
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ 
مواد  – موضوع

.2022، 18 مبرٽآچر، سيپ

مواد—   مضمون

7: 16 سموئيل 1  گولڊن جو متن:

 پرو،ٿ سيڏ ظاهري صورت کي ھوڻجو مااالِءڇ آهي. سندوڏ جيئن انسان سيڏ وٿ”خداوند ائين نه 
."وٿخداوند دل تي نھاري 

21، 20، 4: 5 یوحنا 1•17-15: 2 یوحنا 1جوابدار پڙهڻ:

 دنياھوڻ ماوڪ هنڪڏ دنيا ۾ آهن. جييڪ انھن شين سان جييڪ دنيا سان، نريوڪمحبت نه 15
 پيء جي محبت ان ۾ نه آهي.و،ٿ ريڪسان پيار 

 دنيا ۾ آهي، سو جسم جي خواهش، اکين جي خواهش ۽ زندگيَء جوجھہڪ يڪجو جياالِءڇ16
فخر پيُء جو نہ، پر دنيا جو آهي.

 سووٿ ريڪ خدا جي مرضي تي عمل وڪ پر جيي،ٿ يڃ ويٿ۽ دنيا ۽ ان جي خواهش ختم 17
هميشه رهندو.

 دنيااڪ: ۽ اها ئي فتح آهي جيوٿ آهي سو دنيا تي غالب اچي يوٿ بہ خدا مان پيدا وڪجو جياالِءڇ4
 حتي اسان جو ايمان.ي،ٿ ريڪکي فتح 

 آهي، انھيَء الِء تہ اسيننيڏ تہ خدا جو فرزند آيو آهي، ۽ اسان کي سمجھ اٿ ونڻاڄ۽ اسان 20
 سچو آهي، سندس فرزندوڪ سچو آهي، ۽ اسين انھيَء ۾ آهيون جيوڪ جيونڻاڃانھيَء کي س

عيسٰي مسيح ۾. اهو سچو خدا آهي، ۽ دائمي زندگي آهي.
 کي بتن کان پري رکو. آمين.ڻ پاار،ٻ اڍڙنن21

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

3: 11عبراني .1

يڪ جيريڪ هئي، تنھنھيلٺ سان المڪ ته دنيا خدا جي اٿايمان جي ذريعي اسان سمجھون 3
.اٿ نڪ ظاهر يڪ آهن جيھيلٺ انھن شين مان نه يون،ٿ ۾ اچن ڻسڏشيون 

23: 4 یمت.2

 بادشاهت جييندو،ڏخانن ۾ تعليم  گليل ۾ گھمندو رهيو، انھن جي عبادتيڄ۽ عيسٰي س23
 جي هر قسم جي بيمارين ۽ هر قسم جي بيمارينھنڻ رهيو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رهيو.يندوڏکي شفا 

2، 1: 5 یمت.3
 آيا.سٽ تہ سندس شاگرد ووٺ هو بيهنڏ ويو ۽ جهيڙ جبل تي چيڪڙ هو هسيڏ کي ڙمي1

۽ هن پنھنجو وات کوليو، ۽ انھن کي سيکاريو، چيو.2

33، 26-24، 21-19: 6 یمت.4

نداڀڃ ۽ جتي چور ا،ٿ ينٿ ۽ مورچا خراب اڏيڪ جتي ريو،ڪ نه ڏپنھنجي الِء خزانو زمين تي گ19
.اٿ نڪ۽ چوري 

 ۽ جتي چور نها،ٿ نڪ نه زنگ خراب اڏيڪ آسمان ۾، جتي نه ريوڪ ڏپر پنھنجي الِء خزانو گ20
.نڪ چوري يڪ ۽ ننڀڃ اٿ

 ته جتي توهان جو خزانو آهي، اتي توهان جي دل به هوندي.ڻاڪاڇ21

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ 
مواد  – موضوع

 ۽ندوڪ نفرت وڪڙتہ اهو هڻاڪاڇ سگھي، ريڪ وٿ جي خدمت ننڪ مالنٻ ھوڻ به ماوڪ24
. توهان خداندوڪ کي ناپسند ئيٻ ۽ يندو،ڪڙ کي پڪ صورت ۾ هو هيٻ. ندوڪ سان پيار ئيٻ

 سگھو.ريڪ اٿ۽ مال جي خدمت ن

اڇ تہ اوهين ريوڪ خيال نہ وبہڪ تہ پنھنجي زندگيَء الِء وٿ ايانٻڌ آٌء اوهان کي ريڪتنھن25
 زندگياڇ گھرجي. ڻ پائاڇ تائين توهان جي جسم الء، توهان کي اڃ پيئندا. ۽ نه ااڇکائيندا يا 

؟ڪيڌ کان ونڙپڪ نه آهي ۽ بدن ڪيڌگوشت کان و

. تنھناٿ ينٿ ڏ ۽ نه ئي گودامن ۾ گاٿ ينڻ نه لا،ٿ ته اهي نه پوکين االِءڇ سو،ڏهوا جي پکين کي 26
 بھتر نه آهيو؟وڻ توهان انھن کان گھاڇهوندي به توهان جو آسماني پيء انھن کي کارائيندو آهي. 

 شيونڀ. ۽ اهي سريوڪ والڳپر اوهين پھريائين خدا جي بادشاهت ۽ سندس سچائيَء جي 33
 وينديون.يونڪتوهان ۾ شامل 

63: 6 یوحنا.5

 آئون توهانيڪ: لفظ جيوٿ ئيڏ به فائدو نه جھڪ. گوشت وٿ ريڪ جلدي وڪاهو روح آهي جي63
 اهي روح آهن، ۽ اهي زندگي آهن.و،ٿ ايانٻڌکي 

4-1: 16 یمت.6

 نشانياڪ آيا ۽ کيس آزمائي رهيا هئا تہ هو کين آسمان مان ڏفريسي بہ صدوقين سان گ1
.يکاريڏ

جواالِءڇ تہ موسم صاف هوندي، اٿ چئو هنڏ تي،ٿ ئيٿ شام هنڏ تہ جنوڏهن انھن کي جواب 2
 آهي.هوڙاڳآسمان 

 لھي رهيو آهي. اي منافقو،ٺ ۽ هيهوڙاڳ خراب موسم هوندو: آسمان ينھنڏ۽ صبح جو، اهو 3
اٿ اوهين زماني جي نشانين کي سمجھي ناڇ. پر اٿتوهان آسمان جي منھن کي سمجھي سگھو 

سگھو؟

 ويندو، پرنوڏ نشان نه وبهڪ. ۽ ان کي وٿ وليڳ نشاني يڪڙ نسل هڙندڪ ۽ زنا وڇڙ بوڪڙه4
 هليو ويو.يڇڏيونس نبي جي نشاني. ۽ هو انھن کي 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

37-31، 16-14: 7مرقس .7

ڪ انھن کي چيائين تہ اوهان مان هر ههنڏ تيو،ڏ سانھنڏ ڻ کي پاھنڻ مانيڀ هن سهنڏپوِء ج14
 ۽ سمجھو.وٻڌ الھہڳمنھنجي 

 پري،ٿ سگھي ريڪ کيس پليت ڻيٿ هن ۾ داخل اڪ به شيِء نه آهي، جياڪانسان کان سواِء 15
.يونٿ نڪ آهن، اهي ئي انسان کي پليت رنديونڪ شيون هن مان نيڪجي

.يٻڌ آهن ته نڪ کي ھوَءڻ مانھنڪ هنڪڏجي16

 جي ساحلن جي وچ ۾، گليل جياپولسڪيڊ ري،ڪ۽ وري، صور ۽ صيدا جي ساحلن مان ن31
 ۾ آيو.ڊسمن

 هئي. ۽ اهي کيسٽاوڪ ۾ رڻالھائڳ هو، ۽ سندس وڙوٻ وڪ جياٿ ينڻ کي آيڪڙ هسٽ۽ اهي و32
 رکي.سٿ مٿ ته پنھنجو هاٿ نڪعرض 

وڪ ۾ وجھي، تھوننڪ هن جي ريونڱ ويو، ۽ پنھنجون آيٺ کان پاسي وڙپوِء هو هن کي مي33
.يائينڪ ٿ ۽ پنھنجي زبان کي هيائينڪ

.يڃ يعني کوليو وا،ٿ ۽ چيائينس تہ افھايو،ٿڙڪ نھاري، هو انھنڏ۽ آسمان 34

 کوليا ويا، ۽ هن جي زبان جو تار کوليو ويو، ۽ هو صافنڪ۽ فوري طور تي هن جا 35
 هو.الھائيندوڳ

ئي،ڪ يدڪ: پر جيتري قدر هن کين تاائنٻڌ کي به نه نھنڪ ته اهي ئيڪ يدڪ۽ هن انھن کي تا36
.يوڪاوترو ئي انھن ان کي شايع 

وٿ يٻڌ کي نڙوٻ آهن: هو يونڪ طرح يڱ شيون چڀ ته، هن ساڳ لڻ۽ حيرت ۾ پئجي ويا، چو37
.وٿ الھائيڳ۽ گونگن کي 

31-27: 9 یمت.8

 چيائون تہ اي ابن دائود، اسانريڪ ڙ آيا ۽ ريانٺ سندس پاڌ انهٻ تہ يوٿ عيسٰي اتان روانو هنڏج27
.رڪتي رحم 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ 
مواد  – موضوع

 آيا ۽ عيسٰي انھن کي چيو تہ اوهان کي يقين آهي تہ آٌءسٽ وھوڻ مااڌ هو گھر ۾ پھتو تہ انهنڏج28
 انھن کيس چيو ته، هائو، خداوند.و؟ٿ سگھان ريڪ مڪهي 

.ئيٿ چيائين تہ اوهان جي ايمان موجب ائين ئي ھيو،ڇپوِء هن انھن جي اکين کي 29

نھنڪ تہ سوڏ چيو تہ نديڪ يدڪ۽ سندن اکيون کلي ويون. تنھن تي عيسٰي انھن کي سخت تا30
کي بہ خبر نہ پوي.

 وئي.جيڙ ۾ پکڪ مليڄ هليا ويا ته هن جي شھرت سهنڏپر اهي ج31

48-43: 8لوقا .9

 زندگي طبيبيڄ هئي، جنھن پنھنجي سليفڪ سالن کان رت جي تارهنٻ عورت کي يڪڙ۽ ه43
 سگھي.يٿ کان شفا نھنڪ يڪتي گذاريو، ۽ ن

هوڙاڳ: ۽ فوري طور تي رت جو يوڇڪ جي سرحد کي يڙپڪ آيو، ۽ هن جي يانٺهن جي پ44
 ويو.يٿ هوڙاڳ

يڪ پطرس ۽ جيهنڏ تيو،ڪ ارڪ اننيڀ سهنڏ التو؟ جٿ هنھنڪعيسٰي چيو تہ مون کي 45
 ۽ چوندو تہ مون کيائيندوٻ ۽ تو کي دندوڙ توتي گھڙ هئا سي چيائون تہ ”اي استاد، ميڏ گسڻسا
 التو؟ٿ هنھنڪ

 مون مانيڪجو مون کي خبر آهي تہ نياالِءڇ آهي، ھيوڇ مون کي نھنڪعيسٰي چيو تہ 46
 وئي آهي.ريڪن

 پيئي،ريڪ يانڳ آئي ۽ هن جي انديڏڪ هوَء هنڏ نه هئي، تيلڪ ته هوَء لوڏٺ عورت هنڏج47
يئنڪ آهي، ۽ يوڪ ٿ سبب سان هيڙھڪ ته هن کي ايوٻڌ هن کي يانڳ جي اھنڻ مانيڀهن س

.ئيڪهوء فوري طور تي شفا حاصل 

 آهي. امن ۾يوڪ: تنھنجي ايمان توکي تندرست رڪ طرح آرام يَءڱ چيَء،ڌ ۽ هن کيس چيو،48
.ڃو

1،2: 8روميون .10

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

 جسماني نہ، پريڪ عيسٰي مسيح ۾ آهن، جييڪ سزا نہ آهي، جيابہڪ انھن تي يڻ هاريڪتنھن1
روح موجب هلندا آهن.

جو مسيح عيسٰي ۾ زندگيَء جي روح جي قانون مون کي گناهہ ۽ موت جي قانون کان آزاداالِءڇ2
 آهي.يوڪ

سائنس ۽ صحت

1.275 :20-24

 دماغڀ ته سيٿ يکاريڏ واضح طور ي،ٿ ئيٿخدائي مابعد الطبعيات، جيئن روحاني سمجھه تي نازل 
ڀ طاقت، سڀآهي، ۽ اهو دماغ خدا آهي، قادر مطلق ، سموري موجودگي ، علم ، - يعني س

 حقيقت ۾ ذهن جو مظھر آهي.ڀ سريڪ سائنس. ان ڀموجودگي، س

2.310 :29-31

 ماديوڪ ته دماغ روح آهي، جيڻاڪاڇ ويو آهي، وڏٺدماغ خدا آهي، ۽ خدا کي مادي احساس سان نه 
 سگھي.وٿاحساس سمجھي ن

3.277 :24-32

 خدائي ناهي، - اهوسڪ روح آهي. روح جي متضاد مادو آهي، ۽ حقيقت جي برعزڪاصل جو مر
 انساني تصور آهي. معاملو بيان جي غلطي آهي. بنياد ۾ اها غلطي هر بيان جي نتيجي ۾ غلطينڪه

يڃ يا ماٿ به نه چئي سگھون جھڪ. مادي جي حوالي سان اسان وٿ ئيٿ جنھن ۾ اهو داخل يٿ ريڪجي 
 انسانيڪ فاني رجحان� آهي، هڪ هريڪ ته مادو عارضي آهي ۽ ان ڻاڪاڇ الفاني آهي، اٿ ونسگھ

 خوبصورت، هميشه غلط آهي.هنڪڏ هنڪڏتصور، 

17-10 ، صرف 8: 4.479

 نه محسوسو،ٿ سگھي سيڏمادو نه خود موجود آهي ۽ نه ئي روح جي پيداوار آهي. … مادو نه 
ڻ نه پاو،ٿ سگھي ريڪ کي محسوس ڻ نه ذائقو ۽ نه بوِء. اُهو خود شناس ناهي، نه پاي،ٻڌ نه ري،ڪ

ي مادي جي خودمختاروڪ جييو،ڇڏ ائيٽ. نام نھاد فاني ذهن کي هوٿ کي سمجھي ڻ نه پاو،ٿ سيڏکي 
ا،ٿ جنھن کي اسين مئل چئون اڇ سگھي. وٿ به معاملي کي سمجھي ننھنڪ ۽ مادو و،ٿ ريڪکي قائم 

و؟ٿ ريڪ يا استعمال وٿ ريڪ محسوس ي،ٻڌ سي،ڏ جسماني حواسن کي نھنڪ به هنڪڏاهو 

5.279 :22-29

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ 
مواد  – موضوع

 ان مذهبي عقيدي سان متاثر آهي ته مادي ۾ٽ ۾ گھٽانساني فلسفي، نظريي ۽ طب جو هر سرشتو گھ
 منطقي ۽ڪ وحي ۽ صحيح استدالل جي خالف آهي. هائيڙجھڪذهن موجود آهي؛ پر اهو عقيدو ه

 بنياد نه آهن، مادو ۽ دماغ، پرهٻسائنسي نتيجي تي پھچندو آهي صرف علم جي ذريعي ته وجود جا 
 دماغ.يلو،ڪ اڪه

6.586 :3-4

اکيون. روحاني سمجھ، - مادي نه پر ذهني.

7.585 :1-4

. نام نھاد جسماني حواس جا عضوا نه، پر روحاني سمجھ.نڪ

(8:18مرقس " )و؟ٻڌ اٿ آهن، توهان ننھنڪ "ندي،ڪ اشارو انھنڏيسوع چيو، روحاني تصور 

8.210 :5-16

. اهي يسوع جي مظاهرن ۾ بيانوٿ ئيٿعيسائيت جو اصول ۽ ثبوت روحاني احساس جي ذريعي معلوم 
 ۽ موت کي تباهه،ڻرڪ برائي کي ختم ،ڻيڏ - هن جي بيمار کي شفا وٿ يکاريڏ يڪ ويا آهن، جيياڪ
 ويندو،" - هن جي معاملي ۽ ان جي نام نھاد قانونن کييوڪ تباهه وڪ "آخري دشمن جي،ڻرڪ

.يوڪ اندازنظر

رٽ رهيون، ماسينديونٿ ته روح ۽ ان جون صفتون هميشه الِء انسان جي معرفت ظاهر ڻڻاڄ اهو
 طرح انسانييَءڙ کي پير، اهنڊ من،ٻڌڻ کي نڙوٻ ني،ڏ کي بصارت نڌ انني،ڏصاحب بيمارن کي شفا 

.ڻ. ۽ روح ۽ نجات جي بھتر سمجھيوڪذهنن ۽ جسمن تي خدائي دماغ جي سائنسي عمل کي روشن 

9.486 :23-26

 سگھجي. انھن جي حقيقت ۽وٿ نه ائيڃ روحاني حواس، ابدي آهن. انھن کي وڀ انسان جا س،ٻڌڻ ،ڻسڏ
 انھن جي دائميت.ريڪبقا روح ۽ سمجھه ۾ آهي، نه مادي ۾، تنھن

10.487 :6-12

 جي دائميريزڪٽ عيسائيت آهي روحاني طور تي مادي کان. دماغ جي فيڪيڌ ۾ وٻڌڻ ۽ ڻسڏ
 ته دماغهنڏ نه سگھندا آهن، جيٿ سائنس آهي. اهي گم ڪيڌ ۾ وٽيڀمشق ۾ انھن جي نقصان جي 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

 ۽ اهو عجبنوڏ جو موقعو ٻڌڻ کي نڙوٻ ۽ ڻسڏ کي نڌ انڳ. انھيَء خوف صديون اوٿرهي 
ورجائيندو.

11.86 :1-9

 ته هن تحقيق کي صرف جسمانييوڪ" فرض يو؟ڪ ٿ هنھنڪ "مون کي يو،ڇ دفعو پڪيسوع ه
." يسوعيوڪ ڏ توهان کي گڙ ته "مينوڏ ويو آهي، هن جي شاگردن جواب يوڪرابطي جي موقعي تي 

 ويندويوڏ کي نه، ته اهو معاملو ناهي، پر فاني ذهن، جنھن جي رابطي کي مدد الء سينٻ جيئن و،ٿ يڻاڄ
 ويو. هن جي ذهنينوڏ بيمار عورت جي ايمان سان جواب ڪ هن کي هندي،ڪ اڇاڳ اڇهو. سندس پ

. ان بابت شاگردن جي غلط فھميَء سندنيوڪ انديشي هن جي روحانيت کي واضح يڪڙ جي تڏس
.يوڪماديت کي بي نقاب 

12.269 :21-28

 کي غير محفوظ�ڻ مان پنھنجو پاريڪمادي حواسن جي شاهدي نه ته مطلق آهي ۽ نه ئي خدائي. تنھن 
يوٻ. وٿطور تي يسوع جي تعليمات، سندس رسولن، نبين جي، ۽ دماغ جي سائنس جي گواهي تي پوکي 

س طور تي يا جزوي طور تي مادي حواملڪ ميڪ نظام - اهي نظام جيڀ سياٻ به بنياد نه آهي. وڪ
 گھر نه آهن.ھيلٺ تي رٿ آهن، پسڊ رييلڇڪ آهن - واء سان لٻڌ تي ڻاڄ يلڪجي ذريعي حاصل 

13.95 :28-3

 رهي.سنديڏ جا خواب نڪالڪ جي پينگھي ۾ سمھي رهي آهي، ڻپڍ دنيا ننل،ٿاڦبيوقوفيَء جي وهم ۾ 
. پر روحاني احساس انساني شعور کي ابديريڪ وٿمادي احساس وجود جي حقيقتن کي ظاهر ن

 روحانياهرٻ گناهه جي احساس کان يٿ يڌ وتيڳ. انسانيت آهستي آهستي اوٿ ائيڌ وانھنڏسچائي 
يلڙ جي خواهش، عيسائيت کي زنجيرن سان جڻ شين کي صحيح طريقي سان سکنيڀسمجھه ۾؛ س

آهي.

14.205 :7-12 ،15-21 ،32-3

 ته مادي ۾ زندگي آهي، ۽ اهو گناهه، بيماري ۽ موت خدا جيينديٿ هنڪڏ جي غلطي ڻرڪاهو يقين 
 سمجھي ويندي ته معاملي ۾ نه عقل آهي، نه زندگي ۽هنڪڏ الھهڳ ويندا؟ اها يٿمخلوق آهن، بي نقاب 

 مصيبتن جو اصل ذريعو آهي؟نيڀنه احساس، ۽ اهو ته متضاد عقيدو ئي س

وڳ(، اسان روٿ سگھي يٿ يا برائيَء الِء عقلمند ائيڱ جي غلطي ته معاملو چڃڻ )اهو ملٿاڦ ۾ غلطيَء
لھاٿ يونڙ يا جيئن اهي اهن،ڃ وجيڙ جيئن دونھان پکاٿ سگھون يڪڙ کي پنڪخدا جي واضح جھل

 سچي خيال جيوڪ. جيئيٿ لفظ يا عمل ۾ خدا جي تصوير جو احساس نھنڪ جو اسان کي نڃ ويٿ
 جي باالدستي ۽ حقيقت، برائيَء جي غيرت ۽ غير حقيقت.ائيڱ يعني چو،ٿ ريڪ اندهينش

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 9 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 مبرٽسيپ 
مواد  – موضوع

 به ذهنوڪ يوٻ ٽ اسان وا،ٿ طور تي خدا سان اسان جي تعلق کي سمجھي سگھون ملڪ اسان مهنڏج
 احساس، ۽ مادي يايوٻ وڪ يا سچائي، زندگي جو مت،ڪ به پيار، حوڪ يوٻنه آهي سواء هن جي، - 

 شعور ناهي.وڪغلطي جي وجود جو 

15.21 :9-14

ريڪ وششڪ جي ڻيٿ رهيو آهي، هو اندر داخل ريڪ شاگرد روحاني طور تي ترقي هنڪڏجي
 آهي.سندوڏ انھنڏ ۽ روح جي غير فاني شين و،ٿ ريڦرهيو آهي. هو مسلسل مادي احساس کان 

وڙورٿ ايماندار هوندو، ته هو شروع کان ئي سنجيدگيَء سان هوندو، ۽ صحيح رخ ۾ هر روز هنڪڏجي
.ندوڪ تائين هو خوشيَء سان پنھنجو رستو پورو ر آخندو،ڪحاصل 

ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان�

روزانه دعا

اهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينھن دعا ڪري: "توهان جي بادشاهي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناهن کان منھن
ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني ماڻھون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انھن 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 ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس��دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن 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.

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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مواد – موضوع

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج�و ف�رض هون�دو ت��ه هُ�و روزان�ه ج��ارحيت واري ذه�ني تج�ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف��رض کي وس��ارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن 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 صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 


