
صفحو 1
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ 

مادو  – موضوع

.2023، 12آچر، مارچ 

مادو—   مضمون

33 : 6 یمت  گولڊن جو متن:

 شيون توھان ۾ شاملڀ. ۽ اھي سريوڪ والڳ"اوھين پھريائين خدا جي بادشاھت ۽ سندس سچائيَء
 جي 
 وينديون."يونڪ

4-1: 8استثنا جوابدار پڙهڻ:
27، 25، 11: 33استثنا                         

ريو،ڪ توھان تي عمل و،ٿ يانڏ مڪ تائين حينھنڏ ڄ مان توھان کي ايڪ جيمڪ حئيڀاھي س1
 جنھن جو قسم خداوند توھانريوڪ تي قبضو ڪ ۽ ان ملوڃ ۽ وو،ڌته جيئن توھان جيئرو ۽ و

 ھو.يوڪ سان نڏاڏجي ابن 

 خداوند تنھنجي خدا توھان کي اھي چاليھه سالوڪ جيندينڪ رستو ياد ڀ۽ تون اھو س2
، ڻرڪ ۽ توھان کي ثابت ڻرڪ توھان کي عاجز ئي،ڪريگستان ۾ رھبري  Lتهڻڻاڄ الَء Lالَء 

 يا نه.ندين،ڪ تي عمل منڪ تون سندس حاڇ ھو، اڇتوھان جي دل ۾ 

 ۽ من سان کارايو، جنھن جي نه تو کي خبر ھئي، نه توھان جي ابنيو،ڪ۽ تو کي بک ۾ مبتال 3
 مانيَء
 سان جيئرو رھندو آھي، پر ھروڳ نہ رھوڻ تہ ماائيٻڌ کي؛ انھيَء
 الَءL تہ ھو توکي نڏاڏ
 جيئرو رھندو آھي.ھوڻ آھي، مارندوڪ خداوند جي وات مان نوڪ سان، جيالھہڳ

.ياٿ نه تنھنجا پير س[ور يا،ٿ اڻ پرااڙپڪھنن چاليھن سالن ۾ نه تنھنجا 4

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ

مادو – موضوع

.ريوڪ کي قبول مڪ جي نٿ رب، سندس مال، ۽ سندس ھت،ڪبر11

 توھان جي طاقت ھوندي.ينھن،ڏتنھنجا جوتا لوھه ۽ پيتل جا ھوندا. ۽ جيئن توھان جا 25

 آھن.انٺ جي ھينٿابدي خدا توھان جي پناھه آھي، ۽ دائمي ھ27

سبق جو خطبو

بائبل

 )نجات(39، 23، 6(، 2  )جي طرف5: 37زبور .1

 اعتماد؛ڻ ھن تي پيو؛ڏ پنھنجو رستو انھنڏرب 5

 ۽ توھان جي فيصلي کي منجھند وانگر.يندو،ڻ۽ اھو اوھان جي صداقت کي روشني وانگر آ6

 آھي.يندوٿ ۾ خوش ٽ تي ھلندا آھن: ۽ ھو پنھنجي وامڪ جا قدم رب جي حھوَء
ڻ ماڪني23

 جي نجات رب جي آھي: ھو مصيبت جي وقت ۾ سندن طاقت آھي.نڪ... ني39

اسرائيل(  )موسي( )جي طرف1: 1استثنا .2

...الھايوڳ بني اسرائيلن سان نيڀموسى س ...1

13( - اڇ )12: 10استثنا .3

نيڀ سندس س،ڊڄڻ گھرندو آھي رب توھان جو خدا توھان کان، پر خداوند پنھنجي خدا کان اڇ... 12
 جان سان خداونديڄ دل ۽ پنھنجي سيڄ ۽ پنھنجي س،ڻرڪ ۽ ان سان پيار ،ڻطريقن تي ھل

،ڻرڪپنھنجي خدا جي عبادت 

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 3
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ 

مادو  – موضوع

 الَءالئيڀ توھان کي توھان جي ڄ ايڪ الَء، جيڻرڪ ۽ سندس قانونن تي عمل منڪرب جي ح13
و؟ٿ يانڏ مڪح

10، 9: 3امثال .4

 جي پھرين ميوي سان:ارنڌ وانيڀ ۽ پنھنجي سريو،ڪپنھنجي مال سان خداوند جي عزت 9

 ويندا.يڦٽ نئين شراب سان اٻ ويندا، ۽ توھان جا درجيڀ سان ائيَء
ڻ توھان جا گودام گھريڪتنھن10

23: 4 یمت.5

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

 رھيو.يندوڏکي شفا 

2: 5 یمت.6

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

.(1جي طرف )34-32(، ٺڻ )و25، 24، 21-19: 6 یمت.7

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

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

 ته جتي توھان جو خزانو آھي، اتي توھان جي دل به ھوندي.ڻاڪاڇ21

 ۽ندوڪ نفرت وڪڙتہ اھو ھڻاڪاڇ سگھي، ريڪ وٿ جي خدمت ننڪ مالنٻ ھوڻ به ماوڪ24
. توھان خداندوڪ کي ناپسند ئيٻ ۽ يندو،ڪڙ کي پڪ صورت ۾ ھو ھيٻ. ندوڪ سان پيار ئيٻ

 سگھو.ريڪ اٿ۽ مال جي خدمت ن

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ

مادو – موضوع

25 Lالَء 
اڃ پيئندا. ۽ نه ااڇ کائينداسين، يا توھان اڇ توھان ريو،ڪ نه رڪ به فوڪپنھنجي زندگيَء
 نه آھي ۽ڪيڌ زندگي گوشت کان واڇ گھرجي. ڻ پائاڇتائين توھان جي جسم الَء، توھان کي 

؟ڪيڌ کان ونڙپڪبدن 

يڻاڄجو اوھان جو آسماني پيَء[ االَءLڇ آھن:( ولينديونڳ شيون غير قومون ڀ ته اھي سڻاڪاڇ)32
 شين جي ضرورت آھي.نيڀ تہ اوھان کي انھن سوٿ

 شيونڀ. ۽ اھي سريوڪ والڳپر اوھين پھريائين خدا جي بادشاھت ۽ سندس سچائيَء
 جي 33
 وينديون.يونڪتوھان ۾ شامل 

 پنھنجي شين الَءL سوچيندو.يڻاڀ خيال نه رکو: سوڪ الَءL يڻاڀ سريڪتنھن 34

16 )هو( - 11: 7لوقا .8

 ويا ۽ڏ گسڻ شاگرد سايترائيڪ ويندو ھو. ۽ سندس يوڏ شھر ۾ ويو جنھن کي نين سڪ... ھو ھ11
.ھوڻ مايترائيڪ

 کي کنيو ويو،ھوَء
ڻ مئل ماوڪڙ اتي ھھنڏ ھو شھر جي دروازي جي ويجھو آيو، تھنڏ جيڻھا12
 ھئا.ڏ گسڻ ساھوڻ مااڻ ھو، ۽ ھوَء
 بيواھ ھئي، ۽ شھر جا گھٽ پيلوڪ پنھنجي ماَء[ جو اوڪجي

 رحم آيو، ۽ کيس چيو تہ ”روَء[ نہ.سٿ کيس مو،ڏٺ خداوند ھن کي ھنڏ۽ ج13

 ھن کي کنيا ھئا. ۽ ھن چيو ته نوجوانيڪ رھيا جياٺ: ۽ اھي بيھيائينڇ۽ ھو آيو ۽ بيئر کي 14
.ٿ او،ٿ مان توکي چوان ھو،ڻما

.يائينڪ. ۽ کيس سندس ماَء[ حوالي وڳ لڻالھائڳ ۽ وٺ بييٿ مئل ھو سو اوڪ۽ جي15

وڏ ووڪڙ تہ ”اسان جي وچ ۾ ھاڳ لڻ چونديڪ ڻ تي خوف اچي ويو، ۽ خدا جي واکانيڀپوَءL س16
 آھي.يوڪ آھي. ۽، ته خدا پنھنجي قوم جو دورو يوٿنبي پيدا 

21-14: 14 یمت.9

 جو کين انھن تي رحم اچي ويو ۽ ھنائين،ڏٺ ڙ ميوڏ ووڪڙ ويو ۽ ھريڪ ناھرٻپوَءL عيسي� 14
.نيڏانھن جي بيمارن کي شفا 

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 5
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ 

مادو  – موضوع

 آھي ۽ وقت گذري ويوھڳ آيا ۽ چيائون تہ ھيَء[ ويران جسٽ تہ سندس شاگرد ويٿ شام ھنڏج15
.نڪ کي خريد ڻ ۽ پانڃ ۾ ونٺوڳ ته ھو اليو،ڪ کي موڙآھي. مي

.يوڏ ڻ جي ضرورت ناھي. توھان انھن کي کائڃڻپر عيسي� انھن کي چيو تہ ھنن کي و16

 آھن.يونڇ مہٻ پنج مانيون ۽ وڳ ھتي رٽانھن کيس چيو تہ اسان و17

 اچ.يٺ وٽچيائين، انھن کي مون و18

انھنڏ آسمان يڻ کيونڇ مہٻ ۽ پنج مانيون ۽ نو،ڏ مڪ جو حڻ کي گھاس تي ويھڙپوَءL ھن مي19
.نيڏ کي ڙ ۽ شاگردن مينيون،ڏ مانيون پنھنجي شاگردن کي ي،ڀڃنھاري، دعا گھري، 

 رھيا ھئا،رجيڀ ريونڪوٽ ارھنٻ يڪ مان جيرنٽڪ پاتو، پوَءL انھن رڪاڀ ۽ وڌ کانيڀانھن س20
تن مان کنيا.

 پنج ھزار مرد ھئا.لٽڪ کان سواَءL اارنٻ کائين تن ۾ عورتن ۽ وڌ کايڪ۽ جي21

21 )سندس( – 16: 6 وحنای.10

 ويا.انھنڏ ڊ تہ سندس شاگرد سمنيوٿ يڻ ھاھنڏ۽ ج16

17 Lڙيٻپوَء
 ھئي، ۽يڪ چيٿ اوندھ يڻ ھليو ويو. ۽ ھاانھنڏ فرناحومڪ پار ڊ سمنھيڙ ۾ چيَء
 نہ آيو ھو.ٽعيسي� انھن و

.يوٿ ا[ريڪ واَء
 جي يڏ وڊ۽ سمن18

 تي ھلندي ۽ڊ ھنن عيسي� کي سمنھنڏ فرالنگ لنگھيا، تيھہٽ پنجويھہ يا لٽڪ اھي اھنڏپوَءL ج19
 ويا.يڊڄ سو و،ڏٺ جي ويجھو ايندي يَء
ڙيٻ

 نه.وڊڄپر ھن انھن کي چيو تہ اھو آَء� آھيان. 20
 تي پھتو جتي ھوڪ انھيَء
 ملدمڪ ۽ جھاز ھھيو،ڙ ۾ چايَء
ڙيٻپوَءL ھنن خوشيَء
 سان ھن کي 21

ويا ھئا.

12:13واعظ .11

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ

مادو – موضوع

: اھوريوڪ تي عمل منڪ ۽ سندس حو،ڊڄ: خدا کان ونٻڌ معاملي جو نتيجو يڄاچو ته س12
 فرض آھي.وڄانسان جو س

8، 7: 17یرمياه .12

 ۽ جنھن جي اميد آھي خداوندو،ٿ ريڪ روسوڀ خداوند تي وڪ جيھوڻ وارو آھي اھو ماتڪبر7
آھي.

وڪ تي پوکيل ھوندو، ۽ جيناريڪ جي يَء
ڻ پاوڪ وانگر ھوندو جيڻجو ھو انھيَء
 واالَءLڇ8
 گرميھنڏ جونھيڪ ئي سندوڏ آھي، ۽ اھو يندوڙ پکيونڙ تي پنھنجون پاناريڪدرياَء
 جي 

 کانڻيڏ ميوو يڪ واري سال ۾ محتاط نه رھندو، نارڏڪ. ۽ ينداٿايندي، پر ھن جا پن ساوا 
.يوڪرو

سائنس ۽ صحت

1.139 :4-9

 آھي، دماغ، معاملي تي. موسيريلڀشروعات کان آخر تائين، صحيفن روح جي فتح جي حسابن سان 
.يوڪ. ائين ئي يشوع، ايليا ۽ اليشا اٿ ينڏ معجزا سھوڻ جنھن کي مايوڪدماغ جي طاقت کي ثابت 

 ويو.يوڪ شروع ڏعيسائي دور جي نشانين ۽ عجائبات سان گ

2.200 :4-7

 ۽ عظيم انسانيايو،ڌ وتيڳ الَءL اڻرڪ قوم کي مادي جي بدران روح ۾ خدا جي عبادت ڪموسي� ھ
.يوڪ عظيم انساني صالحيتن کي بيان يلڪصالحيتن کي امر دماغ طرفان عطا 

3.587 :5-8

 پيارڀ وارو، سمتڪ حڀ س،ڙندڪ عمل ڀ س،ڙسندڏ ڀ س،ڙندڻاڄ ڀخدا. عظيم مان آھيان؛ س
 مواد؛ ذھانت.ڀ ۽ ابدي؛ اصول؛ دماغ؛ روح؛ روح؛ زندگي؛ سچ؛ پيار؛ س،ڙندڪ

4.468 :21-24

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 7
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،12 مارچ 

مادو  – موضوع

 انفرادي انسانائنات،ڪروح، دماغ، روح، يا خدا جو مترادف، صرف حقيقي مادي آھي. روحاني 
.وٿ ريڪ روح جي خدائي مادي کي ظاھر وڪ جامع خيال آھي، جيڪسميت، ھ

10 )"تون( - 3: 5.467

 جو مطلبمڪ حريڪ معبود نه ھوندو. ھي مان روح آھيان. تنھن يوٻ وڪ تنھنجو ڳ”مون کان ا
 روحانيوڪھي آھي ته: توھان کي عقل نه ھوندو، نه زندگي، نه مادو، نه سچ، نه پيار، پر اھو جي

 طرحيڱ." اھو چرڪ وانگر پيار ڻ سان پايسريَءڙ ان وانگر آھي، "تون پنھنجي پايوٻآھي. 
 زندگي، سچائي ۽ پيارڪ خدا ۽ پيَء، ھڪ دماغ، ھڪ انسانن جو ھنيڀ ته سھرجي گڻسمجھ
آھي.

6.301 :17-20

ڻرڪ ۽ مشابھت آھي، انسان کي خواھش لڪ خدائي شڪجيئن ته خدا مادو آھي ۽ انسان ھ
 شيَء ناھي.ابهڪ جو مادو آھي، روح جو مادو، يڪگھرجي، ۽ حقيقت ۾، صرف ني

7.335 :12-15

روح واحد مادو آھي، پوشيده ۽ ناقابل تقسيم المحدود خدا. روحاني ۽ ابدي شيون اھم آھن. شيون مادي ۽
عارضي آھن.

8.480 :1-5

 آھي. جتي خدايلٿ به شيَءL تسليم اڪ مادي جي و،ٿ ئيٿ سائنس ۾ روح جو مادو ظاھر رسچنڪ ھنڏج
 - روح جي شيَءئيٿ يٿ به نه جھهڪ ناھي جتي خدا نه آھي، برائي ھهڳ به جاڪجو روح آھي، ۽ اتي 

.سڪجي برع

9.410 :9-13

 خدا جيوڪ ماني سان جيئرو نه رھندو، پر ھر لفظ سان جييلوڪ آھي ته، "انسان اڻصحيفن جو چو
 ته سچائي انسان جي حقيقي زندگي آھي. پر انسان ان تعليم کيوٿ يکاريڏ آھي،" رندوڪوات مان ن

.وٿ ريڪ تي اعتراض ڻائڻعملي ب

10.183 :21-25

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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مادو – موضوع

نھنڪ. وٿ ريڪخدائي دماغ صحيح طور تي انسان جي پوري فرمانبرداري، پيار ۽ طاقت جو مطالبو 
 ويو آھي. حق جي فرمانبرداري انسان کي طاقت ۽يوڪ به بندوبست نه وڪ وفاداري الَءL ٽبه گھ

.وٿ ريڪ طاقت جي نقصان کي متاثر يڏ وڻرڪ. غلطي کي تسليم يٿ ئيڏطاقت 

11.167 :11-12 ،17-19

 سگھون ۽ نه ئي خدائي سائنس کي مادي حواسن سان محسوسريڪ اٿ جي خدمت نرنٽ ماسنٻاسان 
 الَء،ڻرڪ کي روح جي طاقت مان فائدو حاصل ڻ ۽ پاڻرڪ خدا حاصل ڪ. ... ھاٿ سگھون ريڪ

 گھرجي.ڻرڪتوھان کي خدا سان پيار 

12.326 :8-11 ،20-21

 سگھي ۽ريڪ وٿ پر انسان خدا سان محبت نه ي،ٿسموري فطرت انسان کي خدا جي محبت سيکاري 
 يا ان تيڻرڪ ته مادي سان محبت ھنڏ جو،ٿپنھنجي سموري محبت کي روحاني شين تي رکي 

 روحاني شين تي.ڪيڌ کان وڻرڪ روسوڀ

 توھان جو پيَء[ رستو کوليندو.،ڻرڪ ۽ دعا ڻرڪ مڪ ارادي سان سچي

13.346 :29-32

 ئي وقتڪ. اسان ھئيٿ ته جيئن روحاني سمجھه الَءL گنجائش پيدا يڃ ويوڪمادي عقيدن کي خارج 
 جيڻرڪ انسان مزورڪ وڪ اھو نه آھي جياڇ سگھون. پر ريڪ اٿ جي خدمت ننھيٻخدا ۽ مال 

 رھيا آھن؟ريڪ وششڪ

14.451 :2-4

 گھرجي ته ھو ماديڻ رھٺ ھياَءٻ جي مسلسل دمڪعيسائي سائنسدانن کي الزمي طور تي رسولي ح
 الَء.ڻيٿ ڳ ۽ الڻرڪدنيا مان ن

15.530 :5-12

مڪاالئي سائنس ۾، انسان کي خدا جي طرفان برقرار رکيو ويو آھي، خدا جو اصول. زمين، خدا جي ح
 دفعو چيو، "پنھنجي زندگيڪ بعد، يسوع ھڻڻاڄ. اھو يٿ ريڪ پيدا وڌتي، انسان جي استعمال الَءL کا

 تي نه، پرستحقاق پيئندا،" - پنھنجي خالق جي ااڇ کائو، يا توھان اڇ توھان ريو،ڪ به خيال نه وڪالَء 
 الَءL جيئن ھوڻيڏ اڙپڪ ۽ ڻ جي پيَء ۽ ماَء کي، جيتري قدر. انسان کي کارائنيڀ سي،ڻاڃخدا کي س

 آھي.ندوڪلليون 

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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16.494 :10-15

وٺ سڻرڪ. اھو تصور نديڪخدائي محبت ھميشه ملي آھي ۽ ھميشه ھر انساني ضرورت کي پورو 
 نمبر يا محدودڊ چونڪ الَء صرف ھڻيڏ ته شفا يوڪناھي ته يسوع خدا جي طاقت جو مظاھرو 

.وٿ ريڪ فراھم وٺ ۾، خدائي محبت تمام سڪالڪ انسانن الَء ۽ ھر نيڀ ته سڻاڪاڇعرصي تائين، 

 معجزو ناھي.وڪ جو معجزو محبت الَء فضل

17.206 :15-18

 کينيڀ سو،ٿ ئيڏ تڪ به بروڪ ته جيوٿ ئيٿ ۾، اسان کي معلوم اپيڳانسان سان خدا جي سائنسي ال
 ناھي، سپالئي جوالھهڳ به اڪ آھي، - روح، يکاريوڏ سان ينڇ ۽ ميٽ جيئن يسوع روو،ٿ ئيڏ تڪبر

ذريعو آھي.

18.369 :5-13

 ان تناسب ۾ انسانو،ٿ ائيڃان تناسب ۾ جيئن مادو انساني احساس کان انسان جي سموري وجود کي و
 ۽ عيسى جي نظريي کيو،ٿ ئيٿ ديواني احساس ۾ داخل ڪ. ھو حقيقتن جي ھوٿ جيڻ بڪان جو مال
 عملن ظاھرنيڀ ۾. انھن سڻ ۽ موج تي ھل،ڻرڪ مئل کي جيئرو ،ڻيڏ جيئن بيمار کي شفا وٿسمجھي 

 آھي ته مادو مادو آھي، اھو زندگي جو ثالث يا وجود جيرولٽنڪ ته عيسى جي ھن عقيدي تي يوڪ
.وٿ سگھي يٿ ڙندڪ جو تعمير لڪ به شنھنڪ

19.340 :4-14

 لفظھنڏ خاص طور تي جو،ٿ کي پھچائي رڪ ۾ ھي متن عيسائي سائنس جي فتابڪواعظ جي 
: خدا کانونٻڌ معاملي جو نتيجو يڄ ويو آھي: "اچو ته سيوڪ اصل ۾ نه آھي، ختم وڪفرض، جي

يڄ لفظن ۾: اچو ته سينٻ فرض آھي. وڄ: ھن الَء. انسان جو سريوڪ تي عمل منڪ ۽ سندس حو،ڊڄ
وڄ: اھو ئي آھي سريوڪ تي عمل منڪ ۽ سندس حريوڪ: خدا سان پيار ونٻڌمعاملي جو نتيجو 

 حقيقت ۾جھهڪ ڀ اھو سريڪ ۽ مشابہت ۾. خدائي محبت المحدود آھي. تنھن لڪ سندس شھوڻما
.وٿ ريڪموجود آھي ۽ خدا ۾ آھي، ۽ ھن جي محبت کي ظاھر 

20.264 :13-19

 تيئن تيئن تخليق جونندا،ڪ صحيح نظريا حاصل ڪيڌجيئن جيئن انسان خدا ۽ انسان جي باري ۾ و
 تهاٿ ريونڪ اسان محسوس ھنڏ. جينديونٿ ۾ پوشيده ھيون، ظاھر ڳ ايڪ ئي شيون، جييتريونڪ

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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ڀ خدا ۾ سندي،ڌ طور تي وملڪ معاملي ۾، اھا سمجھ خود منھنڪ به نه ھنڪڏزندگي روح آھي، 
 شعور جي ضرورت ناھي.ئيٻ نھنڪ ۽ و،ٺ س،ڻولڳ جھهڪ

ڏینهن 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!

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِءV 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 ۽ ھڪ عيسائي سائنس́´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 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

و روزان́´ه ج́´ارحيت واري ذھ́´ني تج́´ويز جي اھو ھن چرچ جي ھر فرد جو ف́´رض ھون́´دو ت́´ه ھ́´[
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الَءL پنھنجي ف´رض کي وس´ارڻ ۽

́´ا م́´ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي. ́´و ي ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصاف ڪي
ڪئي ويندي.

 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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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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 وLد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 


