
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر 
انسان گنهگار ۽ آدم  – موضوع

.2022، 6آچر، نومبر 

آدم ۽ گنهگار انسان—   مضمون

22: 15 ينسٿورڪ  1  گولڊن جو متن:

 ويندا."ياڪ جيئرا ڀ مري ويندا، تيئن مسيح ۾ سڀ"جيئن آدم ۾ س

15-12، 2، 1: 92زبور جوابدار پڙهڻ:
25، 24: 1 یہوداہ     

 اي،ڻرڪ ۽ تنهنجي نالي جي ساراھ ،ڻرڪ رڪ رب جو شوڪ شيء آھي جيوٺ سوڪڙاھو ھ1
عظيم ترين:

 الء، ۽ توھان جي وفاداري ھر رات،ڻرڪصبح جو توھان جي شفقت کي ظاھر 2

.ندوڌ: ھو لبنان ۾ ديودار وانگر وندوڌ وانگر وڻصادق کجيَء جي و12

 ۾ پوکيندا.ارٻ رب جي گهر ۾ پوکيا ويندا سي اسان جي خدا جي دريڪجي13

 ھوندا.لهاٿ ۽ لهاٿ. اھي ينداڻ ميوو آاڃ ۾ اھائپڙاُھي پو14

 به بي انصافي نه آھي.اڪ آھي، ۽ ھن ۾ رٿ آھي: اھو منهنجو پوڌ الِء ته خداوند سڻيکارڏاھو 15

 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 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر

انسان گنهگار ۽ آدم – موضوع

 ۽ پنهنجي جالل جي حضور ۾و،ٿ کان بچائي سگهي ڻرڪ اوھان کي وڪ جيانهن،ڏ انهيَء يڻھا24
و،ٿ سگهي ريڪبيحد خوشيَء سان اوھان کي بي عيب پيش 

 ۽ طاقت،مرانيڪ واري خدا کي، شان ۽ شان، حمتڪ واحد حڙيندڏ اريٽڪوڇاسان جي 25
 ۽ ھميشه الء. آمين.يڻھا

سبق جو خطبو

بائبل

( 1 )جي طرف31، 27، 26: 1پيدائش .1

: ۽ انهناھيوٺ ۾ انسان کي لڪ۽ خدا چيو ته، اچو ته اسان کي پنهنجي تصوير تي، اسان جي ش26
 تي. زميننيڀ زمين تي، ۽ سيڄ تي، ھوا جي پکين تي، چوپائي مال تي، سينڇ جي مڊکي سمن

 شيِء.ڙتي چرند

 نر ۽يو؛ڪ ۾ ھن کي پيدا لڪ خدا جي شيو،ڪ ۾ پيدا لڪ خدا انسان کي پنهنجي شريڪتنهن 27
.يوڪمادي ھن انهن کي پيدا 

 ھو.وٺ اھو تمام سسو،ڏ ھئي، ۽ اھيٺ ھن اڪ ته ھر شيء جيوڏٺ۽ خدا 31

22، 21، 9-6: 2پيدائش .2

.يوڇڏ يئيڏ يڻ زمين کي پايڄ ۽ سيٿ اُيٿ موھڪپر اُتي زمين تان 6

. ۽يوڪوڦ ۾ زندگي جو سانس ڪ ۽ سندس ناھيو،ٺ مان يٽ۽ خداوند خدا انسان کي زمين جي م7
 ويو.جيڻ زنده روح بڪانسان ھ

 کي رکيو جنهن کي ھنهوَءڻ. ۽ اتي ھن ماايوڳ باغ لوڪڙ طرف ھرڀ۽ خداوند خدا عدن ۾ او8
 ھو.اھيوٺ

 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 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر 
انسان گنهگار ۽ آدم  – موضوع

 آھي.وٺ الء سيڌآھي، ۽ کا ڙندڻ ۾ وڻسڏ وڪ جيايوڌ کي وڻ۽ زمين مان خداوند خدا ھر و9
.ڻ ۽ برائي جي علم جو ووٺ باغ جي وچ ۾، ۽ سڻ پڻزندگي جو و

 ورتو ۽ڪ ۽ ھو سمهي پيو: ۽ ھن پنهنجي پسينن مان ھئي،ڪ ڊ۽ خداوند خدا آدم تي اوندھه نن21
.يوڪان جي بدران گوشت بند 

 ۽ ان کي مردائي،ڻ عورت بڪ خداوند خدا انسان مان ورتي ھئي، ھن کي ھاڪ جي،ڱ۽ اھا ر22
 آيو.يٺ وانهنڏ

19(، 1جي طرف  )17، 16، 13، 6، 3 - 1: 3 پيدائش.3
اھيوٺ نفيس ھو، جنهن کي خداوند خدا ڪيڌ بہ جانور کان ونهنڪ نانگ انهيَء ميدان جي يڻھا 1

 مان نہ کائين؟ڻ خدا فرمايو آھي تہ تون باغ جي ھر واڇھو. ۽ ھن عورت کي چيو تہ ”ھائو، 

:اٿ مان کائي سگهون نڻ۽ عورت نانگ کي چيو ته، اسان باغ جي و2

 باغ جي وچ ۾ آھي، خدا فرمايو آھي تہ اوھين ان مان نہ کائو،وڪ جو ميوو جيڻپر انهيَء و3
 متان مرندا.ندؤ،ڻ نہ ھٿ ان کي ھيڪن

ڻ ووڪڙ آھي، ۽ ھڙندڻ آھي، ۽ اھو اکين الِء ووڱ الِء چڻ کائڻ تہ اھو ووڏٺ عورت ھنڏپوِء ج6
 ۽وڌ کايڻ ھن ان جو ميوو کھنڏ الِء گهريو، تڻ کي عقلمند بنائهوَءڻ مانهنڪ وڪآھي، جي

.وڌ. ھن سان؛ ۽ ھن کانوڏ کي سڙپنهنجي م

 آھي؟ ۽ عورت چيو ته نانگ مونيوڪ تو وڪ آھي جياڇ۽ خداوند خدا عورت کي چيو، ھي 13
.وڌ ۽ مون کايو،ٺڳکي 

 ۾کڏ. ائيندسڌ ووڻ ھن چيو ته، مان توھان جي غم ۽ توھان جي تصور کي تمام گهانهنڏعورت 16
 ھوندي، ۽ ھو توھان تيانهنڏ سڙ ۽ توھان جي خواھش توھان جي مندين؛ڪ پيدا ارٻتون 

.ندوڪ مرانيڪح

۽ آدم کي چيو ته:17

جو توھاناالِءڇ. يٽ موانهنڏتون پنهنجي منهن جي پگهر ۾ ماني کائيندين، جيستائين تون زمين 19
.ندينٽ موانهنڏ يٽ آھين، ۽ تون ميٽتہ تون مڻاڪاڇ ويو آھي، يوڪڍکي ان مان 

 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 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر

انسان گنهگار ۽ آدم – موضوع

17-15، 6: 1 وحنای.4

 ويو، جنهن جو نالو يوحنا ھو.ليوڪ خدا کان موهوڻ ماوڪڙاتي ھ6

 مونوڪ چيو تہ ھي اھو آھي جنهن بابت مون چيو ھو، جيريڪ ڙ ۽ رنيڏ شاھدي سٿيوحنا م15
 ھو.يڳجو ھو مون کان ااالِءڇ آھي، يڳکان پوِء ايندو اھو مون کان ا

 آھي، ۽ فضل الِء فضل.يوڪ کي حاصل نيڀ۽ ھن جي پوريَء مان اسان س16

 وئي ھئي، پر فضل ۽ سچائي عيسٰي مسيح جي معرفتنيڏجو شريعت موسٰي جي طرفان االِءڇ17
آئي.

9-1: 5 وحنای.5

 ويو.انهنڏان کان پوِء يهودين جي عيد ھئي. ۽ عيسٰي يروشلم 1

سداٿ ۾ بيوليَءٻ تالُء آھي، جنهن کي عبراني وڪڙ ھرسانڀ جي يڊ جي مننڍ يروشلم ۾ ريڻھا2
چوندا آھن، جنهن کي پنج پورچون آھن.

لٺ جي انتظار ۾ بيڻ جي ھليَءڻ پال،ڪ سلهن،ٿ ن،ڌ ان،ڙ ميوڏ وڪ جو ھهنڻ ماھيلڙپڻانهن ۾ ا3
ھو.

 کي پريشانيَءڻ لهي ويو، ۽ پاٺ خاص موسم ۾ تالَء ۾ ھييڪڙ ھڪ مالئوڪڙجو ھاالِءڇ4
 بيماري ھئياڪ تنهن کي جييو،ٿ کان پوِء پهريائين اندر داخل ليفڪ جي تيڻ پاوڪ: جييوڪ

 ويئي.يٿسا پوري 

 سالن جي بيماري ھئي.نٺ ھو، جنهن کي اهوڻ ماوڪڙ۽ اتي ھ5

 آھي،وڪ چيٿ وقت وڻ تہ کيس انهيَء حالت ۾ گهاتوڄ ھو ۽ سندوڏ وڙوڪ عيسٰي ھن کي ھنڏج6
يندو؟ٿ لوڀ وڱ تون چاڇ کيس چيائين تہ ھنڏت

 جييَءڻ پاھنڏ جونهي،ڪ هوڻ ماوڪ ٽ تہ سائين، مون ونوڏ کيس جواب هوَءڻ ماارڪانهيَء بي7
 مونهوڻ مايوٻ وڪ ھنڏ آٌء اچي رھيو آھيان، تھنڏ تہ مون کي تالَء ۾ وجهي، پر جئيٿ ليفڪت

.وٿ لهي ٺ ھييڳکان ا

 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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر 
انسان گنهگار ۽ آدم  – موضوع

.رڦ ڻ ۽ گهمڻ پنهنجو بسترو ک،ٿعيسٰي ھن کي چيو تہ ا8

ينهنڏ ئيڳ: ۽ ساوڳ لڻ ويو، ۽ پنهنجو بسترو کنيو ۽ ھليٿ فوري طور تي تندرست هوڻ۽ اھو ما9
 ھو.ينهنڏسبت جو 

48 )جي طرف:(، 45(، وٿ )مان چوان 44، 2: 5 یمت.6

۽ ھن پنهنجو وات کوليو، ۽ انهن کي سيکاريو، چيائين تہ2

 توھانيڪ جييوڏ تڪ انهن کي برريو،ڪ پنهنجن دشمنن سان پيار و،ٿمان توھان کي چوان 44
 ۽ انهن الء دعاا،ٿ نڪ توھان کان نفرت يڪ جيريوڪ وٺ انهن سان سا،ٿ نڪکي لعنت 

 ۽ توھان کي ايذايو.ا،ٿ نڪ توھان جي باوجود توھان کي استعمال يڪ جيريوڪ

 آسمان ۾ آھي:وڪ سگهو جييٿ ارٻانهيَء الِء تہ اوھين پنهنجي پيُء جا 45

 آھي.املڪ آسمان ۾ آھي وڪ طرح اوھان جو پيُء جييَءڙ جهيو،ٿ املڪ اوھين ريڪتنهن48

21، 20: 17لوقا .7

 ھن انهن کيھنڏ گهرجي، تڻ خدا جي بادشاھت اچھنڏ ويو تہ جيوڇ فريسين کان پھنڏ۽ ج20
 اچي.يٿ سان نڻسڏ ۽ چيو تہ خدا جي بادشاھت نوڏجواب 

 خدا جي بادشاھي توھان جي اندر آھي.سو،ڏ ته، ڻاڪاڇ اھي چوندا، لو ھتي! يا، اتي! يڪن21

24( - ریوڪ )تاخير 22: 4افسيون .8

 فريب جي خواھشن جي مطابق خراب آھي؛وڪ جيهو،ڻ ماھوڙ گفتگو بابت پويڻوڳ... ا22

يو؛ٿ۽ پنهنجي ذھن جي روح ۾ تجديد 23

 خدا کان پوِء سچائي ۽ سچي تقدس ۾وڪ کي پهرايو، جيهوَءڻ۽ اھو اھو آھي ته توھان نئين ما24
 آھي.يوٿپيدا 

 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 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر

انسان گنهگار ۽ آدم – موضوع

سائنس ۽ صحت

1.516 :9-12

 وجود ۾،يٿ ئيٿ اسيڪ پنهنجي مشابهت کان پوِء. زندگيَء جي عو،ٿ ئيڏخدا ھر شيِء کي ترتيب 
.اٿ ينڏ پنهنجو امن ۽ مستقل مزاجي يڪ ۾، جييَءڪسچائي ۾ سچائي، خدا جي ني

(2 )جي طرف 27-28: 2.262

 صحيحڻرڪ جو بنياد انسان جي اصليت جو غلط احساس آھي. صحيح طور تي شروع رارڪفاني ت
 آھي.ڻرڪطور تي ختم 

32-30، 15 )جي( -12: 3.338

ي،ٽ مو،ٿ ريڪ رنگ کي ظاھر ھيڙاڳ مان ورتل آھي، زمين جي adamahلفظ آدم عبراني 
. ان مان معلومٽاوڪ بند، يا رڪ ھو،ٿ ھيڙ حصن ۾ ورھايو، ۽ اھو پنٻ به نه. نالو آدم کي جهڪ

يو،ٿ واري ھئي. مثالي انسان وقت ۾ نازل تڪ ته آدم مثالي انسان نه ھو جنهن الِء زمين بروٿ ئيٿ
 عيسى جي نالي سان مشهور ھو.ح۽ مسي

4.529 :21-6

 آيو؟ نانگ صرف برائي جيانڪٿ وارو نانگ ڻالهائڳ ڙوڪ الِء ڻيڏ کي اللچ ارنٻاالئي محبت جي 
 بياناڪ به شيِء نه آھي جياڪ جانورن جي بادشاھي ۾ ٽ. اسان ووٿ ئيٿطور تي استعارا ۾ داخل 

ڻرڪ وارو نانگ، - ۽ انهي برائي کي خوش ڻالهائڳ ڪ - ھي،ٿ ريڪ نسلن جي نمائندگي يلڪ
 ۾ائيڱ ۾ تضاد آھي ۽ نه ئي اصل ۽ نه ئي سچ ۽ چڻ وئي آھي، پائيڪ پيش لڪ به شاڪ جي،گهرجي

ڻاڪاڇ ھندا،ڙ دعوائن سان ونيڀ گهرجي ته برائي جي سڻ اسان کي يقين رکسي،ڏحمايت آھي. ان کي 
 ۽ غير حقيقي آھن.ارڪ ته اھي بياٿ ونڻاڄته اسان 

 جيومتڪ آھي. ھو انسان تي پنهنجي حوٺ غلطي جو مترادف، مادي ذھن جي عقيدي الِء بيآدم،
 ويندايٿ اڍ ننينهنڏ ۽ ھن جا يڃ ووٿ ندوڌ ۾ وڙوڪ پر ھو و،ٿ ريڪ نرمي سان يڙورٿشروعات 

 ويو آھي جيئن ھميشه الِء فاني،يوڪآھن. ھن ترقيَء ۾، سچ جي الفاني، روحاني قانون کي ظاھر 
مادي احساس جي خالف.

 سائنس ۾، انسان کي برقرار رکيو ويو آھي، خدا جي وجود جو اصول.خدائي

5.470 :16-5

 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 نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 نومبر 
انسان گنهگار ۽ آدم  – موضوع

 خدا، انسانھنڏ جي،ٿ سگهي يٿ يئنڪ يڪ دماغ آھي. برائي ۾ نيڪ کي صرف ھارنٻخدا جي 
 خدااڇ جو معيار اصل ۾ خدا ۽ انسان ھو. مالڪ آھي؟ ندوڪ به گناھه نه ھنڪڏجو دماغ، 

 گريو آھي؟هوڻ آھي، ۽ مايوڇڏ ريڪ ٺپنهنجي معيار کي ھي

ر،ڪ جو خدائي اصول، خدائي خيال يا فڻ رھملڪ انسان جو خالق آھي، ۽، انسان جي مخدا
ھنڏ لمحو ھو جوڙ اھوڪ ھنڪڏ. انسان خدا جي وجود جو اظهار آھي. جيوٿ رھي ملڪانسان، م

 انسان خدا جو اظهارھنڏ لمحو به ھو جڪ ھجي، ته پوِء ھيوڪ جو اظهار نه مالڪانسان خدائي 
 ديوتا بي مثال ھجي- يعني وجود کان سواِء.ھنڏ وقت ھجي جڪ ۾، ھنتيجي ھجي، ۽ يوڪنه 
ائيڃ اصول، االئي دماغ وملڪ آھي، ته پوِء ھن پنهنجو موڪ چائيڃ ومالڪ انسان ھنڪڏجي
 اصول يا ذھن کان سواِء وجود رکي ھا ته پوِء انسان جواملڪ انسان ان ھنڪڏ آھي. جييوڇڏ

 افسانو ھو.ڪوجود ھ

 تهيٿ يڻاڄ خدائي اصول ۽ خيال، سائنس ۾ ناقابل تباھي آھن. ۽ سائنس نه اپا،ڳ ۽ انسان جا الخدا
 يا روحاني قانونمڪ پر خدائي حانهن،ڏ آھي ۽ نه وري ھم آھنگي رنديڪ به خرابيَء مان ننهنڪ

 ۽ ابدي آھي، ان جيملڪ مو،ٿ ريڪ ھو پيدا وڪ جيجههڪ ڀ جنهن ۾ خدا ۽ اھو سي،ٿرکي 
 به تبديلي نه رھي آھي.اڪابدي تاريخ ۾ 

6.520 :3-15

 اونچائي، طاقت،رائي،ڪ ويائي،ٽ ويو آھي. المحدود محبت جي کويوڪ ذھن جو اظهار ڻاڻڄا
 موجود آھي ان جو فقطاڪ جيوليٻ آھي! انساني افيڪ. اھو وٿ ريڀ کي ههڳ جيڄعظمت، ۽ جالل س

. مطلق مثالي، انسان، ھن جي المحدود اصول، محبت کانيٿ المحدود حصو ورجائي سگهي ڪھ
ائيڙجهڪ. اصول ۽ ان جو خيال، انسان، ھوٿ ۽ نه ئي انسانن کي سمجهي سگهجي ھي آوڏٺ نه ڪيڌو

 جيرڊئلينڪ به وقت جي ھنڪڏ ويندو آھي، يوڏ سينهنڏ۽ ابدي آھي. المحدود انگن اکرن کي ست 
 ويندي آھي، ۽ اھييٿ جيئن موت جي غائب ينداٿ ظاھر ينهنڏ سگهجي. اھي ريڪ وٿحساب سان نه 

 ويندويٿ احساس ھميشه الء غائب ڀ زندگي جي نئينيت، جنهن ۾ غلطي جو سندا،ڪابديت کي ظاھر 
.وٿ ريڪ کي قبول تابڪ خدائي المحدود حساب رڪآھي ۽ ف

7.353 :16-24

 طورملڪ به شيِء ماڪ کان سواِء، ميلڪ. توٿ رکي ٺ حقيقت کي ھيمالڪ حقيقي ابدي آھي. ڀس
 ۽ حقيقت تائين پهچيئيٿ ظاھر نه مالڪ رھنديون جيستائين ينديونٿ شيون غائب ڀتي حقيقي ناھي. س

 جاري نهڻرڪ کي تسليم الههڳ گهرجي. اسان کي ان ڇڏڻ. اسان کي ھر نقطي تي چشمي کي يڃو

 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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ڻيٿ گهرجي ۽ عقلمند ڇڏڻ ته وھم پرستيَء جي شيِء آھي، پر اسان کي ان ۾ تمام عقيدو گهرجي ڻرک
 "انهن شين کيينداسين،ٿ ته غلطي حقيقي ناھي، اسان ترقي الء تيار اٿ ونڻاڄ اسان ھنڏگهرجي. ج
 پويان آھن."يڪوساريو جي

8.259 :17-21

 سگهجي. ھن کي سمجهي،وٿ نه ائيڃ ۾ حقيقي مثال وسڪ تصوير ناھي. خدائي عاڪ تصوير يلٿگم 
 آھي."ملڪ آسمان ۾ آھي موڪ جيئن توھان جو پيء جييو،ٿ ملڪ توھان مريڪيسوع چيو: "تنهن

9.502 :9-14

ڪ خدا جي غلط تصوير جي تاريخ آھي، جنهن کي ھتابڪ پيدائش جو يان،ٺروحاني طور تي پ
 ۽اسيڪ ويو، خدا جي صحيح عوڏٺ ويو آھي. اھو انحراف، صحيح طور تي نوڏگنهگار انسان جو نالو 

نلڏ جيئن پيدائش جي پهرين باب ۾ و،ٿ ريڪ جي خدمت ڻرڪانسان جي روحاني حقيقت کي پيش 
آھي.

10.521 :6-17

 )جيئن ته پيدائش جي پهريناٿ يونڏ يڇڏاسان روحاني تخليق جي ھن مختصر، شاندار تاريخ کي 
 ناھي، -الههڳ ابهڪ ۾، انسان جي نه، روح جي حفاظت ۾، نٿ ويو آھي( خدا جي ھيوڪباب ۾ بيان 

 ۽ ھميشه الء خدا جي باالدستي، قادر مطلق، ۽ سموري موجودگي.يڻ ھانديڪخوشيء سان تسليم 

 گهرجي ته انسانڻرڪ جي ھمت ۽ بقا برقرار آھي. اسان کي ان مخالف گمان کان پري نظر انسان
وڪ جييرايو،ڦ انهنڏ ڊارڪ ويو آھي، ۽ پنهنجي نظر کي تخليق جي روحاني ريوڪمادي طور پيدا 

 ھجي.يلڙ فرشتي جي قلم سان پکڪ ۽ دل تي "ھيرن جي نقطي سان" ۽ ھڻسمجه

11.476 :21-22 ،28-4

 مادينيڀ ساڪ جيريو،ڪ والڳھي سکو، اي فاني، ۽ دل سان انسان جي روحاني حيثيت جي 
 آھي.اھرٻخودمختاري کان 

 جي نه، عيسى چيو، "خدا جي بادشاھيارنٻ انسانن جي الهائيندي،ڳ جي باري ۾ ارنٻ خدا جي ھنڏج
 ته انسان خداوٿ يکاريڏ اھو ا،ٿ نڪ ڄتوھان جي اندر آھي؛" اھو آھي، سچ ۽ محبت حقيقي انسان ۾ را

يوٿ ھن کي ظاھر وڪ جيو،ڏٺ انسان کي ملڪ مڪ ۽ ابدي آھي. يسوع سائنس ۾ ھاتلڻڄ ۾ الڪجي ش
 خدا جيڙيندڏ اروٽڪوڇ انسان ۾ ملڪ. ھن موٿ ئيٿ فاني انسان انسانن کي ظاھر ڙندڪجتي گناھه 

.نيڏ ۽ انسان جي ھن صحيح نظر بيمار کي شفا و،ڏٺپنهنجي مثال کي 

 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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12.258 :27-30

،ٺ ھيومتڪ ھو، انسان الء، دائمي سائنس ۾ خدا جي حنڪ ۽ نه مرندو، اھو نامميوٿ به پيدا نه ھنڪڏ
.ڻ کان گريتڪپنهنجي اعلي مل

ڏینهن 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 ۽

 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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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 


