
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

.2022، 18 سمبرڊآچر، 

 وئي آهي؟ئيڪ قوت جي ذريعي ترقي ميٽ انسان سميت، ايائنات،ڪ اڇ—   مضمون

19، 5: 1يرمياه   گولڊن جو متن:

 مون تو کيڳ کان اڻرڪ مان نٽ. ۽ تنھنجي پيانڻاڃ مان توکي س،ڳ کان اڻرڪ ۾ پيدا ٽ"توکي پي
."وٿ آهيان، خداوند فرمائي ڏتہ مان توهان سان گڻاڪاڇ يو،ڪ ڪپا

2، 1: 90زبور     جوابدار پڙهڻ:
31، 30، 24: 104زبور       

25، 24: 36        ايوب
14: 37 ايوب         

 نسلن ۾ اسان جي رهائش واري جاء آهي.نيڀ تون س،ڪاي منھنجا مال1
 ازل کان ابدڪيڻ هو، جيتواهيوٺ به تو زمين ۽ دنيا کي هنڪڏ يا ،ڳ کان اڻيٿجبلن جي پيدا 2

تائين، تون ئي خدا آهين.

 آهي: زمين توهاناهيوٺ کي نيڀ ۾ توهان انھن سمتڪ آهن! حاڻ گھاڏيڪ مڪ تنھنجا ھار،ڻاي پال24
 آهي.ريلڀجي دولت سان 

.وٿ ريڪ ويا آهن: ۽ تون زمين جي منھن کي نئين ياڪ اهي پيدا و،ٿ لينڪتون پنھنجو روح مو30

.يندوٿ ۾ خوش مڪرب جو جالل هميشه رهندو: خداوند پنھنجي 31

 آهن.سنداڏ ھوڻ مايڪ کي ساراهيو، جيمڪياد رکو ته توهان هن جي 24

 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 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ – موضوع

.وٿ سگھي سيڏ انسان ان کي پري کان و؛ٿ سگھي سيڏ ان کي ھوڻهر ما25

.ريوڪ تي غور منڪ ۽ خدا جي عجيب و،ٺ بييٿا14

سبق جو خطبو

بائبل

23، 22: 8 امثال.1

.ڳ کان امڪ يڻرب مون کي پنھنجي رستي جي شروعات ۾، هن جي پرا22

 به زمين هئي.هنڪڏ ويو، شروعات کان، يا يوڪمون کي ابد کان قائم 23

 )تون(27، 25 )تنهنجو(، 24 )او( )جي طرف(، 24: 102زبور .2

 نسلن ۾ آهن.نيڀ... توهان جا سال س اي منھنجا خدا24

 آهن.مڪ جا نٿ زماني کان تو زمين جو بنياد رکيو ۽ آسمان تنھنجي هيڻپرا25

.ينداٿ آهين، ۽ توهان جا سال ختم نه يوڳ... تون سا27

11-2: 148زبور .3

.رڪ لشڀ سندس سريو،ڪ: سندس ساراهه ڪ مالئڀ سندس سريو،ڪسندس ساراهه 2

 تارا.ڀ اي روشني جا سريو،ڪ: سندس ساراهه ڊ سج ۽ چنريو،ڪسندس ساراهه 3

 آهن.يٿ آسمانن کان ميڪ جييڻ اي آسمانن جا آسمان، ۽ اي پاريو،ڪسندس ساراهه 4

 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 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

 ويو آهي، ۽ اهينوڏ مڪتہ اهو حڻاڪاڇ گھرجي، ڻرڪ ڻانھن کي خداوند جي نالي جي واکا5
 ويا آهن.ياڪپيدا 

 گذري نهوڪ آهي جييوڪ مڪ حڪ آهي ۽ هميشه الِء: هن هيوڪهن انھن کي هميشه الِء قائم 6
سگھندو.

 گہرا:ڀ ۽ سريگن،ڊ اي ريو،ڪ ڻزمين مان رب جي واکا7

:نديڪ کي پورو المڪباهه، ۽ هيل؛ برف، ۽ بخار؛ طوفاني هوا سندس 8

 ديوار:ڀ ۽ س،ڻ جبل؛ ميويدار وڀجبل، ۽ س9

 پکي:ڙامندڏ شيون، ۽ اڙ چرندور؛ڍ ڀجانور، ۽ س10

 جج:ئيڀ شھزادا، ۽ زمين جا سھو؛ڻ ماڀزمين جا بادشاهه، ۽ س11

(يوٿ )پيدا 13، 3: 1 يوحنا.4

 هئي.ھيلٺ اڪ وئي جياهيٺ به شيِء نه اڪ هئا؛ ۽ هن کان سواِء اهيلٺ شيون هن جي ڀس3

 انسان جي مرضي، پر خدا جي.يڪ جسم جي مرضي، ۽ نيڪ رت مان، نيڪ نيو،ٿ…پيدا 13

58-56(، ،1 )جي طرف 54، 52، 51 )الِء(، 42، 32، 31، 25، 14-12، 2، 1: 8 يوحنا.5

 ويو.انھنڏعيسٰي زيتون جي جبل 1

 آيا. ۽ هو ويھي رهيو، ۽ انھن کيسٽ وھوڻ ماڀ ۾ آيو ۽ سلڪصبح جو سوير هو وري هي2
سيکاريو.

 هلندو سويانٺ منھنجي پوڪ تہ آٌء دنيا جي روشني آهيان: جيالھايوڳپوِء عيسٰي انھن سان وري 12
اوندهہ ۾ نہ هلندو، پر انھيَء کي زندگيَء جي روشني ملندي.

 سچو ناهي.ڊارڪ کي لکندو آهين. تنھنجو رڻ فريسين هن کي چيو تہ تون پنھنجو پاريڪتنھن13

 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 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ – موضوع

ڊارڪ پر پوِء بہ منھنجو رو،ٿ کي لکان ڻ آٌء پنھنجو پاڪيڻ تہ جيتونوڏعيسٰي انھن کي جواب 14
اٿ. پر توهان نوٿ انڃ وانھنڏيڪ آيو آهيان ۽ انڪٿجو مون کي خبر آهي تہ آٌء االِءڇسچو آهي، 

.وٿ انڃ وانھنڏيڪ آيو آهيان ۽ انڪٿ سگھو ته مان ائيٻڌ

ِمنِيَن: جيئن مون اوهان کي شروعيرڪپوِء انھن کيس چيو تہ تون 25  آهين؟ فَقَاَل لَهُ يَُسوُع ِمَن ال�ُمْؤ�
کان چيو آهي.

 تيالمڪ اوهين منھنجي هنڪڏ ايمان آندو هو، جيسٿ عيسٰي انھن يھودين کي چيو، جن مهنڏت31
قائم رهندؤ، تہ پوِء اوهين واقعي منھنجا شاگرد آهيو.

.ندوڪ ۽ سچ توهان کي آزاد يندو،ٿ۽ توهان کي سچ معلوم 32
 آيو آهيان، پر هن مون کيانٽ وڻ آٌء پايڪ ۽ خدا کان آيو آهيان. نيوڌ وتيڳ ته مان اوڇ... 42

 آهي.ليوڪمو

 هوري،ڪ تي عمل ڻ منھنجي چوھوڻ ماوڪ هنڪڏ جيو،ٿ ايانٻڌسچ پچ، مان توهان کي 51
.سندوڏ به موت کي نه هنڪڏ

 اسان کي خبر آهي تہ تو ۾ شيطان آهي. ابراهيم مري ويو آهي، ۽يڻ يھودين کيس چيو تہ هاهنڏت52
 به موتهنڪڏ اهو ندو،ڪ تي عمل ڻ منھنجي چوھوڻ ماوڪ هنڪڏ جيو،ٿنبين؛ ۽ تون چوين 
جو ذائقو نه چکندو.

نو،ڏيسوع جواب 54

.يوٿ ۽ خوش ائين،ڏٺ ۽ اهو يو،ٿ خوش سيڏ ينھنڏتنھنجو پيُء ابراهيم منھنجو  56

 آهي؟وڏٺ تو ابراهيم کي اڇ آهين، يوٿ پنجاه سالن جو نہ اڃپوِء يھودين کيس چيو تہ تون ا57

 آٌء آهيان.،ڳ تہ ابراهيم کان اايانٻڌ وٿعيسٰي انھن کي چيو تہ آٌء اوهان کي سچ 58

 )من خواهم(24(، 2 )جي طرف 5، 3(، 3 )جي طرف 1: 17 وحناي.6
 کنيون ۽ چيائين تہانھنڏ يسوع چيو ۽ پنھنجيون اکيون آسمان الھيونڳاهي 1

 سچي خدا کي ۽ عيسٰي مسيحيليڪ انڻاڃ۽ هيَء ابدي زندگي آهي، انھيَء الِء تہ اهي تو کي س3
 آهي.ليوڪکي، جنھن کي تو مو

 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 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

 اي بابا،ي،ڻ۽ ها5

 هجن جتي آئون آهيان.ڏ آهي، اهي مون سان گنوڏ ته اهي به، جن کي تو مون کي وٿمان چاهيان 24
جو تو مون کياالِءڇ آهي، نوڏ تو مون کي وڪ سگھن، جيسيڏانھيَء الِء تہ اهي منھنجو جالل 

 آهي.يوڪ پيار ڳدنيا جي قيام کان ا

26، 21: 40يسعياه .7

 ويو آهي؟ايوٻڌ اهو اوهان کي شروع کان نه اڇ آهي؟ وٻڌ توهان نه اڇ توهان کي خبر ناهي؟ اڇ21
 توهان زمين جي بنيادن کان نه سمجھيا آهيو؟اڇ

 انھن جيوڪ آهي، جييوڪ پيدا يرڪ ته انھن شين کي سوڏ تي اوچتو، ۽ يٿپنھنجون اکيون م26
يندوڏ کي پنھنجي طاقت جي عظمت جي نالي سان سنيڀ: هو انھن سوٿ يڪڍ کي تعداد ۾ رڪلش

.يندوٿ نه امڪ به ناوڪ ته هو طاقت ۾ مضبوط آهي: ڻاڪاڇآهي، 

 )جي طرف:(13-11، 8، 6، 5 به آهي( )جي طرف ،(، ٽ )مون و4: 45يسعياه .8
 آهي: مون تنھنجو نالو رکيو آهي،يوڏمون توکي تنھنجي نالي سان به س4

يو،ڍنڳ خدا ناهي: مون توهان کي وبهڪ يوٻ به ناهي، مون کان سواء وڪ يوٻمان رب آهيان، ۽ 5
:اتوڄ توهان مون کي نه ڪيڻجيتو

 ناهي. مان ربوبهڪ يوٻ ته مون کان سواء ن،ڻاڄ کان، ۽ اولھه کان ڻرڀته جيئن اهي سج جي ا6
 به ناهي.وڪ يوٻآهيان، ۽ 

ڻ: زمين کي کوليوڏ ڻرڪ ٺ کان، ۽ آسمان کي صداقت کي هييٿ اي آسمان، مو،ڃ لھي وٺهي8
 آهي.يوڪ. مون کي رب پيدا يوڏ ڻرڪ ڏ ۽ انصاف کي گيو،ڻ آاروٽڪوڇ ۽ انھن کي يو،ڏ

يڪ جيوڇ مون کان پ،ڙاهيندٺ ۽ سندس ،ڪ بني اسرائيل جو پاو،ٿهيَء طرح خداوند فرمائي 11
.يوڏ مڪ بابت مون کي حمڪ جي نٿ بابت اچن، ۽ منھنجي هنٽمنھنجي پ

يوڪ گھوڊ آسمان کي ،ٿ: مون، پنھنجا هيوڪ ۽ ان تي انسان کي پيدا يو،ڪمون زمين کي پيدا 12
 آهي.نوڏ مڪ کي مون حرڪ لشنيڀآهي، ۽ انھن جي س

:ندسڪ وڌ طريقن کي سنيڀ آهي، ۽ مان هن جي ساريوٿمون هن کي سچائي ۾ ا13

 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 سمبرڊ
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24: 2 وحناي 9.1

وڪ اهو جيهنڪڏ آهي. جيوٻڌ توهان شروع کان وڪ گھرجي، جيڻ اهو توهان ۾ رهريڪتنھن24
 فرزند ۽ پيء ۾ جاري رهندا.ڻ آهي سو توهان ۾ رهندو، توهان پوٻڌتوهان شروع کان 

(،1 )جي طرف 4، 3: 1افسيون .10

 وارو هجي اسان جي خداوند يسوع مسيح جو خدا ۽ پيُء، جنھن اسان کي مسيح ۾ آسمانيتڪبر3
 سان نوازيو آهي:تنڪ روحاني برنيڀجاين تي س

 آهي،يوڊ ۾ چونڳجيئن هن اسان کي دنيا جي قيام کان ا4

سائنس ۽ صحت

1.267 :10-12

ڏ گڏ خدا سان گائناتڪ انسان ۽ روحاني ريڪ ويو." ان اهيوٺ وڪ "جياهيوٺ کي نيڀعظيم آء ايم س
آهن.

20 به نه( - جهڪ )18: 2.335

 کاننيڀ ته روح سڻاڪاڇ و،ٿ سگھي ريڪ به نه، روح، زندگي کي ترقي جھڪ يوٻروح کان سواء 
 آهي.ڪيڌو

8( - وٿ )چوي 31(، ،1 جي طرف )31: 3.252

:وٿروح... چوي 

 روح آهيان. انسان، جنھن جا حواس روحاني آهن، منھنجي مثل آهي. هو المحدود سمجھ کيمان
 الفاني شان،مال،ڪ ته مان المحدود آهيان. تقدس جو حسن، وجود جو ڻاڪاڇ و،ٿ ريڪظاهر 

 ته مان سچ آهيان. مانوڇ و،ٿ يانڏ ته مان خدا آهيان. مان انسان کي امرت وڇ منھنجا آهن، ڀس
 بغيرو،ٿ يانڏ ته مان پيار آهيان. مان زندگي وڇ و،ٿ يانڏ نعمتن کي نيڀ ۽ سوٿ ريانڪشامل 

 ته مانوڇ و،ٿ يانڏ جھهڪ ڀ ته مان زندگي آهيان. مان عظيم آهيان ۽ سوڇشروعات ۽ بغير بغير، 
 ته مان آهيان ته مان آهيان.ڻاڪاڇ جو مادو آهيان، نيڀدماغ آهيان. مان س

 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 سمبرڊ 
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4.492 :3-4

 گھرجي، يعني روحاني وجود.ڻ حقيقت هجڪ فقط هيانڳ جي ارڪصحيح استدالل الِء ف

2-31 ،(، جي طرف )19-28: 5.429

 کان پوِء بهٽٽڻ انسان وجود ۾ نه اچي ها ته هو جسم جي ڳ کان اڻيٿ مادي تنظيم شروع هنڪڏجي
 اسان موت کان پوِء جيئرا آهيون ۽ الفاني آهيون، ته اسان کيهنڪڏموجود نه رهي سگھي ها. جي

 شروعات هجي، ته ان جياڪ زندگيَء جي هنڪڏ ته جيوڇ گھرجي، ڻ جيئرو هجڳ کان اڻمڄ
 نه!ا؟ٿ توهان هن تي يقين رکو اڇ قدرتي سائنس جي حساب سان. ڪيڻ به ضرور آهي، جيتويڻاڄپ

 ۽ انھنيوڪ ڪ توهان ان کي سمجھي رهيا آهيو؟ نه! اهو ئي سبب آهي ته توهان بيان تي شاڇ
 تي يقينالھينڳ نيڀ جي سڪ جنھن ۾ شامل آهي. اسان کي پنھنجي ماليوڪحقيقتن جو مظاهرو نه 

 گھرجي،ڻرک

نيڀ( "اهو بيان روحاني زندگي تائين محدود نه آهي،" پر وجود جي س51: 8عيسٰي چيو )يوحنا 
جزن ۾ شامل آهي.

6.547 :23-30

 گھرجي ته انھن کي روحاني طور تي سمجھون،ڻ مقدس آهن. اسان جو مقصد اهو هجاڍاڏ تابڪ
 جو حقيقي نظريو،ائناتڪ. يٿ سگھجي ريڪ ته صرف هن سمجھه سان سچائي حاصل ڻاڪاڇ

 جي مادي، حسي ۽ فانيائناتڪبشمول انسان، مادي تاريخ ۾ نه پر روحاني ترقي ۾ آهي. الھامي سوچ 
.يٿ ريڪ ۽ روحاني ۽ الفاني کي اختيار ي،ٿ ئيڏ يڇڏنظريي کي 

23 - )د(15: 7.550

 جي طور تي، ۽ پيدائش،ڻيٿ - شروعات ۽ ختم ڻرڪمادي ۽ جسماني طور وجود جو مسلسل غور 
 آهي، ۽ اسان جيائيندوڪزوال، ۽ ان جي جزوي مرحلن جي طور تي - سچي ۽ روحاني زندگي کي ل

 شروعاتي نقطو آهي، ته پوِء عظيم مانوڪ زندگي جو هنڪڏ. جيوٿ ريڪ ۾ پيچرو يٽمعيار کي م
 زندگي خدا آهي، جيئن صحيفن جو مطلب آهي، ته زندگي جنين نههنڪڏ آهي. جيفسانو اڪآهيان ه

آهي، اها المحدود آهي.

(،2 )جي طرف 24-28: 8.502

 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 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ – موضوع

 شروعات ناهي. هن لفظ جي شروعات کي صرف، يعني خدا ۽ انسان جي ابدياڪالمحدود جي 
. تخليقي اصول -ائناتڪ ويو آهي، بشمول يوڪ الِء استعمال ڻرڪحقيقت ۽ وحدانيت کي ظاهر 

.يٿ ريڪ خدا کي ظاهر ائناتڪزندگي، سچ، ۽ پيار - خدا آهي. 

(،1 )جي طرف 25-26، 14-19: 9.124

 آهي، ۽ پوِء ان کييڻرڪ انسان وانگر، سائنس کي ان جي ديواني اصول، خدا کان تعبير ائنات،ڪ
 ويويوڪ وئي آهي ۽ پيش ئيڪ جسماني احساس جي بنياد تي وضاحت هنڏ. پر جوٿسمجھي سگھجي 

ڻ معما آهي، ۽ جاري رهڪ انسان وانگر، هائنات،ڪآهي جيئن ته ترقي، پختگي ۽ زوال جي تابع، 
.يگھرج

 شين جو تسلسل آهي.نيڀ زندگي، مادي، ۽ سروح

10.513 :17-21

 دائمي آهنيڪ جيو،ٿ ريڪ خيالن کي انفرادي نيڀ ۽ سو،ٿ ريڪ درجه بندي و،ٿ ريڪروح متنوع 
و،ٿ پر سموري انفراديت جي ذهانت، وجود ۽ تسلسل خدا ۾ رهي و؛ٿ ريڪدماغ انھن کي تصور 

 ان جو خدائي تخليقي اصول آهي.وڪجي

11.78 :1-5

 بيماري، گناهه ۽ موت جيڪوڙ بلوط، وحشي جانور، جھڙرندٻ ل،ُڪ ڙرندٻزوال پذير گل، 
 اهيار؛ڦيرڦ ڙ آهن، فاني ذهن جي بدلجندڙوڪ وانگر، غير فطري آهن. اهي احساس جا رارنڪت

دماغ جون دائمي حقيقتون نه آهن.

12.511 :23-3

 ۽ جبل مضبوط ۽رٿ مائع، مضبوط ۽ ايريفارم آهي. روحاني طور تي تفسير، پائناتڪفاني دماغ الء، 
نڪ آهن. جانور ۽ انسان استعاري طور تي فاني سوچ جي درجي بندي کي پيش اٺعظيم خيالن الء بي

يڪي. پکي، جاٿ نٺ مونث، يا غير جانبدار صنف ۾ فارم ور،ڪ مذري،ڀ ذهانت جي پيماني تي اا،ٿ
يڪ آهن، انھن خواهشن سان مطابقت رکندا آهن، جيامنداڏ اانٿآسمان جي کليل فضا ۾ زمين جي م

 آهن.انھونٿ ۽ مانھونٿ الِء جسمانيت کان مڻبنيادي ۽ خدائي اصول، محبت کي سمجھ

13.450 :29-2

 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 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

 برائي زندگيَء جي عقيدي، مادي ۽ ذهانت،ڀ ته سندي،ڻاڄجانورن جي مقناطيسيت جي دعوٰي کي 
ارڪ انيرڪ کان الھهڳ آهي، ان يلڙمادو، بجليَء، حيواني فطرت ۽ نامياتي زندگيَء جي عقيدي ۾ ج

يندي؟ڇڏ ريڪ ته اهي ئي خاميون آهن، جن کي سچائي ضرور ختم ندوڪ

14.369 :5-13

 انسان جي حيثيت ۾ سموري وجود، انو،ٿ يڃ ويٿجنھن تناسب ۾ مادو انسان جي سمجھه کان محروم 
 ۽ عيسىو،ٿ ئيٿ ديواني احساس ۾ داخل ڪ. هو حقيقتن جي هوٿ جيڻ بڪتناسب ۾ انسان ان جو مال
 ۾. انھنڻ ۽ موج تي هل،ڻرڪ مئل کي جيئرو ،ڻيڏ جيئن بيمار کي شفا وٿجي نظريي کي سمجھي 

 آهي ته مادو مادي آهي، اهو زندگي جورولٽنڪ ته عيسى جي هن عقيدي تي يوڪني عملن ظاهر ڀس
.وٿ سگھي يٿ ڙندڪ جو تعمير لڪ به شنھنڪثالث يا وجود جي 

15.516 :4-8

هنڏ. ۽ جاٿ ينٿ ديوتا آهن، هن جي تخليق مان ظاهر يڪمادي، زندگي، عقل، سچائي ۽ محبت، جي
 ته اسان کينداسين،ڪ شاهدي کي سائنس جي حقيقتن جي ماتحت يڙوڪاسان جسماني حواس جي 

 نظر ايندو.ڌ هر هنسڪاهو سچو مثال ۽ ع

16.331 :16-17

.يٿ ريڪ ۾ هر شيء هن کي ظاهر ائناتڪخدا جي 

17.264 :28-31

 آهيون، اساننداڻاڃ اسان مسيحي سائنس ۾ رستو سکندا آهيون ۽ انسان جي روحاني وجود کي سهنڏج
 جالل.نيڀ ۽ سمجھندا آهيون، - زمين ۽ آسمان ۽ انسان جي سسنداڏخدا جي تخليق کي 

ڏينهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

 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 10
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،18 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ – موضوع

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 ۽ ن́´ه ئي ص́´رف ذاتي لگ́´اڳ ، م́´ادر چ́´رچ جي ميم́´برن جي مقص́´دن ي́´ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس́´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 س́´ڀني ب́´راين ک́´ان نج́´ات ملي ، پيش́´نگوئي ڪ́´رڻ ، قض́´ا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج́´و ف́´رض هون́´دو ت́´ه هُ´و روزان´ه ج́´ارحيت واري ذه´ني تج́´ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف́´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 


