
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ 
انسان  – موضوع

.2022، 4 مبرٽآچر، سيپ

انسان—   مضمون

20: 6 ينٿرنڪ 1  گولڊن جو متن:

 ۽ريو،ڪ ڻ پنھنجي جسم ۾ خدا جي واکاريڪ ويا آھيو، تنھنياڪ ته توھان قيمت سان خريد ڻاڪاڇ"
 خدا جا آھن."يڪپنھنجي روح ۾، جي

25، 22، 21، 14-12: 1 يعقوبجوابدار پڙھڻ:

 ھو آزمائيھنڏتہ جڻاڪاڇ و،ٿ ريڪ آزمائش کي برداشت وڪ جيھوڻ وارو آھي اھو ماتڪبر12
يڪ آھي جييوڪ جنھن جو خداوند انھن سان واعدو ندو،ڪ اھو زندگيء جو تاج حاصل و،ٿ

.اٿ نڪ پيار سڻسا

جو خدااالِءڇ ھو آزمايل آھيان، آٌء خدا جي آزمائش ۾ آھيان، ھنڏ نہ چوندو جھوڻ ماوبہڪ13
:وٿ کي آزمائي ھوَءڻ مانھنڪ ھو يڪ سگھي، نوٿبرائيَء سان آزمائي ن

 ويندو آھي.اسيڦ ھو پنھنجي نفس جي اللچ ۽ اللچ ۾ ھنڏ کي آزمايو ويندو آھي، جھوَءڻپر ھر ما14
 ۽ نرميء سان ان لفظ کي قبوليو،ڏ يڇڏ ھر قسم جي گندگي ۽ فضولت کي ري،ڪتنھن 21

 جي قابل آھي.ڻ توھان جي روح کي بچائوڪ جيريو،ڪ

.يوٺڳ کي ڻ ئي نه، پنھنجن پاڙندٻڌ وڳ ھجو، ۽ رڙندڪ تي عمل المڪپر اوھين 22

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

ڙ قانون کي، ۽ ان ۾ جاري رھندو، ھو نه وسارينداملڪ آھي آزاديَء جي سندوڏ وڪپر جي25
 وارو ھوندو.تڪ پنھنجي عمل ۾ برھوڻ وارو، اھو ماڻرڪ مڪ پر ،ڙندٻڌ

سبق جو خطبو

بائبل

(1 )جي طرف 31، 27: 1پيدائش .1

 نر ۽يو؛ڪ ۾ ھن کي پيدا لڪ خدا جي شيو،ڪ ۾ پيدا لڪ خدا انسان کي پنھنجي شريڪتنھن 27
.يوڪمادي ھن انھن کي پيدا 

 ھو.وٺ اھو تمام سسو،ڏ ھو، ۽، اھيوٺ ته ھن وڏٺ شيء کي نھنڀڪ۽ خدا س31

17، 14، 13، 3-1: 20خروج .2

 چيو تہ،يون،ڪ بيان الھيونڳ ڀ۽ خدا اھي س1

يوڪڍ مان، غالميَء جي گھر مان ڪآٌء خداوند تنھنجو خدا آھيان، جنھن توکي مصر جي مل2
آھي.

 معبود نه ھوندو.يوٻ وڪ تنھنجو ڳمون کان ا3

 کپي.ڻتوکي نه مار13

.رڪتون زنا نه 14

 جي زال، نه ھن جييسريڙ تون پنھنجي پار،ڪ جي گھر جي اللچ نه يسريڙتون پنھنجي پا17
 شيء جو اللچ نهنھنڪ نه ھن جي گدا، ۽ نه ري،ٻڪ نه ھن جي انھي،ٻ نه ھن جي ر،ڪنو
.رڪ

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ 
انسان  – موضوع

27، 26، 15، 14، 6-2: 11 سموئيل 3.2
ڻ تي ھلتڇ ۽ بادشاھہ جي گھر جي يو،ٿ جو دائود پنھنجي پلنگ تان ايو،ٿ۽ شام جي وقت ائين 2

 خوبصورتيڍاڏ ۾ ڻسڏ. ۽ عورت وڏٺ وئينديڌ کي ڻ عورت کي پايڪڙ تان ھتڇ ۽ و،ڳل
ھئي.

 اليام جياڪ ھيَء بت شيبا نہ آھي، جياڇ  چيو،ڪ. ۽ ھيوڇ ۽ عورت کان پليوڪ۽ دائود مو3
 آھي، ۽ ارياہ حتيت جي زال ھئي؟يَءڌ

جو ھوَءاالِءڇ. يوٽ ليڏ گسڻ آئي ۽ ھو ساسٽ ويو. ۽ ھوَء ويٺ ۽ کيس وليو،ڪ۽ دائود قاصد مو4
 آئي.يٽ ويئي ھئي، ۽ ھوَء پنھنجي گھر مويٿ ڪ کان پايَءڪپنھنجي ناپا

 آھي.ارٻ ۽ چيو ته مون کي ايو،ٻڌ ۽ ليوڪ ۽ داؤد کي موي،ٿ۽ عورت حاملہ 5

انھنڏ ۽ حتي کي. ۽ يوآب يوريا کي دائود ليوڪ مون کي موليو،ڪ موانھنڏ۽ دائود يوآب 6
.ليوڪمو

.ليوڪ موانٿ خط لکيو، ۽ اھو ارياہ جي ھوڪڙ ھانھنڏ جو داؤد يوآب يو،ٿ۽ صبح جو اھو 14

 ۽ ان کان پاسوريو،ڪ پيش يانڳ گرم جنگ جي اڪيڌ کان وڀ۽ ھن خط ۾ لکيو، "اوريا کي س15
.يڃ ۽ مري ويڃ ته ھو ماريو وريو،ڪ

 الِء ماتمسڙ ھن پنھنجي مھنڏ مري ويو آھي، تسڙ تہ ھن جو موٻڌ اورياہ جي زال ھنڏ۽ ج26
.يوڪ

 ۽يو،ٿ آيو، ۽ اھو سندس زال يٺ ۽ کيس پنھنجي گھر وليوڪ ماتم گذري ويو، داؤد موھنڏ۽ ج27
.يوڪ ھو اھو خداوند کي ناراض يوڪ دائود وڪ جيمڪ��. پر اھو ائوڄ ٽ پوڪڙکيس ھ

23: 4 یمت.4

 بادشاھت جييندو،ڏخانن ۾ تعليم  گليل ۾ گھمندو رھيو، انھن جي عبادتيڄ۽ عيسٰي س23
 جي ھر قسم جي بيمارين ۽ ھر قسم جي بيمارينھنڻ رھيو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رھيو.يندوڏکي شفا 

2: 5 یمت.5

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

۽ ھن پنھنجو وات کوليو، ۽ انھن کي سيکاريو، چيائين تہ2

13 )جي طرف:(، 9: 6 یمت.6

ڪ آسمان ۾ آھي، تنھنجو نالو پاوڪ: اسان جا پيُء جيريوڪھن طريقي کان پوِء توھان دعا 9
ھجي.

 ته توھان جي بادشاھت، طاقتوڇ پر اسان کي برائي کان بچائي، يو،ڻ۽ اسان کي آزمائش ۾ نه آ13
۽ شان آھي، ھميشه الء. آمين.

11-2: 8يوحنا .7

صبح جو سوير ھو وري ھيڪل ۾ آيو ، ۽ سڀ ماڻھو سندس ڏانھن اچي ويا. ۽ ھو ويٺو ، ۽ انھن2
کي سيکاريو.

۽ صحافي ۽ فريسيز عورت وٽ کيس زنا ۾ وٺي آيا. ۽ جڏھن اھي ان کي وچ ۾ طئي ڪيو ھو3
 
ان کي چوندا آھن ، ماسٽر ، ھن عورت کي ڏاي زنا ۾ ورتو ويو.4
 
ھاڻي قانون موسى اسان کي حڪم ڏنو ، ته اھڙي طرح سنگسار ڪيو وڃي: پر تون ڇا ٿو5

چوين؟

اھو چيائون ، ھن کي اللچ ڏئي ، ته اھي شايد ھن تي الزام ھڻن. پر عيسٰي چڙھي ويو ، ۽ پنھنجو6
آر زمين تي لکيو ، ڻھو انھن کي نه ٻڌو ھجي.

تنھنڪري جڏھن اھي پڇندا رھيا ، تڏھن پاڻ کي اٿاريو ، ۽ انھن کي چيو تہ ”جيڪو اوھان ۾7
گناھ کان سواِء آھي ، اچو تہ سڀ کان اڳ ھن تي پٿر اڇاليو.

۽ ٻيھر ھن ڀيڙو ڪيو ، ۽ زمين تي لکيو.8

۽ اھو ٻڌو ، جيڪو پنھنجي ضمير کي سزا مليل رھيو ھو ، ھڪڙي ھڪٻئي پٺيان ھليو ، وڏي 9
کان شروع ٿيو ، ايتري تائين جو آخري تائين: ۽ عيسٰي اڪيلو رھجي ويو ، ۽ عورت وچ ۾ بيٺي

رھي.

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ 
انسان  – موضوع

عيسٰي پاڻ کي بلند ڪيو ۽ عورت کان سواِء ٻيو ڪوبه نه ڏٺو ، ھن عورت کي چيو ، عورت ، 10
اھي الزام تراشيل ڪٿي آھن؟ ڇا ڪنھن ماڻھو توھان جي مذمت نه ڪئي آھي؟

شاليَء چيو ، نه مڙس ، آقا. ۽ عيسٰي ھن کي چيو تہ مان نھ ٿو مذمت ڪريان: وڃ ۽ وڌيڪ گناھ 11
نہ ڪريو.

19: 6 ينٿرنڪ 8.1

 توھان ۾ آھي،وڪ توھان کي خبر ناھي ته توھان جو جسم روح القدس جو مندر آھي جيا؟ڇ19
 خدا جو آھي، ۽ توھان پنھنجا نه آھيو؟ٽ توھان ووڪجي

23-19، 1: 5گلتين .9

 آھي، ۽ ورييوڪ انھيَء آزاديَء ۾ قائم رھو، جنھن سان مسيح اسان کي آزاد ريڪتنھن1
.اسوڦغالميَء جي ُجنيَء ۾ نه 

 فحش،ي،ڪ ھي آھن؛ زنا، زنا، ناپايڪ آھن، جيراڌ پمڪ جسم جا يڻھا19
 بغاوت، بدعت،رار،ڪبت پرستي، جادوگري، نفرت، اختالف، جذبات، غضب، ت20

 جيئنو،ٿ ايانٻڌ ئي يڳ شيون: جن بابت مان توھان کي ايونڙحسد، قتل، شرابي، بدمعاشي، ۽ اھ21
 اھي خدا جي بادشاھي جااٿ نڪ مڪ اڙ اھيڪ آھي، ته جيايوٻڌ ڻمون توھان کي ماضي ۾ پ

.ينداٿوارث نه 

ي،ڪپر روح جو ميوو پيار، خوشي، امن، صبر، نرمي، ني22

 به قانون ناھي.وڪ خالف يڙايمان، نرمي، مزاج: اھ23

سائنس ۽ صحت

1.516 :19-21

.وٿ ريڪ کي ظاھر مرانيڪ زمين تي خدا جي حيڄ ويو آھي، ساھيوٺ ۾ لڪانسان، ھن جي ش

2.519 :3-6

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

 ته روحاني تخليقڻاڪاڇ و،ٿ سگھي يٿ يئنڪ صورت ۾ يٻ مان مطمئن ھو. ھو مڪديوتا پنھنجي 
 جي ترقي، تخليق ھئي؟متڪھن جي المحدود خودمختاري ۽ الفاني ح

3.102 :9-11

 اشارو ھن سموري طاقتانھنڏ آھي، اھو روح جو. ُسئيَء جو قطب ششڪ حقيقي وڪڙ ھوڳاتي ر
 جي عالمت آھي، االئي دماغ.ششڪيا خدا جي 

19 )عيسائي( -14، 6-13: 4.337

 خوشي نه آھي، پر غالمي. سچي خوشيَء الِء، انسان کي پنھنجي اصول، خدائي محبت سانرتڪسنس
 گھرجي، مسيح سان مطابقت ۾. خدائي سائنس جيڻ کي پيء جي مطابق ھجٽ گھرجي. پڻيٿھم آھنگ 

 آھي. وجود جي سچائياھيندوٺ ھن کي وڪ آھي جيترو دماغ جيملڪ درجي ۾ مڪمطابق، انسان ھ
 ته غلطي فاني ۽ اختالفي آھي.ھنڏ جي،ٿ ائيڻانسان کي الزوال ۽ الفاني ب

 سگھي، جيئنسيڏ وٿ به نه وڪ يوٻ ته دل ۾ خالص هللا کانسواِء يٿ ريڪ سائنس ظاھر رسچنڪ
مڪ آسماني وجود جو حميلڪ آھي. ۽ تملڪ جي تناسب ۾ انسان مائيڪ. ھن جي پاوٿانجيل سيکاري 

 مسيح ۾ زندگي، زندگي جي روحاني مثالي.وٿ ريڪ ظاھر وڪآھي جي

5.272 :19-27

 اھا سوچ جي روحانيائيزيشن ۽ روزاني،ڙ جي نتيجن جي ابترڪ فڪمادي وجود جي خوفنا
 رجحانن ۽ زمينياھينٺ ھيڙ آھي، ان جي ابتيزگيڪزندگيَء جي عيسائيت آھي. اھا عفت ۽ پا

 سائنس جي خدائي ابتدا ۽ عملرسچنڪ حقيقت ۾ اڪ ثقل جي حواس پرستي ۽ نجاست، جيششڪ
 آھن،يلٿ ڊارڪ سائنس جي فتحون غلطي ۽ برائي جي تباھي ۾ ري. عيسائيٿ ريڪجي تصديق 

 وئي آھي.ئيڪجن مان گناھه، بيماري ۽ موت جي خراب عقيدن جي تبليغ 

6.51 :28-32

 ۽ خود غرض مادي پرستيو،ڇڏ ريڪ ڳيسوع بي خود ھو. ھن جي روحانيت کيس حواس کان ال
 برائي،ڻيڏ پر اھا اھا روحانيت ھئي جنھن عيسى کي بيمارن کي شفا يو؛ڻ جو سبب بڻرڪکيس نفرت 

.يوڪ جي قابل ڻرڪ ۽ مئلن کي جيئرو ڪڍڻ اھرٻکي 

7.85 :24-27

 چاھيندا.ڻولڳ مواد ڪيڌ گھرجي، روحاني کان وڻ ھجڙندڪ ۽ زنا ارڪ ته نسل کي بدوٿ يڻاڄيسوع 
ماديت تي ھن جا زور تيز ھئا، پر گھربل ھئا.

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ 
انسان  – موضوع

4 )عيسى جو( - 1: 8.11

ھنڏ ويا آھن. جياڪ بيان ڻ" معافي جا شرط پر،ڪيسوع جي دعا، "اسان کي اسان جا قرض معاف 
."رڪ گناھه نه ڪيڌ ۽ و،ڃ ته ھن چيو ته "ويوڪ عورت کي معاف ڙندڪزنا 

9.51 :19-27

ينٻ ۽ ياڪ ھن يڪ ذريعي جيمنڪ جي نجات الِء ھو، پر صرف انھن نيڀھن جو پورو مثال اسان س
 نه ھو، پر ھن جي خدائيڻرڪ صحت بحال يلوڪ ۾ ھن جو مقصد اڻيڏ سيکاريو. شفا ڻرڪکي 

. ھنيوڪ ھن چيو ۽ يڪ الء. ھو خدا کان متاثر ھو، سچائي ۽ محبت سان، جيڻرڪاصول کي ظاھر 
 پر مقصديو،ڪ جا مقصد فخر، حسد، ظلم ۽ انتقام ھئا، جسماني يسوع کي متاثر ارن وڻرڪجي ظلم 

.وٿ ريڪ انھن جي حساسيت کي رد وڪخدائي اصول، محبت، جي

 صفحوڙايند 1-2: 10.201

 ويو آھي ۽يوڪ عمل وڪ ويو آھي اھو سچ آھي جييوڪ به تبليغ ھنڪڏ وڪبھترين واعظ جي
 پيارڪ ته ھڻڻاڄ ۽ اھو به ڻڻاڄ ويو آھي گناھه، بيماري ۽ موت جي تباھي سان. اھو يوڪظاھر 

نڪ مالنٻ به انسان وڪ يسوع چيو، "ندو،ڪ يڻواڳاسان ۾ اعلٰي ھوندو ۽ اسان جي زندگين جي ا
 سگھي."ريڪو ٿجي خدمت ن

ي،ٿ اھيٺ نئين مخلوق ڪ سگھون. سچائي ھريڪ اٿ غلط بنيادن تي محفوظ طور تي تعمير ناسان
 وينديون آھن." جوش،يٿ شيون نئين نيڀ وينديون آھن ۽ "سيٿ شيون ختم يونڻجنھن ۾ پرا

 ۽ خدا،ڻرڪ خواھشون، نفرت، خوف، تمام حسيات، روحانيت کي حاصل يڙوڪخودغرضي، 
.وٺ س، خوبي آھييڏجي طرف جي و

 گھرجي. اچو تهڻرڪ سگھون. انھن کي پھرين خالي ريڀ اٿ جھازن کي نه ريلڀ ۾ ئي ڳ ااسان
رڪاڀ کي ائيَءڙ خدا جون واُءون وھنديون، ته اسان جي ويجھھنڏ. پوِء، جريونڪغلطي کي ختم 

۾ نه وجھنداسين.

 جو طريقو اھو آھي ته محبت جي سيالب جي لھر ذريعي سچائي ۾ڪڍڻ ذھن مان غلطي کي فاني
 وئي آھي.ئيڪ بنياد تي فتح نه ئيٻ نھنڪ ميلڪ. عيسائي تڻوھ

 ان کيھنڏ جوٿ سگھي يٿ ته گناھه معاف ڻرڪ اھو فرض ،ڻرڪ تي تقدس کي قلمبند يَءڪناپا
.ڻ نگلٺ ۽ اُڪڍڻ اھا بيوقوفي آھي جيئن ماکيَء کي ي،ڃ ويوڇڏنه 

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

11.82 :31-2

 گھرجي تهڻرڪ جلدي، اھو عقلمندي سان غور انھنڏ ترقي يڏگناھه ۽ حواس جي دنيا ۾ طاقت جي و
 رھيو آھي.ريڪ تي اثر انداز نھنڪ وڪاھو انساني ذھن آھي يا خدا جو دماغ جي

12.56 :15-3

 اوندھه ۾ ھلندياڪ نسلن جي سماجي لعنت آھي، "اھا وبا جينيڀشادي جي عھد سان بي وفائي س
ٽ کان گھڪ" ھر،ڪ "تون زنا نه م،ڪ." حيٿ ريڪ رات جي وقت ضايع اڪآھي، ... تباھي جي

."رڪضروري نه آھي، "تون قتل نه 

 نه آھي، ۽ ان کان سواِءامڪ به استحوڪ آھي. ان کان سواِء سماج ۾ ٽ تھذيب ۽ ترقيَء جو سيمينعفت
 سگھي.ريڪ وٿانسان زندگيَء جي سائنس کي حاصل نه 

13.234 :26-3

رولٽنڪ ۾ توھان کي ئيٻ گھرجي، يا اھي ڻرڪ رولٽنڪتوھان کي الزمي طور تي برائي سوچن تي 
 ھو. ھنڙڻوٽ اخالقي اصول کي ڪ ھڻسڏ ته حرام شين تي خواھش سان يوڪ. يسوع اعالن نداڪ

.وڏٺ ڻ حواس کي انو،ڏ زور وڻانساني دماغ جي عمل تي تمام گھ

 نقصانڪيڌ جي عقيدي جي اجازت کان ونھنڪ ۽ اٿ به پري تائين پھچن نھنڪ خيال ۽ مقصد اڇڙب
 انسان جيڪ ھڪوڙ سگھن، جھاٿ نريڪ جا مقصد ناريڪ خيال، خواھشون، ۽ بداڇڙ. بنڪ اٿنه 

.يٿ اھيٺ ۽ سچائي مضبوط دفاع يڪ نيھنڪڏ جي،ڻولڳ جاِء ڻاڻڄ انسان تائين، ائيٻذھن کان 

14.406 :19-25

 ويندو. غلطي زندگي جييڀڄ - ھر قسم جي غلطي - ۽ اھو توھان کان ريوڪبرائي جي مزاحمت 
 کي ھر طرف فائدو حاصلڻ جيئن پانداسين،ڪ ارڪ ۽ آخرا،ٿ سگھون ريڪخالف آھي. اسان 

 ۽ اھا ترقي ايتري تائينائي،ڱ الء حق جي برتري جي غلطي تي، زندگي موت تي، ۽ برائي تي چڻرڪ
 خوف نه آھي تهڪيڌ تائين پھچي، ۽ وڻيٿ ملڪ اسان خدا جي خيال جي مجيستائينجاري رھندي 

 مرنداسين.يٿاسان بيمار 

15.60 :29-1

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 9 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 مبرٽسيپ 
انسان  – موضوع

 آساني سانڪيڌ الِء ، ۽ خوشي وڻيڏ تڪ المحدود وسيال آھن جن سان انسانن کي برٽروح و
 محفوظ ھوندو. صرفڪيڌ ۾ وڻ ته اسان جي رکيڃ ووليوڳ روح ۾ ھنڪڏ ويندي ۽ جييٿحاصل 

.اٿ سگھن ريڪاعلٰي لطف ئي الفاني انسان جي خواھشن کي پورو 

16.495 :14-24

يلڙ ثابت قدمي سان خدا ۽ سندس خيال سان جو،ٿ بيماري يا گناھه جو وھم توھان کي آزمائي ھنڏج
 کيڪ. نه ته خوف ۽ شيوڏ نه ڻ به شيِء کي پنھنجي سوچ ۾ رھنھنڪرھو. ھن جي مثال کانسواِء 

 - جيئنپڻاڃ آھي، ته زندگي جي سانيلڇ انٿ اعتماد جي مونڪتوھان جي واضح احساس ۽ پرس
وڪ يا ان تي يقين، جيي،ٿ سگھي ريڪ احساس کي تباھه ڙکوئيندڏ به نھنڪزندگي دائمي آھي - 

 سائنس کي، جسماني احساس جي بدران، توھان جي وجود جي سمجھ جيرسچنڪزندگي ناھي. 
 ۽ اختالف کيندي،ڪ ۽ اھا سمجھ غلطي کي سچائي سان، موت کي ابدي سان تبديل ريو،ڪحمايت 

.ندوڪ ڏخاموشي سان گ

17.527 :4-5

.ملڪ جي ضرورت ناھي، پر ھميشه خوبصورت ۽ مڻ آھي، جنھن کي پوکسڪانسان خدا جو ع

ڏينھن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان�

روزانه دعا

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

4 ، سيڪشن 8چرچ دستياب ، آرٽيڪل 

مقصد ۽ عملن الِء ھڪ قاعدو

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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انسان – موضوع

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 ۽ ھڪ عيسائي سائنس��دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن 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.

1 ، سيڪشن 8چرچ دستياب ، آرٽيڪل 

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 ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي 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.

6 ، سيڪشن 8چرچ دستياب ، آرٽيڪل 

_____________________

 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 نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 


