
صفحو 1
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ 

تیاصل  – موضوع

.2023، 26آچر، مارچ 

تیاصل—   مضمون

17 :1 عقوبی  گولڊن جو متن:

وبهڪ جنهن سان و،ٿ اچي ٺ کان آهي ۽ روشني جي پيء کان هیيٿ تحفو ماملڪ تحفو ۽ هر وٺهر س"
".وڇ جو پاڻیرائڦ ناهي، نه ارڦیرڦ

5-1: 1 یوحناجوابدار پڙهڻ:
31، 4: 1پیدائش 

 خدا هو.المڪ هو، ۽ ڏ خدا سان گالمڪشروعات ۾ لفظ هو، ۽ 1

 ئي خدا سان شروع ۾ هو.یوڳسا2

 هئي.هیلٺ اڪ وئي جیاهيٺ به شيء? نه اڪ هئا؛ ۽ هن کان سواء? اهیلٺ شیون هن جي ڀس3

هن ۾ زندگي هئي؛ ۽ زندگي انسانن جي روشني هئي.4

. ۽ اونداهي ان کي نه سمجهي.وٿ يڪ۽ روشني اوندهه ۾ چم5

.یوڪ هو: ۽ خدا روشني کي اونداهین کان جدا وٺ ته اهو سو،ڏٺ۽ خدا روشني کي 4

 هو.وٺ اهو تمام سسو،ڏ هو، ۽، اهیوٺ ته هن وڏٺ شيء کي نهنڀڪ۽ خدا س31

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ

تیاصل – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

16، 13(، ،1 )جي طرف 3: 1 ولوسینڪ.1

 اسان جي خداوند عیسيc مسیح جو،اٿ ريونڪ ادا رڪاسین خدا ۽ پيءa جو ش3

 جي بادشاهتٽجنهن اسان کي اونداهین جي طاقت کان بچايو آهي، ۽ اسان کي پنهنجي پیاري پ13
 آهي:یوڪ۾ ترجمو 

يڪ آسمان ۾ آهن، ۽ جیيڪ ويون آهن، جییونڪ شیون پیدا ڀ ته هن جي ذريعي سڻاڪاڇ16
 يا سلطنتون، يا طاقتون:ومتون،ڪزمین ۾ آهن، ظاهر ۽ پوشیده آهن، چاهي اهي تخت هجن، ح

 ويون آهن، ۽ هن الء:یونڪ شیون هن جي طرفان پیدا ڀس

7، 6، 4-1: 12 پیدائش.2

 مان، پنهنجي خاندان ۽ پنهنجي پيء جي گهرڪ خداوند ابرام کي چیو هو، "تون پنهنجي مليڻها1
.يکاريندسڏ مان توکي وڪ هلیو، جیانهنڏ ڪ مليڪڙمان، ه

 ۽ توهان جو نالويندس،ڏ تڪ ۽ مان توهان کي براهیندس،ٺ عظیم قوم وڪڙ۽ مان توهان مان ه2
 ويندين:يٿ نعمت ڪ. ۽ تون هرڪعظیم 

وڪ جیوٿ ريانڪ ۽ ان کي لعنت ا،ٿ ينڏ تڪ تو کي بريڪ جیيندسڏ تڪ۽ مان انهن کي بر3
 وارا آهن.تڪ خاندان برئيڀ: ۽ توهان ۾ زمین جا سوٿ ريڪتو کي لعنت 

 هلیو، ۽ ابرام پندرهنڏ گسڻ ابرام هلیو ويو، جیئن خداوند کیس چیو هو. ۽ لوط ساريڪتنهن4
.یوٿ هو حاران مان روانو هنڏسالن جو هو ج

 ان وقتنعانيڪ. ۽ انهنڏ موره جي میدان انهن،ڏ هڳ مان لنگهیو سیخم جي جڪ۽ ابراهیم مل6
 ۾ هو.ڪمل

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 3
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ 

تیاصل  – موضوع

: ۽ اتي هنيندسڏ ڪ کي هي ملجٻ ۽ چیو، مان تنهنجي یو،ٿ ظاهر انهنڏ۽ خداوند ابراهیم 7
 ويو.يکاريوڏ انهنڏ خداوند وڪ جیاهیوٺگاه  قربانوڪڙه

19، 17-15: 17پیدائش .3

 پر ساره اهو نالو،ڏ۽ خدا ابراهیم کي چیو، ساري تنهنجي زال الء، تون ان جو نالو سارائي نه س15
.يڃرکیو و

تڪ: ها، مان هن کي بروٿ يانڏ ڻ پٽ پڪ ۽ توکي هن مان هيندس،ڏ تڪ۽ مان هن کي بر16
 جا بادشاه هن جا هوندا.هنڻ ۽ هوء قومن جي ماء هوندي. مايندس،ڏ

 پیداارٻ وڪڙ هن کي هاڇ ۽ دل ۾ چیو، و،ڳ لڻ پیو، ۽ کلريڪپوء? ابراهیم پنهنجي منهن تي 17
ندي؟ڪ نون سالن جي آهي، برداشت اڪ ساره، جیاڇ سؤ سالن جو آهي؟ ۽ وڪ جییندوٿ

: ۽وٿ. ۽ تون هن جو نالو اسحاق رکین مندوڄ ٽ۽ خدا چیو ته، ساره تنهنجي زال کي ضرور پ19
.ڪ هندسڪمان هن سان پنهنجو عهد قائم   دائمي عهد الء? ، ۽ هن جي نسل سان هن کان پوء?

14(، 1جي طرف  )13، 11: 18پیدائش .4

. ۽ اهو عورتن جيیاٿ طرح متاثر يڱ هئا ۽ عمر ۾ چاڪ چيٿ هاڙ ابراهیم ۽ ساره پويڻها11
 ويو.يٿ بند ڻیٿ ڏطريقي سان ساره سان گ

۽ خداوند ابراهیم کي چیو،13

 واپس ايندس، زندگي جيٽ وقت تي مان تو ویلڪ آهي؟ مقرر کيڏ يڍاڏ شيء? اڪ رب الء? اڇ14
.یندوٿ ٽوقت جي مطابق، ۽ ساره کي پ

5، 3-1: 21پیدائش .5

 جیئن هن چیویوڪ جیئن هن چیو هو، ۽ خداوند ساره سان ائین ئيڪ۽ خداوند ساره جي زيارت 1
هو.

 جنهن جي مقرر وقتائو،ڄ ٽ پوڪڙ ۾ ههائيء�ڙ ۽ ابراهیم کي پنهنجي پوائي،ڄجو ساره االء?ڇ2
 هو.الهايوڳ سڻتي خدا سا

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ

تیاصل – موضوع

 اسحاق.ائي،ڄ هو، جنهن کي ساره ائوڄ کیس وڪ جو نالو رکیو جیٽ۽ ابراهیم پنهنجي پ3

.یوٿ اسحاق پیدا ٽ سندس پهنڏ سؤ سالن جو هو، جڪ۽ ابراهیم ه5

11-8، 3: 11عبراني .6

يڪ جیريڪ هئي، تنهنهیلٺ سان المڪ ته دنیا خدا جي اٿايمان جي ذريعي اسان سمجهون 3
.اٿ نڪ ظاهر يڪ آهن جیهیلٺ انهن شین مان نه یون،ٿ ۾ اچن ڻسڏشیون 

 هنوڪ جاء تي، جیڪ الء هڃڻ واهرٻ ويو هو يوڏ هن کي سهنڏ ابراهیم، جري،ڪايمان جي 8
انهنڏیڪ هو ندوڻاڄ ويو، نه ريڪ ناهرٻ. ۽ هو ئيڪ گهرجي، فرمانبرداري ڻکي ورثي ۾ مل

ويو.

بڪ ۾، اسحاق ۽ جیڪ اجنبي ملڪ جیئن هو،ٿ ۾ رهي ڪ هو واعدو جي ملريڪايمان جي 9
:ڏ واعدي جي وارثن سان گئيڳ خیمن ۾ رهندو هو، ساڏسان گ

ڙاهیندٺ ۽ ڙاهیندٺ رهیو آهي جنهن جو بنیاد آهي، جنهن جو وليڳ شهر کي يڪڙجو هن هاالء?ڇ10
خدا آهي.

 کان پوءڻمڄ جي ارٻ ۽ ئي،ڪ جي طاقت حاصل ڻرڪ پیدا جٻ کي ڻايمان جي ذريعي، ساره پا11
 هو.یوڪ واعدو وڪ ته هوء هن کي وفادار سمجهیو جیڻاڪاڇ هئي، يڻ هوء پراهنڏج

18، 6، 4، 3، 1: 4 ینٿرنڪ 7.2

 ويو آهي، اسان بیوس نهیوڪ اسان کي هي وزارت آهي، جیئن اسان تي رحم ريڪتنهن  1
آهیون؛

 گميڪ ويو آهي جیايوڪ اهو انهن الء? لي،ڃ وايوڪ اسان جي خوشخبريء� کي لهنڪڏپر جی 3
 ويا آهن:يٿ

 متانین،ڻ آاٿ ايمان نيڪ آهي جیيوڇڏ ريڪ وڌجن ۾ هن دنیا جي ديوتا انهن جي دماغن کي ان 4
.يڪ چمانهنڏ خدا جي تصوير آهي، انهن وڪمسیح جي شاندار خوشخبري جي روشني، جی

 

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 5
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ 

تیاصل  – موضوع

 آهي، تنهن اسان جي دلیننوڏ مڪ جو حڪڻجو خدا، جنهن روشنيء� کي اونداهین مان چماالء?ڇ 6
 آهي، انهيء� الء? تہ خدا جي جالل جي علم جي روشنيء� کي عیسيc مسیح جي منهن ۾ايوڪ۾ چم

.ئيڏ
 

يڪ جیانهنڏ پر انهن شین یون،ٿ ۾ اچن ڻسڏ يڪ جیسونڏ اٿ نه انهنڏ ته اسان انهن شین هنڏج 18
 اهي عارضي آهن. پر اهي شیونیونٿ ۾ اچن ڻسڏ شیون يڪ ته جیڻاڪاڇ آهن: یونڏٺنه 
 آهن اهي ابدي آهن.یونڏٺ نه يڪجی

15-12، 10 )جیئن(، 9: 2 ینٿرنڪ 8.1

یوٿ جي دل ۾ داخل هوء�ڻ مايڪ آهي، نوٻڌ نڪ يڪ آهي، نوڏٺ... جیئن لکیل آهي تہ، نہ اکین 9
.اٿ نڪ پیار سڻ سايڪ آهن جییونڪ خدا انهن الء? تیار يڪآهي، اهي شیون جی

 شیننيڀتہ روح سڻاڪاڇ آهي: یوڪ ظاهر انهنڏپر خدا انهن کي پنهنجي روح جي وسیلي اسان 10
 شین کي.هيڙوڳ هائو، خدا جي و،ٿ وليڳکي 

 خدا جو آهي. انهيء� الء? تہ اسینوڪ اسان کي دنیا جو روح نہ، پر اهو روح ملیو آهي جیيڻها12
 ويون آهن.نیونڏ اسان کي خدا جي طرفان يڪ جیون،ڻاڄانهن شین کي 

و،ٿ سیکاري متڪ انسان جي حيڪ انهن لفظن ۾ نه جیا،ٿ الهايونڳ ڻ اسان پيڪاهي شیون جی13
.ٽڻیڀ. روحاني شین کي روحاني سان وٿ روح سیکاري ڪ پايڪپر جی

جو اهي سندس الء?االء?ڇ ین،ٿ یونٿ کي خدا جي روح جون شیون حاصل نه هوء�ڻپر فطرتي ما14
تہ اهي روحاني طرح سمجهیا ويندا آهن.ڻاڪاڇ سگهندو، يڻاڄ هو انهن کي يڪبیوقوفي آهن: ن

 جوهوءڻ مانهنڪ کي ڻ پر اهو پاو،ٿ ريڪ شین جو فیصلو نيڀ روحاني آهي سوڪپر اهو جی15
 ويو آهي.یوڪفیصلو نه 

13، 11: 29 تاریخون 9.1

 آسمان ۾ آهي ۽يڪجو جیاالءڇ تنهنجو آهي عظمت، طاقت، جالل، ۽ فتح، ۽ شان، هار،ڻاي پال11
 آهین.اهینٿ کان منيڀزمین ۾ آهي، تنهنجو آهي. بادشاهت تنهنجي آهي، اي خداوند، ۽ تون س

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ

تیاصل – موضوع

 آهیون، ۽ تنهنجي شاندار نالي جيرگذارڪ اسان جا خدا، اسین توهان جا شري،ڪ تنهنيڻها13
.اٿ ريونڪساراهہ 

سائنس ۽ صحت

27 )خدا( - 26: 1.513

. سندس خیال روحاني حقیقتون آهن.وٿ ريڪ کي پیدا لنڪ شنيڀخدا حقیقت جي س

2.275 :10-19

، توهان کي خدا جي حساب سان شروعڻ جي حقیقت ۽ ترتیب کي سمجهڻان جي سائنس ۾ هج  الء?
 جي حیثیت سانڪ حقیقت ۾ آهي. روح، زندگي، سچائي، پیار، هجههڪ ڀ گهرجي ته جیئن سڻرڪ

 وجود، امر، سبب ۽ اثر خدا سان تعلق رکنمت،ڪ مادو، عقل، حڀ ناال آهن. ستابيڪ - ۽ خدا جا ،ڏگ
 به دانائي نه آهي پراڪ. اهي هن جون صفتون آهن، المحدود خدائي اصول، محبت جي ابدي مظهر. اٿ

 بهاڪ سچائي سچ نه آهي، نه پیار پیارو آهي، نه زندگي زندگي آهي پر خدا. ابهڪ مت؛ڪسندس ح
.وٿ ريڪ خدا عطا وٺ نه آهي، پر سائيڱچ

3.512 :20-25

 ذهن جي المحدودڪ. هوٿ ريڪ تڪ خیالن جي ضرب کي برملڪروح پنهنجي خالص ۽ م
 ۽ اهي ذهني آهن، بنیادي طور تي ۽ا،ٿ ینٿ رنگ، معیار ۽ مقدار پیدا ل،ڪ شڀعناصرن مان س

.وٿ ئيٿثانوي طور تي. انهن جي روحاني فطرت کي صرف روحاني حواسن ذريعي معلوم 

4.507 :15-23 ،28-5

 دماغاڪ جیي،ٿ ريڪ خدائي اصول، يا زندگي جي تخلیقي طاقت کي ظاهر ائناتڪروح جي 
ڻ آهي. والینديڀ خیال انسان جي ضرب کي سنبڪ ۽ مريٿ ريڪ پیدا یهرٻ کي لنڪ شنڻجي گه

 تهڻاڪاڇ جي طاقت آهي، پر اڊ ته انهن جي پنهنجي پروپیگنڻاڪاڇ ينڏ اٿ میوو نه اٽوٻ يڙ۽ ج
ڪ شامل آهن. مادي دنیا مان مراد فاني ذهن ۽ انسان هڀ جنهن ۾ ساٿ نڪ اسيڪاهي ذهن جي ع

.يٿ ئيڏ قرار اهیلٺ کي خدا جي ائناتڪخالق آهي. سائنسي خدائي تخلیق امر دماغ ۽ 

ڻیٿ همیشه ظهور ۾ آهي، ۽ همیشه ان جي ناقابل فراموش ماخذ جي فطرت مان ظاهر تخلیق
 طرح غلط تشريحيء�ڙ. اهوٿ يڏ ۽ خیالن کي مواد سوٿگهرجي. فاني احساس ان ظهور کي بدالئي 

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 7
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ 

تیاصل  – موضوع

 جنهن کي فانيي،ڳ لڻیٿ انساني يا مادي عقیدي جي سطح تي گر ڪ وئي، خدائي خیال هئيڪ
 پیدایهرٻ کي نيڀ آهي ۽ سڀ ۾ آهي، صرف جیئن خدائي دماغ سڻ پاجٻ آهي. پر و وينديوڏانسان س

 پیداوار آهي.ائنات،ڪ - جیئن دماغ ضرب آهي، ۽ دماغ جو المحدود خیال، انسان ۽ وٿ ريڪ

5.505 :16-17 ،26-28

.يٿ يٺ وانهنڏ سچائي نيڀ ۽ سيٿ ريڪ شعور کي بلند اڪ جیوٿ ئيڏروح اها سمجه 

 شین جي روشني ۾نيڀ سمجه عقلي ناهي، علمي حاصالت جو نتیجو ناهي. اها حقیقت آهي ته ساها
آندو ويو آهي.

6.525 :20-24 ،28-29

اهيٺ هن نه ار،ڪ به شيء? بي معنيc آهي يا نقصاناڪ آهي. جیاهيٺ يا الئق، خدا يٺهر شيء? س
جههڪ ڀ ته هن اهو ساٿ هونڙ اها غیر حقیقي آهي. جینیسس جي سائنس ۾ اسان پريڪآهي، ان 

 هو." ... گناهه، بیماري، ۽ موت کي حقیقت کانوٺ اهو تمام سسو،ڏ هو، "۽، اهیوٺ هن وڪ جیوڏٺ
 آهن، خدا.ڪ جیئن اهي نیيڃ سمجهیو ويخال

7.273 :16-18 ،21-24 ،29-3

 آهي.ايوڻ هم آهنگ ۽ الفاني نه بمل،ڪ به انسان کي مهنڪڏمادي ۽ طبي سائنس جي نام نهاد قانونن 
.يڃ والیوڀ روح جي طرفان سنهنڏانسان هم آهنگ آهي ج

 مادي قانونوڙ اههنڪڏ. جییوڪ الء مادي قانون مقرر نه ڻرڪ به روحاني قانون کي رد هنڪڏ خدا
ريڪ کي بدنام متڪ ها ۽ خالق جي حريڪهجي ها ته اهو روح، خدا جي باالدستي جي مخالفت 

ها.

 پرا،ٿ نڪ ته مادي، متضاد فاني رايا ۽ عقیدا هر وقت غلطي جي اثرات کي خارج يٿ يکاريڏ سائنس
 ان جي فوري طورهنڏ سگهي جريڪ وٿاهو فاني ذهن جو ماحول اخالقیات ۽ صحت الء تباهي نه 

 وئي آهي. سچائي ۽ پیار هن ذهني خرابيئيڪتي ۽ مسلسل طور تي عیسائي سائنس طرفان مخالفت 
.وٿ ۽ برقرار رکي ڪ طرح وجود کي متحريءڙ ۽ اهو،ٿ ريڪکي ختم 

8.128 :4-19

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 8
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ

تیاصل – موضوع

 جيائناتڪسائنس جو اصطالح، صحیح طور تي سمجهیو ويو آهي، صرف خدا جي قانونن ۽ سندس 
 ته واپارين ۽وٿ ئيٿ جنهن ۾ انسان شامل آهي. ان مان اهو معلوم و،ٿ ريڪ اشارو انهنڏ ومتڪح

ي،ٿ ائيڌ سائنس انهن جي برداشت ۽ ذهني قوتن کي ورسچنڪ آهي ته یوڪثقافتي عالمن اهو معلوم 
 ۽ انهن جي عاميٿ ئيڏ انهن کي شدت ۽ جامعیت ي،ٿ ائيڌ جي تصور کي وردارڪانهن جي 

ڪيڌ وريل،ڀ. انساني ذهن، هن روحاني سمجهه سان يٿ ئيڏ جي صالحیت ڌڻصالحیت کان و
 کان بچيڻ حد تائین پاجههڪ جي قابل هوندو آهي، ڻرڪ برداشت ڪيڌ ويندو آهي، وجيڻ بدارڪلچ
اننڪ آرام جي ضرورت آهي. وجود جي سائنس جو علم انسان جي پوشیده صالحیتن ۽ امٽ ۽ گهو،ٿ

 انسانن کي وسیع ۽ اعلي حقیقتن تائین رسائيو،ٿ ائيڌ جي ماحول کي ورڪ. اهو فوٿ ريڪکي ترقي 
.وٿ ائيڌ کي پنهنجي آبائي بصیرت ۽ بصیرت جي فضا ۾ وڙ. اهو سوچیندوٿ ئيڏ

9.67 :25-8

وٿمشهور عیسائیت جي محدود مظاهري ۾ روحاني طاقت جو فقدان صدين جي محنت کي خاموش ن
. روحاني، جسماني نه، شعور جي ضرورت آهي. انسان گناهه، بیماري ۽ موت کان نجاتريڪ

 حقیقي مثال يا روحاني مثالي.وٿ ريڪحاصل 

 سبب يا اثريڙ به اهنهنڪ پر يسوع ا،ٿ نڪ ۽ دوا جا نظام جسماني دردن ۽ خوشین جو عالج مذهب
 ئي حقیقيڻ وجود جي سچائي کي سمجههنڏ جوٿ. اهو دور اچي يوڇڏ ريڪکان مصیبت کي رد 

 رهیا آهن ته هو مضحکہيڌ وتيڳمذهب جو بنیاد هوندو. هن وقت انسان ان خوف کان آهستي آهستي ا
یئنڪ وقت اسین سکنداسین ته نهنڪ. اهي فیشن، فخر ۽ احساس جا غالم آهن. نڃ ومجهي سزیخ

ڻیٿ کان تنگ ڙوڪ آهي. اسان کي فوري ۽ یوڪروح، عظیم معمار، سائنس ۾ مردن ۽ عورتن کي پیدا 
.یوڪ اسان جي اعلي خودمختاري کي رواڪ گهرجي جیڻرڪ به شيء کي پسند نهنڪگهرجي ۽ 

10.544 :13-17

ڻرڪ به فاني ذهن کي پیدا نهنڪ. وٿ ريڪ ۽ نه مادو ذهن پیدا وٿ ريڪسائنس ۾، دماغ نه مادو پیدا 
 آهي،ٺ هیرولٽنڪ ذهن جي ڪ هجههڪ ڀ ناهي. سمتڪ جي طاقت يا حق يا حڻرڪيا تباهه 

ايستائین جو خدا.

11.403 :14-20

 خود فريب جي حالتڪ ته فاني وجود هاٿ توهان سمجهو هنڪڏ جیاٿ يوڏ مڪتوهان صورتحال کي ح
 رهیو آهي. ۽ريڪ جي سچائي. فاني ذهن مسلسل فاني جسم تي غلط راء? جا نتیجا پیدا ڻآهي ۽ نه هج

 رهندو، جیستائین فاني غلطي سچائي جي ذريعي ان جي تصوراتي طاقتن کان محرومندوڪاهو ائین 
.يڇڏ ريڪ فاني وهم جي گوسامر ويب کي صاف اڪ جیي،ڃ ويٿ

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 9
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ 

تیاصل  – موضوع

12.310 :5-8

 سمجهيارڪ طاقت خدائي دماغ آهي. سوچ آخرڀ آهي؛ پر سهیلٺمادو فرضي فاني دماغي قوت مان 
 بغیر.ڏ ويندو، پر مادي سان گوڏٺ مادي ۽ رنگ ۾ ل،ڪ شنيڀويندي ۽ س

13.205 :32-3

 بهوڪ یوٻ ٽ ته اسان وا،ٿ طور تي سمجهي سگهون ملڪ اسان خدا سان اسان جي تعلق کي مهنڏج
 احساس، ۽ ماديیوٻ وڪ يا سچائي، زندگي جو مت،ڪ به پیار، حوڪ یوٻذهن نه آهي سواء هن جي، - 

 شعور ناهي.وڪيا غلطي جي وجود جو 

ڏینهن جو فرض

میري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اهو هن چرچ جي هر میمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينهن دعا ڪري: "توهان جي بادشاهي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناهن کان منهن
ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني ماڻهون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انهن تي حڪومت ڪري!

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِءS هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن̈¨ه ئي ص̈¨رف ذاتي لگ̈¨اڳ ، م̈¨ادر چ̈¨رچ جي میم̈¨برن جي مقص̈¨دن ي̈¨ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختیار ڪري ٿي ۽ هڪ عیسائي سائنس̈¨دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا میمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س̈¨ڀني ب̈¨راين ک̈¨ان نج̈¨ات ملي ، پیش̈¨نگوئي ڪ̈¨رڻ ، قض̈¨ا

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

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،1

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 



صفحو 10
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،26 مارچ

تیاصل – موضوع

فرض جي خبرداري

و روزان̈¨ه ج̈¨ارحیت واري ذه̈¨ني تج̈¨ويز جي a¨̈اهو هن چرچ جي هر فرد جو ف̈¨رض هون̈¨دو ت̈¨ه ه
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الء? پنهنجي ف¨رض کي وس¨ارڻ ۽

̈¨ا م̈¨ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪیو وڃي. ̈¨و ي هن جي ڪم سان هن جو فیصلو ڪیو ويندو ، - ۽ انصاف ڪی
ڪئي ويندي.

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،6

_____________________

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاهو   ويو هو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ و?د بٿ ، سائنس ۽ هیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هیلٺسان 


