
صفحو 1
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ 

انسان  – موضوع

.2023، 5آچر، مارچ 

انسان—   مضمون

5: 146زبور   گولڊن جو متن:

اھو خوش آھي جنھن کي يعقوب جو خدا پنھنجي مدد الء آھي، جنھن جي اميد خداوند پنھنجي خدا ۾ "
آھي."

12-7: 7متی جوابدار پڙهڻ:

 کوليو ويندو:انھنڏ ۽ اھو توھان ايو،ڙڪ. کوليندؤڳ ۽ وليوڳ ويندو. نوڏ ۽ اھو اوھان کي و،ڇپ7

وڪ. ۽ جيوٿ وليڳ سو وٿ وليڳ وڪ. ۽ جيريڪ حاصل وٿ گھري وڪ الء1 جينھنڪھر 8
 ان الء1 کوليو ويندو.ائيندوڙڪک

يندو؟ڏ رٿ ماني گھري ته کيس پٽ آھي، جنھن کان سندس پھوڻ ماوڙھڪ وڙيا اوھان مان اھ9

يندو؟ڏ ته کيس نانگ يڇ کان پيءFڇ ھو مھنڪڏيا جي10

ريڪ تنھنيو،ڏ يئنڪ شيون يونٺ کي سارنٻ ته پنھنجن اٿ وڻاڄ ي،ٿ اڇڙ اوھين، بھنڪڏپوء1 جي11
، جي Oيندو؟ڏ شيون يونٺ ئي سيتريونڪ کانئس گھرندا آھن تن کي يڪاوھان جو آسماني پيء

 اوترو ئي انھن سانن،ڪ توھان سان ھوڻ ته مااٿ توھان چاھيو جھہڪ يڪ جيريڪتنھن12
: اھو ئي آھي قانون ۽ نبين جو.ريوڪ

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ

انسان – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

:(1 )جي طرف 31 )جي طرف:(، 28-26، 1: 1پيدائش .1

.يوڪشروعات ۾ خدا آسمان ۽ زمين کي پيدا 1

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

.ڙتي چرند  شيء1

 نر ۽يو؛ڪ ۾ ھن کي پيدا لڪ خدا جي شيو،ڪ ۾ پيدا لڪ خدا انسان کي پنھنجي شريڪتنھن 27
.يوڪمادي ھن انھن کي پيدا 

 ۽ ان کيريو،ڀ ۽ زمين کي و،ڌ ۽ خدا انھن کي چيو، "ميوو، ۽ وني،ڏ تڪ۽ خدا انھن کي بر28
:ريوڪ ٺھي

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

6-3 ، 1: 8زبور .2

 توھان جووڪ عظيم آھي! جييتروڪ زمين ۾ تنھنجو نالو نيڀاي خداوند اسان جا رب ، س1
.يوڇڏ ريڪ تنھنجي شان قائم انٿآسمانن جي م

 ۽ ستارن ، جن تيڊ ، چنمڪ مون پنھنجن آسمانن جو جائزو ورتو ، توھان جي آ رين جو ھنڏج3
 آھي.يوڪتو مقرر 

 وارو آھين؟ڻ آھي ، جو تون ان جو ذھن آھين؟ ۽ ابن آدم ، ته تون ان سان گھمھوڻ مااڇ4

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 3
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ 

انسان  – موضوع

 شان ۽ شان سان ھن کي تاجيڏ آھي ۽ ويوڪ ٽ گھوروٿ ته توھين ھن کي فرشتن کان ڻاڪاڇ5
 آھييوڪ

 شين کي سندس پيرننيڀ آھي تو سيڻرڪ تي غلبي حاصل ارنامنڪ جي نٿتو کي ان جي ھ6
 آھي.يوڇڏ ريڪ ٺھي

4، 2، 1: 128زبور .3

 پنھنجي رستي تي ھلندو آھي.وڪ. جيوٿ يڊڄ خداوند کان وڪ وارو آھي جيتڪ بروڀڪس1

.يندوٿ لوڀ جي محنت کائيندين: تون خوش رھندين، ۽ اھو تنھنجو نٿجو تون پنھنجي ھاالء1ڇ2

.وٿ يڊڄ خداوند کان وڪ وارو آھي جيتڪ برھوڻ طرح اھو مايءFڙ اھس،ڏ4

8 )ديوانگي( - 6: 6 يٿموٽ 4.1

 فائدو آھي.وڏ دينداريءF وڏ… قناعت سان گ6

يٺ به نه وجھهڪ به نه آندو آھي، ۽ اھو يقين آھي ته اسان جھهڪ ته اسان ھن دنيا ۾ ڻاڪاڇ7
.اٿسگھون 

.يوڏ ڻيٿ اسان کي ان سان مطمئن اڙپڪ ۽ وڌ۽ کا8

(وٿ )جي طرف چوي 9: 14يوحنا .5

 …وٿيسوع چوي 9

33، 32، 27 )توهان جي خوشي(، 22: 16 يوحنا.6

 آھي.ندوٺ توھان کان نه وھوڻ به ماوڪ... توھان جي خوشي 22

 آھي ۽ ايمانيوڪجو اوھان مون سان پيار االء1ڇ و،ٿ ريڪ اوھان سان پيار ڻجو پيءO پااالء1ڇ27
 آيو آھيان.انٽآندو آھي تہ آء� خدا 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ

انسان – موضوع

ڪ ويندا، ھر ھيڙ پکيٽڙ اچي ويو آھي، جو اوھين يڻ اھو وقت اچي رھيو آھي، ھاس،ڏ32
تہڻاڪاڇ نه آھيان، يلوڪ آء� ااڃ ويندو، ۽ ايڇڏ يلوڪ ۽ مون کي اانھن،ڏ پنھنجي پنھنجيءF ھوڻما

 آھي.ڏپيءO مون سان گ

 ملي. دنيا ۾ونڪ آھن، انھيءF الء1 تہ مون ۾ توھان کي سايونٻڌ مون توھان کي الھيونڳاھي 33
 آھي.يوڪ. مون دنيا کي فتح يوٿتوھان کي مصيبت ھوندي: پر خوش 

3-1: 17يوحنا .7

 چيائين ، ”ابا ، وقت اچي ويو آھي.نديڻ کانھنڏانھن الھين عيسي� کي چيو ، ۽ اکيون آسمان 1
 بيانائيڪ ، تہ جيئن توھان جو فرزند بہ توھان جي پاريوڪ بيان ائيڪپنھنجي فرزند جي پا

.ريڪ
 آھي.نوڏ جيترو تو کيس ئيڏ آھي سني جسمن تي طاقت ، ته اھو دائمي زندگي نوڏجئين تو کيس 2

 ئي سچو خدا ، ۽ عيسي� مسيح ،وڪڙ ھنڻ۽ ھي آھي دائمي زندگي ، انھيءF الء1 ته اھي تو کي سا3
 آھي.ليوڪجنھن کي تو مو

17-8: 14اعمال .8

ٽ پنھنجي ماء جي پيوڪ ھو، جيمزورڪ پنھنجي پيرن ۾ وڪ ھو، جيوٺ بيھوڻ ماوڪڙ ۾ ھراٽلس8
 ھلندو ئي نه ھو.ھنڪڏ وڪ معذور ھو، جيوڪڙکان ھ

 ۽ سمجھيو تہ ھن کي ايمان آھي تهوڏٺ سان ڪ جنھن کيس پو،ٻڌ الھائينديڳانھيءF ئي پولس کي 9
کيس شفا ملي.

 ھليو ويو.ئيڏ پوٽ. ۽ ھو وٺ آواز سان چيائين، پنھنجي پيرن تي بييڏو10

ڻالھائڳ جي يونياڪ ۽ ليائونڪ پنھنجا آواز بلند ھنڏ آھي، تيوڪ اڇ تہ پولس وڏٺ ھنڻ ماھنڏ۽ ج11
 لھي آيا آھن.ٺ وانگر ھيھنڻ ماٽ۾ چيائون تہ ديوتا اسان و

 ھو.رڪ ته ھو چيف اسپيڻاڪاڇ يوريس،ڪ آھن. ۽ پال، مرينداڏ۽ اھي برناباس، جپان کي س12

 پھتو ۽ٽ اچي دروازن ويڻ ۽ ھار کڻ ھو، سايانڳ سندن شھر جي اوڪپوء1 جپان جو پادري، جي13
.يائينڪ قرباني به ڏ سان گھنڻما

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 5
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ 

انسان  – موضوع

يونڙ ويا ۽ ريڙ ۾ گھھنڻ مايڙاڦ اڙپڪ پنھنجا ھنڏ تو،ٻڌ رسولن، برنباس ۽ پولس ھنڏاھو ج14
 تہاڳ لڻ چوريڪ

ھوڻ جذباتي ماڏ توھان سان گڻ اسان پريو؟ڪ اٿ وڇ الھيونڳ سائين، اوھين اھي و،ڳ لڻ۽ چو15
ٽڻ موانھنڏ جي خدا ڻ ته توھان انھن باطلن کان بچاٿ ريونڪآھيون، ۽ توھان کي تبليغ 

 ان ۾ آھن:يڪ شيون جيڀ ۽ س،ڊگھرجي، جنھن آسمان، زمين، سمن

.نيڏ ليفڪ جي تڻ قومن کي پنھنجي پنھنجي راھه تي ھلنيڀجنھن ماضيءF ۾ س16

 ۽يا،ڪ مڪ اڱ جنھن ۾ ھن چيو،ڇڏ کي شاھدي کان سواء1 نه ڻتنھن ھوندي به ھن پنھنجو پا17
 ۽ خوشييڌ اسان جي دلين کي کانيون،ڏاسان کي آسمان مان مينھن، ۽ ميوي واريون موسمون 

.ريوڀسان 

(ڻرڪ ڪ )پا15 )جي طرف:(، 12-8: 3 رٽ پي9.1

 رحمريو،ڪ وانگر پيار ائرنڀ ريو،ڪ تي رحم ئيٻ ڪ ھي،ٿ ذھن ڪ ھڀ توھان سار،ڪآخر8
:ريوڪ رحم ريو،ڪ

 تهاٿ وڻاڄ نعمت؛ سڪبرائي جي بدلي برائي نه، يا ريلنگ جي بدلي ريلنگ: پر ان جي برع9
 گھرجي.ڻيٿ نعمت جا وارث يڪڙ ويا آھيو، انھيءF الء1 ته توھان کي ھياڏتوھان ان الء1 س

 تنھن کي گھرجي تہ پنھنجيسندو،ڏ ينھنڏ اٺ ۽ سندو،ڪ زندگيءF سان پيار وڪجو اھو جياالء1ڇ10
.الھائينڳ نہ يٺڳ وڪ تہ اھي ريڪ کان، ۽ سندس چپن کان پرھيز ائيءFڇڙزبان کي ب

 ۽ ان جي نتيجي ۾.يو،ڏ ڻولڳ. ھن کي امن ريڪ ائيڱ ۽ چريڪبرائي کان پاسو 11

 انھن جي دعا الء1 کليل آھن:نڪ تي آھن، ۽ سندس نڪجو خداوند جون اکيون نياالء1ڇ12

 الء1 ھميشه تيار رھوڻيڏ کي جواب ھوءFڻ: ۽ ھر ماريوڪ ڪ... پنھنجي دلين ۾ خداوند خدا کي پا15
 توھان ۾ عاجزي ۽ خوف سان آھي.وڪ جييڇ توھان کان انھيءF اميد جو سبب پوڪجي

13: 15روميون .10

 روحڪ انھيءF الء1 تہ اوھين پاريو،ڀ اOميد جو خدا اوھان کي پوري خوشي ۽ اطمينان سان يڻھا13
.وڃ ونداڌجي قدرت جي وسيلي اميد ۾ 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ

انسان – موضوع

(1 )جي طرف11: 5يعقوب .11

.اٿ نڪ برداشت يڪ جياٿ يونڳڻ اسين انھن کي خوش سو،ڏ11

سائنس ۽ صحت

1.470 :23-24

انسان خدا جي وجود جو اظھار آھي.

23-19، 12 )خدا( - 9: 2.516

. زندگيءF جي عو،ٿ ئيڏخدا ھر شيء1 کي ترتيب   وجود ۾،يٿ ئيٿ اسيڪ پنھنجي مشابھت کان پوء1
. … انسان، ھن جياٿ ينڏ پنھنجو امن ۽ مستقل مزاجي يڪ ۾، جييءFڪسچائي ۾ سچائي، خدا جي ني

. مرد ۽ عورت خداوٿ ريڪ کي ظاھر مرانيڪ زمين تي خدا جي حيڄ ويو آھي، ساھيوٺ ۾ لڪش
 شاندار معيار ۾، المحدود پيء-ماء خدا.ا،ٿ نڪ ۽ ابدي طور تي ھميشه الء ظاھر ائيڙجھڪھ ڏسان گ

13( - هوڻ )ما6: 3.475

 ناھي. صحيفن اسان کيھيلٺ مادي عنصرن جو ينٻ ۽ نڏ ناھي؛ ھو دماغ، رت، ھالھهڳ اڪانسان 
 اھا نه آھي ته مثال. روح جيالھهڳ ويو آھي. اھيوٺ ته انسان خدا جي تصوير ۽ مثال ۾ وٿ ئيڏخبر 

 ته ھو روحانيڻاڪاڇ آھي. ۽ ملڪ سگھي. انسان روحاني ۽ ميٿ نه سڪمشابھت روح جي برع
 گھرجي.ڻ آھي، ھن کي عيسائي سائنس ۾ ايترو سمجھملڪ۽ م

4.544 :10-11

 ته خدا موجود آھي.ڻاڪاڇ سگھي ته انسان موجود آھي ريڪ وٿمادو ابدي حقيقت کي تبديل ن

5.232 :19-25

ي،ٿ سگھي ائيڻ ھوا ۽ ورزش انسان کي صحتمند بو،ڌ به اھو نه سيکاريو ته دوا، کاھنڪڏيسوع 
. ۽ نه ئي ھن پنھنجي عمل ذريعي انھن غلطينيونٿ سگھن ريڪيا اھي انساني زندگي کي تباھه 

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 7
سبق بائيبل الِء آچر ،2023 ،5 مارچ 

انسان  – موضوع

ھنڪڏ اھميت، ۽ يڪ نه يو،ڪ اشارو انھنڏ. ھن انسان جي ھم آھنگيءF کي ذھن يوڪکي واضح 
 به اثر نه پوي، جنھن خدا جي گناھه، بيماري ۽ موتوڪ ته خدا جي سزا جو ئيڪ ه نوششڪبه 

.يڇڏ ائيڳجي سزا تي مھر ل

6.304 :3-21

 روحاني حسن ۽وڪ آھي، جيلٻڌ عقيدو آھي، جنھن جو بنياد مادي احساس تي وڙوڪاھا جھالت ۽ 
 آھي. ھن کي سمجھي، پولس چيو ته: "نه موت، نه زندگي، ... نه موجودائيندوڪخوبي کي ل

 مخلوق، اسان کي خدا جييٻ اڪ نه ئي ائي،ٽ واريون شيون، نه اونچائي، نه کوڻشيون، نه اچ
 سائنس جو نظريو: ته خدائي محبت کي ان جيرسچنڪ سگھندا." ھي آھي ريڪ دامحبت کان ج

 سگھجي،ريڪ يٿ سگھجي. اھا خوشي غم ۾ تبديل نه ريڪ وٿظاھر، يا اعتراض کان محروم ن
 سگھي. اھوريڪ پيدا نه ائيڇڙ به بھنڪڏ ائيڱ ناھي. اھا چڪ ته غم خوشي جو مالڻاڪاڇ

 انسان - خداملڪ ۽ زندگي موت جو نتيجو آھي. مسگھي ريڪ وٿ به ذھن پيدا نھنڪڏمعاملو 
 اصول - بي گناھه ۽ ابدي آھي.ملڪ سندس ماليو،ڀجي طرفان سن

 رھيڏ ۽ ان سان گوٿ يڃ واليوڀ ان جي ذريعي سني،ٿ ئيٿ آھنگي ان جي اصول جي ذريعي پيدا ھم
 جسماني احساس جي اختيارري،ڪ. خدائي اصول انسان جي زندگي آھي. انسان جي خوشي، ان وٿ

 اوتري ئي خوبصورت آھي جيتريٿ آھي. انسان ۾ ھمينديٿ۾ ناھي. سچائي غلطي سان آلوده نه 
 غير فطري، غير حقيقي آھي.رارڪ ۽ ت،موسيقي ۾

7.57 :18-21

وٿ وجود نيلوڪ اھو اريڪ. اھا بي خودي آھي؛ تنھن يوٿخوشي روحاني آھي، سچ ۽ پيار مان پيدا 
 جي ضرورت آھي.ڻرڪ انسانن کي ان کي حصيداري نيڀرکي سگھي، پر س

8.405 :5-11

 - نفرت کيري،ڪ ته ھو پيش قدمي تي عبور حاصل يٿ ئيڏ مڪ سائنس انسان کي حOرسچنڪ
 خيرات سان انتقام، ۽ ايمانداري سان،ڻرڪ عفت سان حوس کي فتح ،ڻرڪنرميءF سان برداشت 

 توھان صحت،ھنڪڏ جييو،ڇڪ. انھن غلطين کي انھن جي شروعاتي مرحلن ۾ ڻ تي غالب اچيءFٺڳ
.نداڪ جي فوج کي پسند نه نڙندڪ سازش خالف جي اميابيڪخوشي ۽ 

9.247 :28-11

 ۽ ابدي عمر ۽ زوال جي حسن جا غريب متبادل آھن.دارڪ چمرتا،ڳ جا سينگار، جاھوءFڻما

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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 روح، جسم ۾ درد يا خوشي جي عقيدي کانڪيڌ وھم ۽ وٽ جو نسخو اھو آھي ته گھخوبصورتي
.انھنڏ ۽ شاندار آزادي ونڪ الء1 روحاني ھم آھنگي جي غير متغير پرسٽڻپوئتي ھ

 تعجبڪ آھي. ھنگيلٽ آھي. ان جو ھالو ان جي اعتراض تي ائيندوڃ به پيار جي نظر نه وھنڪڏ پيار
 سالن جي مردن ۽ عورتننڻ. پراوٿ سگھي يڳ لٽ به خوبصورت کان گھھنڪڏ دوست ڪآھي ته ھ

اغ گھرجي. امر دمڻيٿ جي بدران صحت ۽ الفاني ڻيٿ سبق اونداھين يا اونداھين ۾ گم وڏکي ۽ ان کان و
 ان کي سوچ جي خوبصورت تصويرن سانو،ٿ ريڀجسم کي مافوق الفطرت تازگي ۽ انصاف سان 

انھنڏ ويجھي قبر ڪ ھر روز ھوڪ جيوٿ ريڪ ۽ احساس جي پريشاني کي تباھه وٿ ريڪفراھم 
 آھي.يندوڻآ

10.244 :7-12

 پينگھي ۽ قبر جييڪ جييون،ڪڍ مان الھهڳ تصور ان ئيڀ اسان انسان جي باري ۾ پنھنجا سھنڪڏجي
ريڦ ان جو گوشت اڙيڪ به جاء1 نه ھوندي، ۽ اڪ کي انسان ۾ ائيڱ ته خوشي ۽ چا،ٿوچ ۾ نظر اچن 

ون: "مسيح عيسى ۾ زندگي جي روح جي قانون مون کي گناھه ۽ موت جي قانوٿويندا. پر پولس لکي 
."يوڪکان آزاد 

11.60 :29-11

، ۽ خوشيون وڻيڏ تڪ المحدود وسيال آھن جن سان انسان ذات کي برٽروح و  آسانيءF سانڪيڌ الء1
. صرفيڃ ووليوڳ روح ۾ ھنڪڏ محفوظ ھونديون، جيڪيڌ ۾ وڻ ۽ اسان جي رکينديونٿحاصل 

. اسان خوشيءF کي ذاتي احساساٿ سگھن ريڪاعلي� لطف ئي الفاني انسان جي خواھشن کي پورو 
 آھن.ينداڏ سگھون. حواس حقيقي مزو نه ريڪ اٿ نحدودجي حدن ۾ م

 بهھنڪڏ گھرجي، يا خوشي ڻھڙ چانٿ کي برائيءF تي ۽ روحاني کي جانور مائيڱ محبتن ۾ چانساني
 کيوھنڏ سگھندي، ائيڻ نه سگھندي. ھن آسماني حالت جي حاصالت اسان جي نسل کي بھتر بيٽک

 ۽ خودي،ڃ ويوڪ. گناھه جي ھر وادي کي بلند يندوڏ ۽ اعلي مقصد کي اعلي مقصد يندو،ڇڏ ائيٽگھ
.يٿ سگھي يٿ ته اسان جي خدا جي ھاء وي سائنس ۾ تيار ي،ڃ وايوٽ جي ھر جبل کي گھرضيغ

12.128 :14-19

 جيرڪ. اھو فوٿ ريڪ کي ترقي اننڪوجود جي سائنس جو علم انسان جي پوشيده صالحيتن ۽ ام
 کي پنھنجيڙ. اھو سوچيندوٿ ئيڏ انسانن کي وسيع ۽ اعلي حقيقتن تائين رسائي و،ٿ ائيڌماحول کي و

.وٿ ائيڌآبائي بصيرت ۽ بصيرت جي فضا ۾ 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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13.428 :22-29

 ۽ الفاني. اسان کيملڪ گھرجي ته انسان آھي، نه ھوندو، مڻڻعظيم روحاني حقيقت کي سامھون آ
 گھرجي، ۽ جلدي يا بعد ۾، مسيح ۽ مسيحي سائنس جيڻالزمي طور تي وجود جي شعور کي رک
ڪيڌ جو ثبوت وڻ گھرجي. انسان جي الفاني ھجڻرڪ رٽذريعي، اسان کي گناھه ۽ موت کي ماس

.يڃ ويوڪ ۽ الفاني حقيقتن کي تسليم يڃ ونوڏ يڇڏ جيئن مادي عقيدن کي و، وينديٿواضح 

14.76 :22-29

 به جسماني خوشي يا درد کان سواء1نھنڪ ھم آھنگي ۽ الفاني، ملڪبي گناھه خوشي، - زندگي جي م
 - اھو واحد سچو، ناقابل تباھي انسان آھي، جنھن جو وجود،ڪ جو ماليءFڪالمحدود خدائي حسن ۽ ني

 صرف انھن جي طرفانمالڪ ڪروحاني آھي. وجود جي اھا حالت سائنسي ۽ برقرار آھي، - ھ
 جن کي خدائي سائنس ۾ مسيح جي آخري سمجھ آھي.وٿ سگھجي جھيسم

ڏينهن 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 الِء] هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن̄¯ه ئي ص̄¯رف ذاتي لگ̄¯اڳ ، م̄¯ادر چ̄¯رچ جي ميم̄¯برن جي مقص̄¯دن ي̄¯ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنس̄¯دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.

 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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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ھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س̄¯ڀني ب̄¯راين ک̄¯ان نج̄¯ات ملي ، پيش̄¯نگوئي ڪ̄¯رڻ ، قض̄¯ا
ڪرڻ ، مذمت ڪرڻ ، صالح ڏيڻ ، متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

و روزان̄¯ه ج̄¯ارحيت واري ذھ̄¯ني تج̄¯ويز جي O¯̄اھو ھن چرچ جي ھر فرد جو ف̄¯رض ھون̄¯دو ت̄¯ه ھ
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الء1 پنھنجي ف¯رض کي وس¯ارڻ ۽

̄¯ا م̄¯ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي. ̄¯و ي ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصاف ڪي
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 و1د بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 


