
صفحو 1
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ 

مواد  – موضوع

.2023، 19آچر، مارچ 

مواد—   مضمون

6 :28 امثال  گولڊن جو متن:

ٽ پنهنجي واوڪ پنهنجي سچائيَء� تي ھلندو آھي، انهيَء� کان بهتر آھي جيوڪ"بهتر آھي اھو غريب جي
 ھو امير آھي."ڪيڻ ھجي، جيتووڇڙ۾ ب

9، 5-1: 112زبور جوابدار پڙهڻ:

وڪ جيو،ٿ يڊڄ خداوند کان وڪ جيهوڻ وارو آھي اھو ماتڪ. برريوڪرب جي ساراھه 1
 خوش آھي.وڻ ۾ تمام گهمنڪپنهنجي ح

.يندوٿ وارو تڪ نسل برريلڌ: سيندوٿ زمين تي طاقتور جٻسندس 2

دولت ۽ دولت سندس گهر ۾ ھوندي: ۽ سندس صداقت ھميشه رھندي. 3

: ھو رحمدل ۽ رحمدل ۽ صالح آھي.يٿ الَءN اوندھه ۾ روشني اچي يَء�ڌس4

: ھو پنهنجي معاملن کي سمجهداريَء سان ھدايتوٿ ئيڏ ۽ قرض و،ٿ ريڪ احسان هوڻ ماوٺس5
.ندوڪ

 آھي. سندس صداقت ھميشه الَءN قائم رھي. سندس سينونوڏ آھي، ھن غريبن کي يوڪھن منتشر 9
 ويندو.يوڪعزت سان بلند 

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ

مواد – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

18-16، 11-6، 4-1: 49زبور .1

 رھواسي:ڀ اي دنيا جا سو،ٻڌ. هوڻ ماڀ اي سو،ٻڌھي 1

، امير ۽ غريب، گ2 kڏپست ۽ اعلي.

 وارو ھوندو.ڻ سمجهيانڌ. ۽ منهنجي دل جو ندوڪ الههڳ جي متڪمنهنجو وات ح3

 کي بربط تي کوليندس.الهڳ: مان پنهنجي اونداھي يندسڏ مثال وڪڙ کي ھننڪمان پنهنجي 4

.اٿ نڪ تي فخر ائيڻ ۽ پنهنجي دولت جي گها،ٿ نڪ روسوڀ پنهنجي دولت تي يڪاھي جي6

 خدا کييڪ سگهي ۽ نوٿ نہ ئيڏ اروٽڪوڇ کي اَءzڀ بہ طرح پنهنجي نهنڪ وبہڪانهن مان 7
وٿ سگهي ئيڏ فديہ اڪ

 ويندو:( تهيٿ قيمتي آھي، ۽ اھو ھميشه الَءN ختم اروٽڪوڇ ته انهن جي روح جو ڻاڪاڇھن: )8
ھو

 نه گهرجي.ڻسڏ کي رپشنڪ گهرجي، ۽ ڻ تائين جيئرو رھاڃا9

 طرح بيوقوف ۽ وحشي بهيَء�ڳ مري ويندا آھن، ساهوڻ آھي ته عقلمند ماسندوڏ ته ھو ڻاڪاڇ10
 آھن.ينداڇڏ ريڪ جي حوالي ينٻمري ويندا آھن ۽ پنهنجو مال 

 جيڻانهن جي اندروني سوچ آھي، ته انهن جا گهر ھميشه الَء جاري رھندا، ۽ انهن جي رھ11
.اٿ ينڏ نسلن تائين؛ اھي پنهنجي زمين کي پنهنجن نالن سان سنيڀ سههڳج

. الَءNيڃ وايوڌ ھن جي گهر جو شان وھنڏ جي،ڃ ويوڪ امير وڪ ھنڏ جيوٿ نه پڊتون 16

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 3
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ 

مواد  – موضوع

.ينديٿ: سندس شان ھن کان پوَء نازل نه ندوڻ به نه کجههڪ ھو مري ويندو ته ھو ھنڏج17

 توھان جي ساراھههوڻ: ۽ مانيڏ تڪ ھو جيئرو ھو ته ھن پنهنجي روح کي برھنڏ جڪيڻجيتو18
.يوڪ وٺ کي سڻ توھان پنهنجو پاھنڏ جندا،ڪ

 )عيسي( )جي طرف.(6: 7لوقا .2

 ھليو.ڏعيسيk انهن سان گ6

21-13: 12لوقا .3

 ورثوڏ ته اھو مون سان گالهايو،ڳ سان اَءڀ منهنجي ر،ٽ کيس چيو ته، ماسيڪڙ مان ھھڏگ13
ورھائي.

؟ڙندڪ يا توتي تقسيم ايوڻ جج بنهنڪاي انسان، مون کي  ۽ کيس چيو ته:14

 جي حياتيَء� جو واسطوهوَء�ڻجو مااالَءNڇ ۽ اللچ کان بچو، جوٿ۽ ھن انهن کي چيو تہ خبردار 15
 آھن.ٽ ھن ويڪ ۾ نہ آھي، جيائيَء�ڻانهن شين جي گه

.ئيڪ پوک يڻ جي زمين تمام گههوَء�ڻ امير مايڪڙ تہ ھايوٻڌ مثال وڪڙپوَءN ھن انهن کي ھ16

ڻيڏ جاَء ناھي جتي ميوو اڪ ٽ ته مون وڻاڪاڇ ريان،ڪ اڇ۽ ھن پنهنجي دل ۾ سوچيو، مان 17
الَء؟

. ۽ اzتي ماناھيندسٺ وڏ ۽ واھيندس،ڊ: مان پنهنجن گودامن کي ندسڪ۽ ھن چيو ته، مان ائين 18
.يندسڏپنهنجو سمورو ميوو ۽ پنهنجو سامان 

 سامان رکيل آھي.وڻ ئي سالن کان گهيترنڪ ٽ۽ مان پنهنجي روح کي چوندس، روح، تو و19
.يوٿ کائو، پيئو ۽ خوش ر،ڪآرام 

 رات تنهنجي جان توکان گهري ويندي، پوَءN اھي شيونڄپر خدا کيس چيو ته، اي بيوقوف، ا20
 آھن؟نيونڏ تو يڪ جي ھونديون، جينهنڪ

 دولتمند ناھي.وڏ ۽ خدا جي آو،ٿ ريڪ ڏ پنهنجي الَءN خزانو گوڪاھو اھو آھي جي21

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ

مواد – موضوع

35-32 )پولس(، 1: 20اعمال .4

 ھليو ويو.انهنڏ دونياڪ پاتو ۽ مرڪاڀ ۽ انهن کي يو،ڏ سٽ وڻپولس شاگردن کي پا1

انهن،ڏ المڪ ۽ سندس فضل جي و،ٿ ريانڪ مان توھان کي خدا جي حوالي ائرو،ڀ ي،ڻ۽ ھا32
 وراثتوڪڙ جي وچ ۾ ھنيڀ جي قابل آھي، ۽ توھان کي انهن سڻرڪ توھان کي تعمير وڪجي
 مقدس آھن.يڪ جيوٿ ئيڏ

، سون يا لباس جي اللچ نه هوَء�ڻ به مانهنڪمون 33  آھي.ئيڪ جي چانديَء�

 آھي، ۽ انهن الَءئيڪ منهنجي ضرورتن جي خدمت نٿ ته انهن ھا،ٿ وڻاڄ ڻھا، توھان پا34
 ھئا.ڏ مون سان گيڪجي

ڻرڪ جي مدد مزورنڪ ريڪ محنت يئنڪ آھي تہ يکاريوڏ الهہڳمون اوھان کي ھر 35
ڪيڌ وڻيڏ ڪيڌ کان وڃڻ گهرجي، جنهن چيو ھو تہ وڻگهرجي ۽ خداوند عيسيk جا لفظ ياد رک

 وارو آھي.تڪبر

19-17: 6 يٿموٽ 5.1

نڪ ھن دنيا ۾ دولتمند آھن ، ته اھي اعليk دماغ وارا ناھن ، ۽ نه ئي يڪانهن کان چارج و جي17
 شيون لطفيونڻ تمام گهوٿ ئيڏ اسان کي وڪ غير يقيني دولت تي ، پر جيئري خدا ۾ ، جياٿ

 الَءNڻيٿاندوز 

 الَءN تيار ، رابطي الَءN تيار؛ڻرڪ ۾ دولتمند ، تقسيم منڪ ، اھي آھن اٿ نڪ مڪاھو اھي 18

 وقت جي خالف ، ته جيئن اھي قائم رکي سگهنڙ بنياد آھي ايندڪ ھڻ ۾ ذخيرو رکڻ الَءN پاڻرک19
دائمي زندگي.

11 خاص( - ڪ )ه1: 5اعمال .6

ي،ڪڻ ويتڪ ملڪ ھ،ڏ شخص، پنهنجي زال صفيرا سان گڪ... حنانياس نالي ھ1

 آيو،يٺ حصو وجههڪ ۽ ئي،ڪ ان جي رازداري ڻ۽ قيمت جو حصو واپس رکيو، سندس زال پ2
۽ رسولن جي پيرن تي رکيائين.

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 5
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ 

مواد  – موضوع

 ۽ زمين جيڻالهائڳ ڙوڪ روح سان ڪپر پطرس چيو تہ حنانياس، شيطان تنهنجي دل ۾ پا3
 آھي؟ريوڀ وڇ الَءN ڻ حصو واپس رکجهڪقيمت جو 

 اھو توھان جي پنهنجي اختيار ۾اڇ کان پوَء، ڪڻڻ اھو تنهنجو نه ھو؟ ۽ ان کي واڇباقي رھي، 4
.انهنڏ آھي، پر خدا الهايوڳ نه ڙوڪ سان هنڻ رکي؟ تو ماوڇ پنهنجي دل ۾ الههڳنه ھو؟ تو اھا 

نٻڌ الهيونڳ اھي يڪ ۽ جينو،ڏ يڇڏ لهي ويو ۽ روح کي ٺ ھيريڪ يٻڌ الهيونڳحنانيه اھي 5
.يوٿ پڊ وڍاڏ کي نيڀتن س

.يوڪ ويا، ۽ کيس دفن يٺ واھرٻ کيس ري،ڪ کيس زخمي ا،ٺ بييٿ۽ جوان ا6

 ويويوڪ اڇ ھئي ته نديڻاڄ ھن جي زال، نه ھنڏ کان پوَءN ھئي، جنڪالڪ نٽ لٽڪ۽ اھا ا7
آھي، اندر آئي.

 آھي؟ ۽ ھنيوڇڏ يڪڻ توھان زمين کي ايتري ۾ واڇ اَءNٻڌ تہ مون کي يوڻتنهن تي پطرس ورا8
 الَء.وڻچيو، ھا، تمام گه

 آھيو تہ خداوند جي روح کي آزمائي؟ياٿ طرح راضي يَء�ڙهڪ پطرس کيس چيو تہ اوھين ھنڏت9
.نداڪڍ اھرٻ آھي تن جا پير دروازي تي آھن، ۽ توکي يوڪ کي دفن سڙ جن تنهنجي مس،ڏ

 کنيو: ۽ نوجوان اندر آيا، ۽ ھن کي مئليٿ موتڀ پيئي، ۽ ريڪ سندس پيرن تي وڌپوَءN ھوَء� س10
.يائونڪ دفن انٽ وسڙ پنهنجي مي،ڻ کاھرٻ ۽ ھن کي ائون،ڏٺ

.يونٻڌ الهيونڳ اھي يڪ ئي تي جييترنڪ خوف اچي ويو، ۽ وڏ۽ تمام چرچ تي و11

17-15: 2 وحنای 7.1

 دنياهوڻ ماوڪ ھنڪڏ دنيا ۾ آھن. جييڪ انهن شين سان جييڪ دنيا سان، نريوڪمحبت نه 15
 پيَء جي محبت ان ۾ نه آھي.و،ٿ ريڪسان پيار 

 دنيا ۾ آھي، سو جسم جي خواھش، اکين جي خواھش ۽ زندگيَء� جوجهہڪ يڪجو جياالَءNڇ16
فخر پيَءz جو نہ، پر دنيا جو آھي.

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ

مواد – موضوع

 سووٿ ريڪ خدا جي مرضي تي عمل وڪ پر جيي،ٿ يڃ ويٿ۽ دنيا ۽ ان جي خواھش ختم 17
ھميشه رھندو.

سائنس ۽ صحت

9 )مواد( - 1: 1.275

ڪ به نه مرندو آھي. مادي سان ذھن جو ھھنڪڏ زندگي ناھي، ۽ روح اڪ الَءN ڻائڃمادي کي و
 ته معاملو خدا، روحوٿ يکاريڏ. اھو ندوڪ ھر وقت موجود ۽ قادر مطلق ذھن کي نظر انداز تڪشرا

 مادو نه ته اھم آھي، نه جاندار ۽ نه ئي عقلمند. االئيريڪ آھي، ۽ دائمي نه آھي. تنهن يوٿ۾ پيدا نه 
 به طاقت ۽ دماغ ناھي،وڪ يوٻ آھي، ۽ جههڪ ڀسائنس جو شروعاتي نقطو اھو آھي ته خدا، روح، س

 ھو خدائي اصول آھي.ريڪ- ته خدا پيار آھي، ۽ تنهن

2.458 :32-8

 آھي، جيئن گل اونداھيائيندوڻ جو سبب بٽڻ موانهنڏعيسائيت انسانن کي قدرتي طور مادي کان روح 
 آھن ۽ نهيونڏٺ نه نهنڪ ”يڪ جيو،ٿ ئيڏ. پوَءN انسان انهن شين کي ترتيب يرايوڦ انهنڏکان روشني 

 آھن“. پولس ۽ جان کي اھو واضح خدشو ھو ته، جيئن فاني انسان کي قربانيَء� کان سواَءNيونٻڌ نڪ
يڇڏ آھي، تيئن ھن کي گهرجي ته سموري دنياداري کي يندوٿ به دنياوي اعزاز حاصل نه وڪ يوٻ

 به شيَءNاڪ دنيا جي محبتن، مقصدن ۽ مقصدن سان ٽ. پوَءN ھن وريڪآسماني دولت حاصل 
 نه ھوندي.ڪمشتر

3.241 :31-8

zئيَء� جي اک مان گذرٺ”اzس Nجنت جي بادشاھت ۾ داخل ڻ الَء Nڻيٿ آسان آھي“، گناھگار عقيدن الَء
 جي ذريعي، انسان پنهنجيڻرڪ پيدا يهرٻ ۾، دائمي ھم آھنگي. توبه، روحاني بپتسما، ۽ ٽيڀجي 

ڀ "اھي سھنڏ. اھو صرف وقت جو سوال آھي جيوڇڏ ريڪمادي عقيدن ۽ غلط انفراديت کي بند 
 روحارڪ تائين." معاملي جي دعويk کان انيڏ کان ويڍ انهن مان ننندا،ڻاڃ کي ]خدا کي[ سنمو

 قدم آھي.وڏ وڪجي خوشين، انساني آزاديَء� ۽ جسم تي آخري فتح جي طرف ھ

4.273 :1-9

 اچن.اٿ نه اھرٻمعاملو ۽ ان جا گناھه، بيماري ۽ موت جا دعويk خدا جي خالف آھن، ۽ ھن کان 
 سگهن.يٺ واٿ نه ڻاڄ به اڪ مادي حقيقت ناھي. جسماني حواس خدا ۽ روحاني سچائي جي ابهڪ

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 7
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،19 مارچ 

مواد  – موضوع

 به نه آھي ته ھو وجود جيڪ آھن، پر انهن مان ھوليونڳ ئي ايجادون يتريونڪانساني عقيدي 
 سگهي. مادي مفروضن مانريڪمسئلي کي خدائي سائنس جي خدائي اصول کان سواَءN حل 

 نه آھن.لٻڌ ته اھي خدائي قانون تي وڇ سائنسي نه آھن. اھي حقيقي سائنس کان مختلف آھن ونڪٽ

5.120 :7-14

 سان، انسان وجود جيارڦيرڦ ۽ ان ي،ٿ ريڪسائنس جسماني حواس جي غلط شاھدي کي رد 
ھنڪڏ انسان بيمار آھي جياڇ: وٿ ئيٿ. پوَءN سوال ناگزير طور تي پيدا وٿبنيادي حقيقتن تي پهچي 

يٿ به حالتون پيدا نه يڪ آھي؟ نه! مادي الَءN انسان الَءN ڪيٺ ته ھو اٿ نڪمادي حواس ظاھر 
 آھيوٺ ھوش چوي ته ھو بيمار آھي؟ ھا، ھو سائنس ۾ سھنڪڏ آھي جيڪيٺ ھو اڇسگهن. ۽ 

جنهن ۾ صحت عام آھي ۽ بيماري غير معمولي آھي.

6.124 :25-31

 ۽و،ٺ شين جو تسلسل آھي. اسان قوتن تي پيا ھلون. انهن کي واپس ونيڀروح زندگي، مادي، ۽ س
. پر ديوي سائنس اعالنوٿ ئيڏ گهرجي. انساني علم انهن کي مادي قوتن جو نالو ڻيٿتخليق کي ختم 

 ھن دماغ ۾ موروثي آھن، ۽ انهيا،ٿ طور تي ديوي دماغ سان تعلق رکن ملڪ ته اھي ميٿ ريڪ
.وٿ ريڪ بحال انهنڏ انهن کي انهن جي صحيح گهر ۽ درجه بندي ريڪ

7.301 :17-29

 گهرجي،ڻرڪ ۽ مشابهت آھي، انسان کي خواھش لڪ خدائي شڪجيئن ته خدا مادو آھي ۽ انسان ھ
 شيَء ناھي. اھو عقيدو آھي ته انسانابهڪ جو مادو آھي، روح جو مادو، يڪ۽ حقيقت ۾، صرف ني

 خدا،ڪ توھان کي ھو،ٿ يڙوٽ کي مڪ مادو آھي، يا ذھن، روحاني نه آھي ۽ پهرين حوڪ يوٻ ٽو
 ته انسان ”تصوير“ )خيال( آھي.ھنڏ جي،ڳ لوٿ کي مادي مادي ڻ دماغ ھوندو. فاني انسان پاڪھ

 المحدودوڪ جيو،ٿ ئيٿ شاھدي مان پيدا يڙوڪفريب، گناھه، بيماري، ۽ موت مادي احساس جي 
 تصويريٽ الڪ فرضي نقطه نظر کان، ذھن ۽ مادي جي ھڪ ھاھرٻ فاصلي کان زيڪروح جي مر

 ويو آھي.يرايوڦ کي َء ۽ ھر شيوٿ ريڪپيش 

8.199 :32-7

 ذريعي ديوتائن قومالمڪ ويو، پر سندس يٿ وڌ ته اولمپس اوناياڳ ھومر يوناني ديوتائن جا گيت ھنڏج
جي قانون دائود جي پر سينا ي،ٿ عضلتون سان شروع اڄ جي پوافرنڪ ويا. يٿجي عقيدي ۾ زنده 
تيڳا الَءN ڻرڪ قوم کي مادي جي بدران روح ۾ خدا جي عبادت ڪ. موسيk ھايوڌگيت ۾ سوچ کي و

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 
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مواد – موضوع

 عظيم انساني صالحيتن کي بيانيلڪ ۽ عظيم انساني صالحيتن کي امر دماغ طرفان عطا ايو،ڌو
.يوڪ

9.262 :17-26

. انسان ايوب جييٿ سيڏ منهنجي اک توکي يڻ آھي، پر ھاوٻڌ سان ننڪايوب چيو: "مون تو کي 
. پوَءN اھي زندگيَء� ۽يڃ ويٿ بند ڻيٿ معاملي جو درد ۽ خوشي غالب ھنڏسوچ کي گونجائيندو، ج

 صبر سان،ڻرڪ ۽ بي غرضيَء� سان پيار يندا،ڏ يڇڏخوشين، خوشين ۽ غمن جي غلط تخميني کي 
 اعليk نقطهڪ. ھنداڪ جي نعمت حاصل ڻرڪ ۽ خدا جي برخالف ھر شيَءN کي فتح ،ڻرڪ مڪ

 جي روشنيوششڪ جيئن روشني بغير و،ٿ ريڀ شخص خود بخود اڪ ھندي،ڪنظر کان شروع 
 ته "جتي توھان جو خزانو آھي، اتي توھان جي دل به ھوندي."ڻاڪاڇ. يٿ ريڪخارج 

10.61 :4-11

 بهھنڪڏ گهرجي، يا خوشي ڻھڙ چانٿ کي برائيَء� تي ۽ روحاني کي جانور مائيڱانساني محبتن ۾ چ
 سگهندي، جرم کيائيڻ نه سگهندي. ھن آسماني حالت جي حاصالت اسان جي نسل کي بهتر بيٽک

 ۽ خودي،ڃ ويوڪ. گناھه جي ھر وادي کي بلند يندوڏ ۽ اعلي مقصد کي اعلي مقصد يندو،ڇڏ ائيٽگه
.يٿ سگهي يٿ ته اسان جي خدا جي ھاَء وي سائنس ۾ تيار ي،ڃ وايوٽ جي ھر جبل کي گهضيغر

11.205 :7-13 ،32-3

 ته مادي ۾ زندگي آھي، ۽ اھو گناھه، بيماري ۽ موت خدا جيينديٿ ھنڪڏ جي غلطي ڻرڪاھو يقين 
 سمجهي ويندي ته معاملي ۾ نه عقل آھي، نه زندگي ۽ھنڪڏ الههڳ ويندا؟ اھا يٿمخلوق آھن، بي نقاب 

 جيغ کي دمانيڀ مصيبتن جو اصل ذريعو آھي؟ خدا سنيڀنه احساس، ۽ اھو ته متضاد عقيدو ئي س
 ۽ دائمي بنايو.ملڪ کي منيڀ ۽ سيو،ڪذريعي پيدا 

 به ذھنوڪ يوٻ ٽ اسان وا،ٿ طور تي خدا سان اسان جي تعلق کي سمجهي سگهون ملڪ اسان مھنڏج
 احساس، ۽ مادي يايوٻ وڪ يا سچائي، زندگي جو مت،ڪ به پيار، حوڪ يوٻنه آھي سواَء ھن جي، - 

 شعور ناھي.وڪغلطي جي وجود جو 

ڏینهن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان

 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آھي.هيلٺسان 



صفحو 9
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مواد  – موضوع

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 الِءO 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

و روزان¶¶ه ج¶¶ارحيت واري ذھ¶¶ني تج¶¶ويز جي z¶¶اھو ھن چرچ جي ھر فرد جو ف¶¶رض ھون¶¶دو ت¶¶ه ھ
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رھبر ۽ ماڻهويت جي الَءN پنهنجي ف¶رض کي وس¶ارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصاف 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 وNد بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها
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