11-8: 9 کورنتيان 2جوابدار پڙهڻ:

شين قابليت رکون ، ھر . ته توھان ، ھميشهوڻ جي قابل آھي توھان تي تمام گهڻرڪ۽ خدا فضل 8
:اٿ سگهو ريڪ ۾ واارو مڪ ڪھ

 سدائين رھندي.يڪ آھي: سندس نينوڏ ھن غريبن کي تو؛ڪ)جيئن لکيل آھي ته ، اھر ن9

 توھان جووٿ ماني توھان جي کا الِء ، ۽ و وٿ وارو آھي ، وزير کائي ڻ پوکوڪ اھو جييڻھا10
پوکيل ، ۽ و توھان جي صداقت جا ميوا(

 ادارڪ اسان جي ذريعي خدا جو شوٿ ريڪ پيدا وڪ فضل سان ، جيڻيٿھر شيِء ۾ ماال مال 11
 سان.ڻرڪ

.خدا جو شڪر ادا ڪيو ويو آھي ھن جو ناقابل بيان تحفا15

سبق جو خطبو

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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بائبل

4-1: 100زبور .1

 زميندار.ڀرب جي الِء خوشيَء جو شور مچايو، اي س1

 اچو.يانڳ سندس حضور اڏ: گيت سان گريوڪخوشيَء سان خداوند جي خدمت 2

 نه؛ڻ آھي، ۽ اسان پاايوڻ تہ خداوند اھو خدا آھي: اھو اھو آھي جنهن اسان کي باٿ وڻاڄاوھين 3
.ونڍاسين سندس قوم آھيون، ۽ سندس چراگاھن جون ر

يو،ٿ رگذارڪ ۾ حمد سان: سندس شارٻ ۽ سندس دريو،ٿ سان سندس دروازن ۾ داخل رگذاريڪش4
.رڪ تڪ۽ سندس نالي تي بر

4، 1: 25 يسعياه.2

 مان تنهنجي نالي جيندس،ڪ تون منهنجو خدا آھين. مان تو کي سر بلند ،ڪاي منهنجا مال1
 نصيحتون وفا ۽ سچائي آھن.اڻ آھي. تنهنجا پرايوڪ مڪجو تو شاندار االِءڇ. ندسڪساراھه 

جو تون غريبن الِء طاقت آھين، پنهنجي مصيبت ۾ محتاجن الِء طاقت، طوفان کان پناھه،االِءڇ4
 طوفان وانگر آھي.انٿ ديوار جي موڪماڌ جو هنڻ ماڪ خوفناھنڏ آھي، جانوڇگرميَء کان 

7-1: 4 بادشاه 3.2
 منهنجورڪ زال اليشع کي روئي ، چيائين تہ منهنجو نويڪڙ جي زال جي ھنٽ نبياَء جي پيڻھا1

 واروٺڻ يو آھي: ۽ قرض وڊ فوت آھي. ۽ تو کي خبر آھي ته تنهنجو خادم خداوند کان سڙم
.يٺ فرزندن کي غالمي ونهيٻ ته مون کي پنهنجن وٿاچي 

 آھين؟ ۽ چيائين ، تنهنجي گهراڇ تون گهر ۾ اِءٻڌ ريان؟ڪ اڇ۽ اليشع کي چيو ، مان توھان الِء 2
 برتن بچايو.ڪ شيَء نه آھي ، تيل جو ھاڪواري عورت گهر ۾ 

 نهجههڪ. يٺ قرض وڻ خالي جهازن کان پاھرينٻ ، يسريڙ پانيڀ ، پنهنجي سڃپوِء چيائين ، و3
.وٺقرض و

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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نيڀ گهرجي ، ۽ سڻرڪ تي دروازو بند نٽ تون اندر آھين ، تو کي پنهنجن ۽ پنهنجن پھنڏ۽ ج4
 وارو آھي.ڇڏڻ ريڪ ارڌ پوري آھي تنهن کي وڪ گهرجي ، ۽ جيڇڏڻبرتن ۾ وجهي 

 ،يوڇڏ ريڪ تي دروازو بند نٽ وئي ۽ ھن تي ۽ ھن جي پھيڙ ھوَء ان کان چريڪتنهن5
 آيا. ۽ ھن گهرايو.يڻ وين کي کيڪجي

انڃ کي چيو ، مون کي اٽ ھو ، ان چيو ته ھن پنهنجي پيلٿ ويزا پوري ھنڏ ھو ، جوٺاھو اھو بي6
. ۽ تيل رھيو.ونهيڪ برتن ڪيڌ اچ. ۽ اھو ھن کي چيو ، ويڻ برتن کوڪڙھ

 ، ۽ پنهنجو قرض ادايڪڻ ، تيل وڃ کي چيو. ۽ ھن چيو ته وسڙپوِء ھوَء آئي ۽ خدا جي م7
 جا زنده رھو.ارنٻ جي ينٻ ، ۽ توھان ۽ يوڪ

 )جي طرف؛(3-1: 55 يسعياه.4

ريوڪ پئسا ناھي. اچو، خريد ٽ ۽ اھو جنهن وانهن،ڏ يڻ آھي، اچو پاايلڃ اوڪ جيڪھا، ھر ھ1
 بغير پئسن ۽ قيمت جي.ريوڪ۽ کائو؛ ھا، اچو، شراب ۽ کير خريد 

اڪ ماني ناھي؟ ۽ توھان جي محنت انهيَء الِء آھي جياڪ جيريوڪ خرچ اٿ وڇان الِء پئسا 2
 آھي، ۽ توھان جي روح کيوٺ سوڪ ۽ کائو جيو،ٻڌ سان يانڌ الههڳ منهنجي ئي؟ٿراضي نه 

 گهرجي.ڻيٿ ۾ خوش لهيٿ

 ۽ تنهنجو روح زنده رھندو.،ٻڌ اچو: انهنڏ الھي، ۽ مون نڪپنهنجو 3

 )جي طرف چيو(7: 4 یمت.5

…عيسي چيو7

(1 )جي طرف 34-32( ٺڻ )و25: 6 یمت.6

تنهنڪري آءاوھان کي چوان ٿو ، پنهنجي زندگيَء بابت ڪجهہ خيال نه ڪريو ، جيڪو توھان 25
کاڌو پيئندؤ يا ڇا پيئندؤ نه اڃا تائين توھان جي جسم الِء ، جيڪو توھان تي لڳايو وڃي. ڇا

زندگي گوشت کان وڌيڪ ۽ جسم کان وڌيڪ لباس نه آھي؟

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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يڻاڄجو اوھان جو آسماني پيُء االِءڇ:( آھن  ولينديونڳ شيون غير قومون ڀ ته اھي سڻاڪاڇ)32
 شين جي ضرورت آھي.نيڀ تہ اوھان کي انهن سوٿ

 شيونڀ. ۽ اھي سريوڪ والڳپر اوھين پهريائين خدا جي بادشاھت ۽ سندس سچائيَء جي 33
 وينديون.يونڪتوھان ۾ شامل 

 کپي.ڻ الِء سوچڻ الِء شين جي پاڻ پايڻاڀ: سوٺ الِء سوچي نه ويڻاڀ سريڪان  34

32: 12لوقا .7

.ئيڏجو اھو توھان جي پيُء جي خوشيَء آھي جو توھان کي بادشاھت االِءڇ ؛ڍ روڍڙ نه، ننڊڄ32

17 , 15 , 2 , 1 : 3 ولوسينڪ.8

 آھن،يٿ ميڪ جيريوڪ والڳ جياريا ويا آھيو، انهن شين جي ڏ اوھين مسيح سان گھنڪڏجي1
 آھي.وٺ تي ويٿ ھيڄجتي مسيح خدا جي سا

 نه زمين تي شين تي.ريو،ڪ شين تي قائم ينٿپنهنجي پيار کي م2

يوڏ جسم ۾ سڪ ھڻ جنهن الء توھان پيو،ڏ ڻرڪ ڄ۽ خدا جي امن کي توھان جي دلين تي را15
.يوٿ رگذارڪ. ۽ شوٿ يڃو

 انهيَءريو،ڪ خداوند عيسٰي جي نالي تي جهڪ ڀ لفظ يا عمل ۾، ساٿ ريوڪ جهہڪ يڪ۽ جي17
.ريوڪ رڪجي وسيلي خدا ۽ پيُء جو ش

سائنس ۽ صحت

1.494 :10-24

وٺ سڻرڪ. اھو تصور نديڪخدائي محبت ھميشه ملي آھي ۽ ھميشه ھر انساني ضرورت کي پورو 
 نمبر يا محدودڊ چونڪ الء صرف ھڻيڏ ته شفا يوڪناھي ته يسوع خدا جي طاقت جو مظاھرو 

.وٿ ريڪ فراھم وٺ ۾، خدائي محبت تمام سڪالڪ انسانن الء ۽ ھر نيڀ ته سڻاڪاڇعرصي تائين، 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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ڏوگڏ ۽ گامي،ڪ جسمانيت جي نايوڪ معجزو ناھي. يسوع ظاھر وڪ جو معجزو محبت الء فضل
 ۽ خدا جيڀڄڻ طرح غلط انساني احساس کي پنهنجي عقيدي کان يءڙروح جي المحدود قابليت، اھ

. دليل، صحيح ھدايت، جسماني احساس جي غلطين کي درستيٿ ريڪ ۾ مدد ڻولڳسائنس ۾ حفاظت 
 ۾ خواب جا تجربا بهڊ پر گناھه، بيماري ۽ موت حقيقي نظر ايندا )جيئن ته ننو؛ٿ ريڪ مڪ الء ڻرڪ

 حقيقتڙندٽٽ ڻ( جيستائين سائنس انسان جي دائمي ھم آھنگي جي سائنسي وجود جي ااٿحقيقي نظر اچن 
.يڇڏ يڙوٽسان سندن وھم کي 

2.530 :5-12

 تي،مڪاالھي سائنس ۾، انسان خدا جي طرفان برقرار آھي، خدا جي اصول جي. زمين، خدا جي ح
 دفعو چيو، "پنهنجي زندگي الءڪ بعد، يسوع ھڻڻاڄ. اھو يٿ ريڪ پيدا وڌانسان جي استعمال الء کا

 پر خدانه، پيئندا،" - پنهنجي خالق جي استحقاق تي اڇ کائو، يا توھان اڇ توھان ريو،ڪ به خيال نه وڪ
 الِء جيئن ھو لليونڻيڏ اڙپڪ ۽ ڻ جي پيء ۽ ماء کي، جيتري قدر. انسان کي کارائنيڀ سي،ڻاڃکي س

 آھي.ندوڪ

3.3 :22-16

 کي انهن نعمتنڻ آھيون؟ پوِء اسان پارگذارڪ الء شيٺ سيلڪ ۾ ئي حاصل ڳ اسان واقعي ااڇ
يٿ الِء تيار ڻرڪ حاصل ڪيڌ طرح ويَءڙ آھن، ۽ اھٽ اسان ويڪ جينداسينٺمان فائدو و
ڪيڌ آھي. عمل تقرير کان وڪيڌ جي زباني اظهار کان ورگذاريڪ شرگذاريڪوينداسين. ش

.وٿ ريڪ جو اظهار رڪش

 نعمتن الِءنيڀ آھيون ۽ ان جي باوجود سرڪ اسان زندگيَء، سچائي ۽ محبت الِء بي شھنڪڏجي
 منافقن تي سخت مذمترٽ ته اسان بي وفا آھيون ۽ اسان جو ماسا،ٿ ريونڪ ادا رڪخدا جو ش

 رکي پنهنجي نعمتن کي يادرڱ صورت ۾ فقط اھا ئي قبول دعا آھي ته ھونئن تي آيڙ. اھوٿ ريڪ
 ته دل خدائي سچائي ۽ محبت کان پري آھي، اسان بنجر زندگين جي ناشکري کيھنڏ. جرڪ

 سگهون.اٿ نائيڪل

 جي الِء پرجوش خواھشڌ ضرورت آھي اھا دعا آھي فضل ۾ واڪيڌ کان وڀ اسان کي ساڪجي
ڻرڪ تي عمل منڪ. اسان جي آقا جي حيوڪ عملن ۾ اظهار ڪجي ، صبر ، نرمي ، محبت ۽ ني

 الء اسانمنڪ نيڀ ان تي اسان جو مناسب قرض آھي ۽ ھن جي س،ڻرڪ۽ ان جي مثال تي عمل 
 جورگذاريڪ ثبوت آھي. ظاھري عبادت خود وفاداري ۽ دل جي شل جو واحد قابرگذارڪجي ش

ريوڪ توھان مون سان پيار ھنڪڏ ته ھن چيو آھي: "جيڻاڪاڇ ناھي، افيڪ الِء ڻرڪاظهار 
."ريوڪ تي عمل منڪ منهنجي حا،ٿ
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 آھي.هيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 نومبر

رگذاريڪش – موضوع

ياڪ ۾ ظاھر تنڪ جي الِء عادتي جدوجهد مسلسل دعا آھي. ان جا مقصد انهن برڻ رھيٺ سھميشه
يونڃ وارن لفظن ۾ نه مٻڌڻ ڪيڻ جيتوي،ڪ آھن، - اھي نعمتون جيينداڻ اھي آيڪويا آھن جي

.اٿ نڪ جي قابليت جي تصديق ڻيٿ ڪ اسان جي محبت ۾ شرين،ڃو

،(2 )جي طرف 17 )خدا( - 15، 10-12: 4.13

. ۽اٿ ريونڪ ان الء محنت اٿ گهرون يڪ اسان جون درخواستون مخلص آھن، اسان جيھنڪڏجي
 اسان جيوٿ يڻاڄ. … خدا يندوڏ بدلو روڌ اسان کي پو،ٿ سيڏ ۾ جهيَءڳ وڪاسان جو پيُء، جي

 اسان ايمانداري ۽ھنڪڏ. جيايوٻڌ کي ان بابت ينٿ جو اسان کيس يا اسان جي ساڳضرورت ان کان ا
.يندوڏ تڪخاموشي ۽ عاجزي سان خواھش کي ساراھيو، ته خدا ان کي بر

5.12 :31-4

 تمام موجود مدد"ڪ کي خدا جي "مصيبت ۾ ھڻ پاڀخدائي سائنس ۾، جتي دعائون ذھني آھن، س
. محبت پنهنجي موافقت ۽ نعمتن ۾ غير جانبدار ۽ آفاقي آھي.اٿ سگهن ئيڏجي حيثيت سان فائدو 

."انهنڏ يءڻ آھي، اچو پاوڃ اوڪڙ "ھائو، ھر ھو،ٿ روئي وڪاھو اھو کليل چشمو آھي جي

6.571 :15-21

 ۽ خدا برائي تي فتحو،ڻاڄ کي ڻ. پنهنجو پايوڏ ستڪ سان شيَءڪھر وقت ۽ ھر حال ۾، برائي کي ني
 انساني نفرت توھان تائين پهچي نهيل،ڍڪ ۾ وھهٻ. پيار جي پاندوڪ ۽ موقعو فراھم متڪالء ح

.ندوڪ ديوتا ۾ متحد ڪ مفادن کي ھنيڀ سٽ اعلٰي انسانيت جو سمنڪسگهندي. ھ

7.206 :15-18

 کينيڀ سو،ٿ ئيڏ تڪ به بروڪ ته جيوٿ ئيٿ ۾، اسان کي معلوم اپيڳانسان سان خدا جي سائنسي ال
 ناھي، سپالئي جوالههڳ ابهڪ آھي، - روح، يکاريوڏ سان يَءڇ ۽ ميٽ جيئن يسوع روو،ٿ ئيڏ تڪبر

ذريعو آھي.

8.518 :15-23

 اصول آھي، يا پيُء؛ ۽يوڳ جو سانيڀ عظيم برادريَء ۾، سڪ ھاٿ نڪروح ۾ دولتمند غريبن جي مدد 
 جيئيٻ ري،ڪ ۽ ان کي پورو سيڏ جي ضرورت اُءڀ پنهنجي وڪ جيهوڻ وارو آھي اھو ماتڪبر
وڪ جيائي،ڱ طاقت، امر ۽ چي،ٿ ئيڏ روحاني خيال ٽ ۾ گهٽ. محبت گهوليڳ کي ڻ ۾ پنهنجو پاالئيڀ

 مختلف اظهار صحت، تقدس،ئيڀ. خدا جا سوٿ يڪ آھي جيئن گلن جي ذريعي چمندوڪني ۾ چمڀس
.اٿ نڪامرتا - المحدود زندگي، سچائي ۽ محبت کي ظاھر 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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ڏينهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اھو ھن چرچ جي ھر ميمبر جو فرض ھوندو ته ھر ڏينهن دعا ڪري: "توھان جي بادشاھي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رھنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناھن کان منهن
ڇڏ ۽ شايد توھان جو ڪالم سڀني ماڻهون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انهن تي حڪومت ڪري!

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِء هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن®®ه ئي ص®®رف ذاتي لگ®®اڳ ، م®®ادر چ®®رچ جي ميم®®برن جي مقص®®دن ي®®ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنس®®دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س®®ڀني ب®®راين ک®®ان نج®®ات ملي ، پيش®®نگوئي ڪ®®رڻ ، قض®®ا

ڪرڻ ، مذمت ڪرڻ ، صالح ڏيڻ ، متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد ج®®و ف®®رض ھون®®دو ت®®ه ھُ®و روزان®ه ج®®ارحيت واري ذھ®ني تج®®ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رھبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف®®رض کي وس®ارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص®اف ڪي®و ي®ا م®ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
ڪئي ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،6

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
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