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اتوار 8دسمبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق
مضمون :رب کلاہ ای وج ہ تے خ الق

اتوار  8دسمبر2019 ،
مضمون۔ رب کالہ ای وجہ تے خالق
سنہری متن :زبور 11 :148توں  13آیتاں
________________________________________
”اے دھرتی دے بادشاؤ تے ساری امتو! اے امیرو تے دھرتی
دے سارے حاکمو! اے جوانو تے چھڑیو! اے بْڈھیو تے بالو!
ایہہ سارے رب دے ناں دی وڈیائی کرن۔ کیوں جے بس اوہدا
ناں ای ممتاز اے۔ اوہدا جالال دھرتی تے اسمان توں اْچا اے۔“
________________________________________
جوابی پڑھائی:

زبور 1 :95توں 7آیتاں

1۔آؤ اسی رب دے حضور گیت گائیے! اپنی چٹان دے
سامنے خوشی نال للکارئیے۔

2۔ شکر گزاری کردیاں ہوئے اوہدے سامنے حا ضر ہوئیے۔
زبور گاؤندیاں ہوئے خوشی نال اوہدے سامنے للکارئیے۔

3۔کیونکہ خداوند وڈھا رب اے تے سارے بادشاہواں دا وڈھا
بادشاہ اے۔
_____________________________________________________________________________________

بائبل دا ایہ ہ سبق پلین فیلڈکرسچن چرچ ،آزاد ولوں تیار ہویا اے۔ ایہ ہ کنگ جیمز بائبل دیاں آیتاں Nتے میری بیکر ایڈی
دی لکھی ہ وئی کرسچن سائنس دی درسی کتاب’’ ،سائنس تے صحت آیتاں دی کنجی دے نال‘‘ وچوں لیاں ہوئیاں
الزمی تحریراں نال بنیا اے۔
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4۔دھرتی دیاں ڈونگیائیاں اوہدے قبضے وچ نیں پہاڑاں دیاں
چوٹیاں وی اوہدیاں ای نیں۔

5۔سمندر اوہدا اے۔ اوہدے ای اوہنوں بنایا۔ تے اوہدے
ہتھاں نے خشکی نوں وی تیار کیتا۔

6۔آؤ اسی جھکئیے تے سجدہ کرئیے! تے اپنے خالق رب اگے
گوڈے ٹیکئیے۔

7۔کیوں جے اوہ ساڈا رب اے تے اسی اوہدی چراہگاہ دے
لوکی تے اوہدے ہتھ دیاں بھیڈاں آں۔

درسی وعظ

بائبل وچوں
1۔ زبور  13 :77آیت (کیہڑا)
13۔ ۔۔۔کیہڑادیوتا رب وانگر وڈھا اے؟
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2۔ پیدائش 1باب ( 8 ،1توں پہال)( 10 ،توں11 ،):
(توں( 21 ،16 ،):توں( 24 ،):توں( 31 ،27 ،):توں پہال)
آیتاں
1۔ شروع وچ رب نے اسمان تے دھرتی نوں بنایا۔
8۔تے رب نے فضا نوں اسمان آکھیا۔

10۔تے رب نے خشکی نوں دھرتی آکھیا تے جیہڑا پانی جمع ہو
گیا سی اوہنوں سمندر۔

11۔تے رب نے آکھیا دھرتی کا ّہ تے بیج دار بْوٹیاں نوں تے پھل
دین والے ْرکھاں نوں جیہڑے اپنی اپنی نسل دے مطابق
پھلن تے دھرتی اْتے اپنے آپ وچ ای بیج رکھن اْگاوے تے اینج
ای ہوئیا۔

16۔رب نے دو وڈھے نیر بنائے۔ ایک وڈھا نیر پئی دن اْتے حکم
کرے تے دوجا نیر اصغر پئی رات اْتے حکم کرے تے اوہنے
تاریاں نوں وی بنایا۔
21۔تے رب نے وڈھے وڈھے دریائی جانوراں نوں تے ہر طراں
دے جانداراں نوں جیہڑے پانی نال بوہت زیادہ جمے سی
اوہناں دی نسل دے مطابق تے ہر طراں دے پرندیاں نوں
اوہناں دی نسل دے مطابق پیدا کیتا۔
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24۔تے رب نے آکھیا پئی دھرتی جانداراں نوں اوہناں دی نسل
دے مطابق چوپائے تے رِڑن والے جاندار تے جنگلی جانور
اوہنان دی نسل دے مطابق پیدا کرے۔

27۔تے رب نے انسان نوں اپنی صورت اْتے پیدا کیتا۔ رب دی
صورت اْتے اوہنوں پیدا کیتا۔ نر تے ناری اوہنوں پیدا کیتا۔
31۔تے رب نے سب اْتے جو کجھ اوہنے بنایا دی نظر کیتی تے
ویکھیا پئی بوہت چنگا اے۔

3۔ یسعیاہ  40باب  26،28 ،25آیتاں
25۔اوہ قدوس آکھدا اے پئی تسی مینوں کیدے نال تشبیہ
دیوو گے؟ تے میں کیس شے دے مشابہ ہونواں گا؟
چکو تے ویکھو پئی ایہناں ساریاں دا
26۔اپنیاں اکھیاں اْتے ْ
خالق کون اے۔ اوہ ای جیہڑا اوہناں دے لشکر نوں شمار
کر کے کڈھدا اے تے اوہناں ساریاں نوں ناں لے لے کے بالؤندا
اے۔ اوہدی قدرت دی عظمت اوہدے بازو دی طاقت
دے پاروں اک وی غیر حاضر نئیں ْہندا۔

28۔کیہ تْو نئیں جان دا؟ کیہ تْو نئیں سنْیا پئی خداوند خدائے
ابدی تے ساری دھرتی دا خالق تھکدا نئیں تے ماندا نئیں ْہندا؟
اوہدی حکمت سمجھ توں باہر اے۔
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4۔ لوقا 1باب 26توں 30 ،28توں ( 32توں پہال33 ،):
(تے اوہدا) توں  47 ،46 ،35آیتاں
26۔ چھیویں مہینے وچ جبرائیل فرشتہ رب ولوں گلیل دے
اک شہر جیدا ناں ناصرت سی اک کنواری دے کول گھلیا
گیا۔
27۔جیدی منگنی داؤد دے خانوادے دے یوسف نامی اک
بندے نال ہوئی سی تے اوس کنواری دا ناں مریم سی۔

28۔تے فرشتے نے اوہدے کول اندر آکے آکھیا سالم تینوں
جیدے اْتے فضل ہوئیا اے! رب تیرے نال اے۔

30۔فرشتے نے اوہنوں آکھیا اے مریم! ڈر نہ کیوں جے رب
ولوں تیرے اْتے فضل ہوئیا اے۔
31۔تے ویکھ تْو حاملہ ہوویں گی تے تیرا پْتر ہووے گا۔ تْو
اوہدا ناں یسوع رکھیں۔

تعالی دا پْتر اکھواوے گا۔
32۔اوہ بزرگ ہووے گا تے رب
ٰ
33۔ ۔۔۔تے اوہدی بادشاہی دی اخیر نہ ہووے گی۔

34۔مریم نے فرشتے نوں آکھیا ایہہ کینویں ہووے گا جد کہ
میں بندے نوں نئیں جان دی؟
35۔تے فرشتے نے جواب وچ اوہنوں آکھیا پاک روح تیرے اْتے
تعالی دی قدرت تیرے اْتے پرچھانواں
نازل ہووے گا تے رب
ٰ
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کرے گی تے ایس پاروں اوہ جمن واال پاک بچہ رب دا پْتر
اکھوائے گا۔

46۔فیر مریم نے آکھیا میری جان رب دی وڈیائی کردی
اے۔
47۔تے میری روح میرے منجی رب توں خوش ہوئی۔

5۔ متی 4باب( 23توں پہال)،
33۔تے یسوع سارے گلیل وچ پھردا رہیا۔
6۔ لوقا 18باب35توں  43آیتاں
35۔ جدوں اوہ ٹردیاں ٹردیاں یریحو دے کو اپڑیا تے اینج
ہوئیا پئی اک انھّا راہ دے کنڈے اْتے بیٹھیا منگ رہیا سی۔

سن کے پْچھن لگیا
36۔اوہ لوکاں دے جتھے دے جان دی آواز ْ
پئی کیہ ہو رہیا اے؟
37۔اوہناں نے اوہنوں آکھیا پئی یسوع ناصری جارہیا اے۔

38۔اوہ چال کے آکھیا اے یسوع داؤد دے پْتر میرے اْتے
رحم کر۔
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39۔جیہڑے اگے جاندے سی اوہ اوہنوں جھڑکن لگے پئی
چپ رہ پر اوہ ہور وی اْچی آواز نال چالیا پئی اے داؤد دے
پْتر میرے اْتے رحم کر۔

40۔یسوع نے کھلو کے حکم دِتا پئی اوہنوں میرے کول لیاؤ۔
جد اوہ نی ہڑے آیا تے اوہنے اوہنوں پْچھیا۔
میں تیرے لئی کراں؟ اوہنے آکھیا
41۔تْو کیہ چاؤناں ایں پئی َ
میں ویکھن لگ جانواں۔
اے خداوند ایہ ہ پئی َ

42۔یسوع نے اوہنوں آکھیا بِینا ہو جا۔ تیرے ایمان نے تینوں
چنگا کیتا اے۔

43۔اوہ اوسے ویلے بِینا ہو گیا تے رب دی وڈیائی کردیاں ہوئے
اوہدے مگر ٹر پیا تے سارے لوکاں نے ایہہ ویکھ کے رب دی
وڈیائی کیتی۔
7۔ اعمال 17باب22توں 28آیتاں
22۔ پولوس نے اریوپگس وچ کھلو کے آکھیا اے ایتھینے والیو!
میں ویکھدا واں پئی تسی ہر گل وچ دیوتانواں نوں بوہت
َ
منن والے او۔

23۔ایس لئی میں سیر کرن تے تہاڈے بْتاں اْتے غور کرن دے
ویلے اک اجیہی قربان گاہ وی ویکھی جیدے اْتے لکھیا سی
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پئی نہ معلوم رب لئی۔ ایس لئی جنہوں تسی بغیر جانن
دے پوجدے او میں ت ہانوں اوہدی خبر ای دیناں واں۔

24۔جیس رب نے جگ تے ایہدیاں ساریاں شیواں نوں پیدا کیتا
اوہ اسمان تے دھرتی دا مالک ہو کے ہتھ دے بنائے ہوئے مندراںN
وچ نئیں رہندا۔

25۔نہ کسے دا محتاج ہو کے بندیاں دے ہتھوں خدمت لیندا
اے کیوں جے او تے آپ ساریاں نوں حیاتی تے ساہ تے سب
کجھ دیندا اے۔
27۔تاں جو رب نوں لھئیے۔ شاید اوہنوں ٹٹول کے پا لئیے
بھانویں اوہ ساڈے کسے توں وی دور نئیں اے۔

28۔کیوں جے اوہدے وچ ای اسی جیوندے تے ٹردے
پھردے تے موجود آں۔ جیویں تہاڈے شاعراں وچوں کجھ
نے آکھیا پئی اسی تے اوہدی پیڑی وی آں۔
8۔ مکاشفہ 4باب 11آیت
11۔اے ساڈے خداوند تے رب تْو ای وڈیائی تے عزتے تے
قدرت دے الئق ایں کیوں جے تْو ای ساریاں شیواں پید
اکیتیاں تے اوہ تیری ای مرضی نال سی تے پیدا ہوئیاں۔
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9۔ زبور ( 1 :150توں6 ،):آیتاں
1۔خداوند دی وڈیائی کرو۔ تسی خداوند Nدے مقدس وچ
اوہدی وڈیائی کرو۔

6۔ہر اک ساہ لین واال خداوند دی وڈیائی کرے۔ خداوند دی
وڈیائی کرو۔
10۔ زبور  3 :34آیت
3۔میرے نال خداوند دی وڈیائی کرو۔ اسی سارے مل کے
اوہدے ناں دی تمجید کریئے۔

سائنس تے صحت
1۔ ( 5: 497اسی)۔6
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اعلی تے المتناہی رب نوں من دے تے اوہدی
اسی اک
ٰ
ستائش کردے آں۔
2۔  5: 295بس
رب سنسار نوں ،جیہدے وچ انسان وی شامل اے ،بناؤندا اے
تے اوہدے اْتے حکومت کردا اے،
3۔ ( 18: 331رب)۔25
رب انفرادی ،غیر مادی اے۔ اوہ ال ٰہی اصول ،پیار ،عالمگیرN
وجہ ،کال خالق اے ،تے دوجا خود کار موجود نئیں اے۔ وہ
سب وچ شامل اے ،تے جو کجھ ابدی تے اصلی اے اوس سب
کجھ دے راہیں اوہ پرچھانواں بن دا اے کسے ہور شے دے
راہیں نئیں۔ اوہ ساری خالی تھاں پْر کر دا اے۔ تے سوائے
المتناہی Nدی روح یا عقل دے طور تے اجیہی ہر تھاں تے
موجود تے انفرادیت نوں سمجھنا ناممکن ْہندا اے۔ ایس
لئی سب کجھ روح تے روحانیت اے۔
4۔ 20: 263۔28
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ایتھے بس اک خالق توں سوا کوئی نئیں ،جنہے سب کجھ
خلق کیتا۔ جو کجھ وی نویں تخلیق وکھالی دیندی اے،
سچیائی دے سرد مہر خیال دی دریافت دے عالوہ کجھ
نئیں ،نئیں تے ایہہ فانی سوچ دی ونڈ یا خود کار بڑھوتری
اے ،جیویں پئی محدود سیان حیرانگی Nنال اپنا خانقائی
جوڑا بناؤندا اے تے المحدود دے مگر ٹرن دی کوشش
کردا اے۔
اک انسان دا تے بندیاں تے شیواں دے بارے سیان دا ودھنا
تخلیق نئیں اے۔
5۔ 27: 262۔32
فانی مخالفت دی بنیاد انسان دے شروع دی جھوٹی سیان
اے۔ ٹھیک طراں شروع کرنا ٹھیک طراں اخیر ہونا اے۔ ہر
اوہ خیال جیہڑا دماغ توں شروع ْہنداوکھالی دیندا اے اوہ
غلط شروع ْہندا اے۔ ال ٰہی سیان ای وجودیت دی کلی وجہ
یا اصول اے۔ وجہ مادے وچ ،فانی سیان وچ یا بدنی
شکل وچ موجود نئیں اے۔
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6۔ 31: 286۔8
پاپ ،بیماری تے موت انسانی مادی عقیدے نال بنے نیں تے
ال ٰہی سیان نال کجھ واسطہ نئیں رکھدے۔ ایہہ اصل
شروع یا وجودیت توں بغیر نیں۔ اوہناں دا نہ کوئی اصول
اے نہ کوئی استقالل ،بلکہ جو کجھ وی مادی یا عارضی اے
اوہناں ساریاں دے نال ای ایہہ غلطی دے عدم دے نال
واسطہ رکھدے نیں ،جیہڑے سچیائی والی مخلوق دی نقل
کردے نیں۔ روح دیاں ساریاں مخلوقاں ابدی نیں ،پر مادے
دیاں مخلوقاں نے مٹی وچ پرت جانا ایں۔ غلطی انسان توں
ذہنی تے مادی دنویں ہوون دی امید رکھدی اے۔ ال ٰہی
سائنس ایس مفروضے دی مخالفت کردی اے تے انسان دی
روحانی شناخت نوں برقرار رکھدی اے۔
7۔ ( 31: 302میں)۔10
۔۔۔کرسچن سائنس وچ ،روح دی انفرادی خیاالں دے
وسیلہ پیدائش Nایہناں خیاالں دے ای ال ٰہی اصول دی تخلیقی
قوت دی عکاسی دے عالوہ کجھ نئیں۔ ذہنی اظہاراں دے
راہیں سیان دیاں بوہت ساریاں شکالں دی عکاسی یعنی
اصلی سلطنت دے لوکاں اْتے سیان دا اختیار ْہندا اے،
اصول ایس عکاسی اْتے حکومت کردا ات۔ رب دے لوکاں
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دا ودھناں مادے نوں ودھاؤن والی کسے قوت نال نئیں
ْہندا ،ایہ ہ روح دی عکاسی اے۔
گھٹ انفرادیتیاں Nدے نِکے جیہے ذرے اک ال ٰہی انفرادیت دی
عکاسی کردے نیں تے روح وچ تے روح دے راہیں بن دے
ہوئے سمجھے جاندے نیں ،نہ کہ مادی احساس دے راہیں۔
8۔ ( 23: 332یسوع) (توں26 ،)،۔29
یسوع اک کنواری دا پْتر سی۔ ۔۔۔مریم دے اندر اوہدی
پیدائش روحانی سی،کیوں جے بس پاکیزگی ای سچیائی تے
محبت دی عکاسی کر سکدی سی ،جیہڑی واضح طور تے
نیک تے پاک مسیح یسوع وچ مجسم ہوئی۔
9۔ 27: 539۔4
یسوع دی ال ٰہی پیدائش Nنے اوہنوں تخلیق دیاں حقیقتاں نوں
وسیع کرن تے اوس واحد سیان نوں جیہڑا انسان تے کائنات
نوں بناؤندا اے تے اوہدے اْتے حکمرانی Nکردا اے ،ظاہر کرن لئی
انسانی طاقت نالوں بوہتا عطا کیتا۔ تخلیق دی سائنس نے،
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جیہڑی یسوع دی پیدائش Nوچ بوہتی واضح سی ،اوہدی
بوہت سیانے تے گھٹ سمجھے جان والے قوالں نوں الہامی
بنایا۔ مسیح روح دی نسل اے ،تے روحانی وجودیت ایہہ
وکھاؤندی اے پئی روح نہ بدکار پیدا کردی اے نہ فانی
انسان ،جی ہڑا پاپ ،بیماری تے موت وچ وس دا ہوئے۔
10۔ 15: 507۔29
روح دا سنسار ال ٰہی اصول یا حیاتی دی تخلیقی قوت دی
عکاسی کردا اے،جیہڑا سیّان دیاں کثیر صورتاں نوں دوبارہ
پیدا کردا اے تے مرکب خیال یعنی انسان دی ودھدی ہوئی
تعداداْتے حکمرانی کردا اے۔درخت تے بوٹی خود دی کسے
پیداواری طاقت دے پاروں پھل پیدا نئیں کردے بلکہ اوس
سیّان دے پاروں منعکس Nہندے نیں جیدے وچ سب کجھ
شامل اے۔اک مادی جگ فانی سیّان تے انسان نوں خالق
دا مفہوم دیندا اے۔سائنسی ال ٰہی تخلیق الفانی سیّان تے
رب دے تخلیق کردہ سنسار دا اعالن کردی اے۔
ال متناہی سیّان ابدیت دے ذہنی مالیکول ولوں ساریاں نوں
خلق کردی تے اوہناں اْتے حکومت کردی اے۔ساریاں دا ایہہ
ال ٰہی اصول اوہدی تخلیق دی پوری سائنس تے آرٹ تے انسان
تے سنسار دی الفانیت نوں ظاہر کردا اے۔تخلیق ہمیشہ
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توں ظاہر ہندی اے تے اوہنوں اپنے الزوال ذریعاں دی فطرت
دے پاروں ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیدا اے۔
11۔ 13: 69۔16
روحانی طور تے ایہہ سمجھنا پئی سوائے اک خالق رب دے
ہور کوئی نئیں جیہڑا ساری مخلوق نوں آزکار کردا اے،
صحیفیاں دی تصدیق کردا اے ،نہ کوئی علیحدگی ،نہ کوئی
پِیڑ تے الزوال تے کامل تے ہمیشہ دے انسان دی مٹھی یقین
دہانی لیاؤندا اے۔
12۔ 6: 268۔9
مادی بنیاداں واالعقیدہ ،جیدے توں ساری عقلیت جمدی
اے ،ہر اثر دی وجہ دے طور تے مادے توں عقل تیکر غور
کردیاں ہوئے ،ہولی ہولی مابعد اال طبعیات والیاں بنیاداں دے
طور تے من دا اے۔
13۔ 5: 262۔7
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کرسچن سائنس رب دی کاملیت توں کجھ نئیں لیندی ،پر
ایہ ہ پورا جالل اوہنوں ای منسوب کردی اے۔
14۔ 20: 207۔26
ایتھے بس اک بنیادی وجہ اے۔ ایس لئی کسے ہور وجہ دا
کوئی اثر نئیں ہو سکدا ،تے ایتھے صفر وچ کوئی اصلیت نئیں
اعلی تے کلی وجہ توں ماخوذ نئیں ہو
ہوسکدی جیہڑی ایس
ٰ
سکدی۔ پاپ ،بیماری تے موت ہستی دی سائنس نال تعلق
نئیں رکھدے۔ ایہہ غلطیاں نیں جیہڑیاں سچیائی ،حیاتی یا
پیار داٹیواہ الؤندیاں نیں۔
15۔ 1: 415۔5
غیر فانی سیان ای کلی وجہ اے؛ ایس لئی بیماری وجہ
اے نہ اثر اے۔ سیان ہر صورت وچ ابدی رب یعنی
چنگیائی اے۔ پاپ ،بیماری تے موت سچیائی وچ کوئی بنیاد
نئیں رکھدی۔
16۔ 5: 521۔11
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جو کجھ وی پیدا ہوئیا اوہ رب نے کیتا تے سب بوہت چنگا
اے۔ ایس روحانی تخلیق دی چھوٹی جیہی ،جاللی تاریخ
نوں (جیویں پئی پیدائش Nدی کتاب وچ بیان کیتا گیا اے)
مادے دی بجائے روح دی رکھوالی وچ دیندیاں ہوئے ،رب،
وادر مطلق ،ہر تھاں موجود دی باال دستی نوں خوشی نال
ْہن تے ہمشہ لئی من دیاں ہوئے ،رب دے ہتھاں وچ دے دینے
آں۔
17۔ 26: 143۔31
سیّان ای ساریاں توں وڈھی خالق اے،تے اینج دی کوئی
طاقت نئیں جیہڑی سیّان توں اخذ نہ کیتی گئی ہووے۔ جے
سیان تاریخی طور تے پہالں سی ،طاقت دے لحاظ نال
پہالں اے ،ابدیت دے لحاظ نال وی پہالں اے تے اوہدے
پاک ناں دے مطابق سیان نوں جالل ،عزت N،اقتدار تے
طاقت دیوو۔

روزانہ دے فرض
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میری بیکر ایڈی ولوں

روز انہ دی دعا
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی ہر روز اوہ ایہہ دعا
کرے’’ :تیری بادشاہی آوے؛‘‘ ال ٰہی سچیائی ،حیاتی تے پیار دی
سلطنت میرے اندر قائم ہووے ،تے سارے پاپ میتھوں نکل
جان؛ تے تیرا کالم سارے انساناں دے پیار نوں ودھاوے ،تے
اوہناں اْتے حکومت کرے۔
چرچ مینوئیل N،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن
4۔

مقصداں تے کماں دا اک اصول
نہ کوئی مخالفت تے نہ کوئی ذاتی تعلق مادری چرچ دے کسے
رکن دے مقصداں یا کماں اْتے اثر نئیں کرنے چاہیدے۔ سائنس
وچ ،بس ال ٰہی پیار ای حکومت کردا اے ،تے اک مسیحی
سچی پراہ بندی ،خیراتN
سائنسدان پاپ نوں رد کردیاں ہوئےْ ،
مٹھیاں سچیائیاں دا پرچھانواں بن
پسندی تے معافی نال پیار دیاں ِ
دا اے۔ ایس چرچ دے سارے رکناں نوں سارے پاپاں توں،
غلط طراں دیاں پیشن گوئیاں  ،منصفیاں ،مذمتاں ،صالحواں،
غلط اثراں نوں لین تے غلط اثر دین توں آزاد رہن لئی ہر روز
خیال رکھنا چاہیدا اے تے دعا کرنی چاہیدی اے۔
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چرچ مینوئیل ،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن

چستی
فرض لئی ْ
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی اوہ ہر روز جارحانہ
ذہنی صالحواں دے خالف اپنے آپ نوں تیار رکھے ،تے رب ،اپنے قائد
تے انساناں لئی اپنے فرضاں نوں نہ کدی بھْلے تے نہ کدی نظر انداز
کرے۔ اوہدے کماں دے راہیں اوہدا انصاف ہووے گا ،اوہ بے
قصور یا قصور وار ہووے گا۔
چرچ مینوئیل ،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن
6۔
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