
صفحو 1
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انسان زوال ۽ آدم – موضوع

.2021 ، 9 آچر، مئي

انسان    — مضمون زوال ۽ آدم

18: 1جيمس   جو متن:نڊگول

 ، اسان جي مخلوقات جو پهريون قسمينڏ سان اسان کي جنم المڪ"هن جا پنهنجي پيدائشي سچائي جي 
 گهرجي."ڻهئ

24-21 ، 19 ، 18: 65يسعياه :ڻهڙجوابدار پ

جو ، آء يروشلم کي خوشاالِءڇ: وٿ ريانڪتون خوش ره ۽ خوش رهجانِء جنهن ۾ مان پيدا  18
.وٿ ريانڪ پيدا ريڪ کي خوش هنڻ ، ۽ ان جي ماڙندڪ

ڪيڌ جي آواز ان کي وڻ ۾ خوش رهندس: ۽ روئهنڻ۽ يروشلم ۾ خوش رهندس ، ۽ پنهنجن ما 19
 جي آواز.ڻ ، ۽ نہ روئجنديٻڌ

 ۽ انهن جو ميوو کائيندا.نداڪ ، ۽ انهن ۾ رهندا. ۽ اهي باغن جي پوک اهينداٺ ۽ اهي گهر 21

 ته جيئنڻاڪاڇ کائيندا آهن. يوٻ ڪ ۽ هينداڏ نه اٽوٻ رهندو ؛ اهي يوٻ ، ۽ نداڪاهي تعمير نہ  22
 جي محنت جو مزواننٿ هيلڊ هوندا آهن ، ۽ منهنجو چونينهنڏ منهنجي قوم جا ينهنڏ جي ڻو
.نداٺو

 واريتڪ جو اهي خداوند جي براالِءڇ. ينداڻ الِء آليفڪ ، ۽ نه ئي تنداڪ نه مڪاهي اجائي  23
اوالد آهن ، ۽ انهن سان سندن اوالد.

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 مئي  9  

انسان زوال ۽ آدم – موضوع

 تائيناڃ اهي اهنڏ ۽ جيندس؛ڏ کان پهريائين ، مان جواب ڏڻ۽ اهو ضرور ايندو ، اهي س 24
.يندسڇڏ يٻڌ رهيا آهن ، آئون الهائيڳ

سبق جو خطبو

بائبل

6-3 ، 1: 8زبور .1

 توهان جووڪ عظيم آهي! جييتروڪ زمين ۾ تنهنجو نالو نيڀاي خداوند اسان جا رب ، س1
.يوڇڏ ريڪ تنهنجي شان قائم انٿآسمانن جي م

 ۽ ستارن ، جن تيڊ ، چنمڪ مون پنهنجن آسمانن جو جائزو ورتو ، توهان جي آ رين جو هنڏج3
 آهي.يوڪتو مقرر 

 وارو آهين؟ڻ آهي ، جو تون ان جو ذهن آهين؟ ۽ ابن آدم ، ته تون ان سان گهمهوڻ مااڇ4

 شان ۽ شان سان هن کي تاجيڏ آهي ۽ ويوڪ ٽ گهوروٿ ته توهين هن کي فرشتن کان ڻاڪاڇ5
 آهييوڪ

 شين کي سندس پيرننيڀ آهي تو سيڻرڪ تي غلبي حاصل ارنامنڪ جي نٿتو کي ان جي ه6
 آهي.يوڇڏ ريڪ ٺهي

.(1 جي طرف )31:( ، جي طرف )28 ، 26: 1پيدائش .2

ڊ: ۽ انهن کي سمنايونڻ مطابق بلڪ ۾ ، پنهنجي شلڪ۽ خدا چيو ، اچو ته انسان کي پنهنجي ش26
ڻ غالب رکانٿ مڪ ، ۽ ايئر جي پکيين ، ۽ چوپائي ، ۽ سي زمين تي ، ۽ هر هيڇجي م

 واري شيِء آهيڻرڪ چرپر يڪگهرجي. زمين تي جي

 ، ۽ زمين کييوڏ ، ۽ ضرب يوٿ ڪ ، ۽ خدا انهن کي چيو ، خشنيڏ تڪ۽ خدا انهن کي بر28
.ريوڪ ، ۽ ان جي تابع يوڇڏموهي 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 هو.وٺ ، اهو تمام سسيڏ هو ، ۽ ، اهيوٺ هن وڪ هر شيء جيوڏٺ۽ خدا 31

17 ، 16 ، 9-6: 2پيدائش .3

.يوڇڏ يڻ ، ۽ زمين جو سو منهن پايڌ اونداهي زمين تان وڪپر اتي ه6

. ۽ انسانئيڪ ۾ زنده جي سانس ڊ ، ۽ هن جي ننايوڻ کي انسان بيٽ۽ خداوند خدا زمين جي م7
 ويو.جيڻ زنده روح بڪه

اهيوٺ هن وڪ باغ پوکيو ؛ ۽ اتي هن انسان کي رکيو جيوڪڙ طرف هرڀ۽ خداوند خدا عدن ۾ او8
هو.

 وارو آهي.ڻ ووڌ کاوٺ جو خوشگوار ۽ سڻ پوکڻ هر ويوڻ۽ زمين مان زمين جو خداوند خدا ب9
.ڻ جو وڻا  ۽ برائي جيوٺ باغ جي وچ ۾ ، ۽ سڻزندگي جو و

 مان توهان آزاد طور تي کائيڻ ، چيو ، باغ جي هر ويوڪ مڪ۽ خداوند خدا انسان کي ح16
.اٿسگهو 

 ۾ توينهنڏ ته جنهن ڻاڪاڇ ، تون ان مان نه کائيندين ، ڻ ۽ بدي جي ،ايڪ جي نيڻپر جي و17
کائيندو ، ضرور مرندو.

24 ، 23 ، 13-9 ، 7-1: 3پيدائش .4
 هو. ۽ هن عورتاهيوٺ ذليل هو جو خداوند خدا ڪيڌ جانور کان ونهنڪ ناگن ميدان جي يڻها1

 نه کائيندو؟ڻ خدا چيو آهي ، تون باغ جو هر واڇکي چيو ، ها ، 

.اٿ جا ميوا کائي سگهون نڻ۽ عورت ناگ کي چيو ، اسان باغ جي و 2

 باغ جي وچ ۾ آهي ، خدا چيو آهي ، ”توهان ان مان نہ کائيندؤوڪ جي ميوي مان ، جيڻپر ، و3
 ، مت اچو.يوڏ ڻرڪ ٿ۽ نه ئي ان کي ه

 
 عورت کي چيو ته تون ضرور نه مرندين.يريڏ۽ و4

 توهان جون اکيون ُکلي وينديونريڪ ، تنهناٿ توهان کائو ينهنڏ تہ جنهن وٿ يڻ جو خداااالِءڇ5
اتو.  کييڇڙآهن ، ۽ توهان ديوتا وانگر آهيو ، چي ۽ ب

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 چاهيو تهڻ وڪ آهي ۽ هڻ کي ونڻ آهي ۽ خوش ووٺ الِء سڪ خوراڻ ته ووڏٺ عورت هنڏ۽ ج6

 هن سان؛نائينڏ کي به سڙ کپي ۽ پنهنجي مڻيو ۽ کائڪ هن انهي جو ميوو يڃ ويوڻهو عقلمند ب
.وڌ۽ هن کا

 
ڏ جي پنن کي گڻ پيا ته هو ننگا هئا؛ ۽ انهن انجينڻ  جون اکيون کوليون ، ۽ اهي نهيٻ۽ انهن 7

 کي کپن بنايو.ڻ ، ۽ پايوڪ

 آهين؟يڪٿ ۽ ان کي چيو تہ ”تون يوڪ ڏ۽ خداوند خدا آدم کي س9

 ته آئون ننگا هئس ؛ ۽ڻاڪاڇ هو ، پڊ ، ۽ مون کي وٻڌ۽ هن چيو ، مون باغ ۾ توهان جو آواز 10
.ايوڪ کي لڻمون پنهنجو پا

 آهي ، جنهن جي مون مون کيوڌ مان کاڻ تو واڇ ته تو ننگا هئا؟ ايوٻڌ توکي يرڪ۽ هن چيو ، 11
 گهرجي؟ڻ ته تون نه کائنوڏ مڪح

 ، ۽ موننوڏ مان ڻ هو ، هن مون کي ونوڏ ڻ رهڏ ۽ مرد چيو ، جنهن عورت کي مون سان گ12
 کائو.وڌکا

 مون کي بدناميريڏ آهي؟ ۽ عورت چيو ، ويوڪ اڇ ۽ خداوند خدا عورت کي چيو ته توهان اهو 13
 ، ۽ مان کائي ويس.يوڪ

 ويو جتانيٺ ، جتي کان هو زمين وليوڪ مواهرٻ خداوند خدا کيس عدن جي باغ کان ريڪتنهن 23
کيس ورتو ويو آهي.

 ۾ رکيا ، ۽رڀ ؛ ۽ هن باغ جي باغن جي ويران باغن جي اويوڇڏي ڪ کي هوڻ هن ماريڪتنهن 24
 جو رستو.ڻ ، زندگي جي ويوڇڏيرائي   تلوار جنهن کي هر طرفڙرندٻ ڪه

6 ، 5: 30امثال .5

 رکندا آهن.روسوڀ سٿ ميڪ محافظ آهي جيڪ آهي: هو انهن الِء هڪخدا جو هر لفظ پا5 

 پايو.يٿ وڙوڪاريندو ، ۽ توهان  يڊ ، متان هو توهان کي يوڪهن کي سندس لفظن ۾ شامل نه 6

12-10 ، 2 ، 1: 51زبور .6

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 ، تنهنجي مهربانيَء جي مرضيَء مطابق: توهان جي مهربانين جيرڪاي خدا ، مون تي رحم  1
.يوڙوٽ جي مطابق منهنجي حدن کي انهنٻ

.ڪ ، ۽ منهنجي گناهه کان پاوئيڌ طور تي ملڪمنهنجي گناهن کان م2
 

.يوڪ اي خدا! ۽ منهنجي اندر صحيح روح تجديد ريوڪمون ۾ صاف دل پيدا 10

.وٺ روح نه وڪ. ۽ مون کان پنهنجو پايٿمونکي پنهنجي موجودگي کان پري نه 11
 

! ۽ مونکي پنهنجي آزاد روح سانڇڏ ريڪ جي خوشي بحال اريٽڪوڇمون کي پنهنجي 12
نوازيو.

24 ، 23 ، 18 ، 17: 4افسيون .7

 غير قومون ،ياٻ نہ هلين ، جيئن يڻ ، تہ تون هاريوڪ ۽ شاهد ۾ گواه وٿسو مان هن کي چوان 17
پنهنجي دماغ جي فضول خرچي� ۾ ،

وڪ ان العلمي جي ذريعي جيڻيٿ ارڌ ، خدا جي زندگي کان ڻرڪسمجه کي اونداهي حاصل 18
 سبب:يريڌانهن ۾ آهي انهن جي دل جي ان

 ؛يوٿ۽ پنهنجي ذهن جي روح ۾ نئون تازو 23

 کان پوِء.ڻيٿ ۾ پيدا ائيڪ خدا جي سچي ۽ سچي پاوڪ تي ، جيهوڻ۽ اهو آهي توهان نئين ما24

8-6 ، 1: 5 ينسٿورڪ 8.2

 ويو ، اسان کي خدايٽٽ انهيَء گهر جي زمين وارو گهر هنڪڏ ته جياٿ ونڻ جو اسين ااالِءڇ1
 ۾ ابدي آهي.نٿ ويو ، هايوڻ گهر نه بوڪڙجي عمارت آهي ، ه

 ، جيستائين اسين جسم ۾ گهر تي آهيون ، خداونداٿ ونڻ اسين هميشه بااختيار آهيون ، اريڪتنهن6
کان غير حاضر آهيون

 سان نه :(ڻسڏ سان ، ڻ سان ايمان نه هلڻ)اسان جي هل7

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 ، ۽ خداوند سانڻ ته جسم کان پري رهوٿ ، ۽ چاهيان وٿ آهي ، مان چوان روسوڀاسان کي 8
.ڻيٿحاضر 

22: 15 ينسٿورڪ 9.1

 ويندا.يٿ ئي جيئرا ڀ مسيح ۾ سريڪ مري ويا ، تنهنڀ جو آدم ۾ ساالِءڇ22

سائنس ۽ صحت

1.516 :9-13 ، 19-23

 کان پوِء. زندگي وجود ۾ ظاهر آهي ، سچائيائيڙجهڪ آهي ، هن جي هيندوڙخدا هر شيَء کي پکي
. محبت ، بي غرضوٿ ريڪ پنهنجي امن ۽ مستقل قائم وڪ ۾ ، جييڪ۾ سچائي ، خدا جي ني

 خدا ۽ ان جيڪ. مرد ۽ عورت هيٿ ئيڏ کي غسل نيڀ ، خوبصورتي ۽ نور ۾ سڻطريقي سان الل
ڏ سان گڻابدي هج

.(1 جي طرف )31-4: 2.517

 آهي ، تابع نه. هومڪ ويو آهي. هن جو پيدائشي حق حااهيوٺ تائين انسان نه ڻرڪ جي يَءٽم
 پنهنجي خالق� جي ماتحتيلوڪ کي اڻ آهي ، - پنهنجي پاڪزمين ۽ آسمان جو عقيدو جو مال

آهي.

3.200 :9-13

 جو زندگي خدا آهي ، ۽االِءڇ به مادي کان آزاد رهندي هنڪڏزندگي آهي ، هميشه رهي آهي ، ۽ 
 جي تابع نه آهي.يَءٽ ۽ ميٽانسان خدا جو خيال آهي ، مادي نه پر روحاني طور تي ، ۽ م

4.519 :3-6

 ته روحاني تخليقڻاڪاڇ ، وٿ سگهي يٿ يئنڪ صورت ۾ يٻ مان مطمئن هو. هو مڪديوتا پنهنجي 
 هئي.ڌ ، واڌ جي وامتڪان جي المحدود خود ساخته ۽ فتوٰي واري ح

5.216 :18-21

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 ۽ مشابهت ،سڪ ، خدا جو عهوڻ ته مايڃ ويوڪ غلطي هي آهي ته فرض يڏگنهگارن جي و
 جو.نهيٻ ۽ برائي ڪمادي ۽ روح آهي ، ني

6.521 :21-22 ، 26-29

.يوڇڏ يڻ ، ۽ زمين جو سو منهن پايڌ اونداهي زمين تان وڪپر اتي ه .6. 2پيدائش 

وڪ بيان جيڪ جي هن مادي نظرين جو بيان آهي ، هائناتڪ باب خدا ۽ يوٻپيدائش جو 
.ڳ کان ايلٿ ڊارڪ آهي ، جيئن رسڪ برعلڪسائنسي سچائي جي بل

7.522 :5-17

 ۽مالڪ ، ۽ انسان کي خدا جي وٿ ريڪ تفويض ومتڪ خدا کي سي طاقت ۽ حڊارڪپهريون ر
 ، - جيئنوٿ ريڪ انسان کي موتبل ۽ فاني طور تي قلمبند ڊارڪ ريوٻ. وٿ پهچائي اهرٻطاقت کان 

 رهيو آهي. وجود ، خدائي کانريڪ ويو آهي ۽ پنهنجي ئي مدار ۾ گردش يٿئي ديوتا کان پري 
 آهي.ندوڪ جي طور تي وضاحت نڪ سائنس نامم، ڳال

 ، زندگي ۾ عقلوٿ ئيڏ ۾ غلطي جي تاريخ لڪ بي ترتيب طور تي ان جي خارجي� شڊارڪ ريوٻ هي
 ؛ پر شين جييوڪ. اهو روحانيت جي غلبي جي مخالفت ، پنهت کي قلمبند وٿ يڃ ويوڏ۽ عقل کي س

.وٿ يڃ ويٽ کي واپس ميٽ ۽ اهو انسان فاني طور تي ، - موٿ يڃ ونوڏهن حالت کي عارضي قرار 

8.580 :21-27

 شروعات ۽ آخر آهي ؛ اهوهڪ ته زندگي دائمي ناهي ، بلوٿ ريڪنالو آدم غلط تصور جي نمائندگي 
 ؛ اهو فانيوٿ ، ۽ روح مادي معنى ۾ رهي وٿ ، اهو ذهانت غير عقل ۾ گذري وٿ ئيٿالمحدود داخل 

 کيهن جنيوڪ خدا ۽ خالق� داخل وڪڙدماغ جو نتيجو ذهن ۾ آهي ، ۽ مادو ذهن جي معاملن ۾؛ اهو ه
 ويو.يٿ ۽ پوِء ماديت جي الحاد ۾ غائب يوڪهن پيدا 

9.307 :7-16 ، 26-13

 کانڪ ته اتي هوٿ ريڪ ، ۽ اعالن وٿ ريڪ کي ذهن جي تصديق ڻ تائين پنهنجي پااڃ اڪبد
 تهوٿ ريانڪ ۽ معبود هوندا. آئون اعالن ڪ ماليتراڪ: "هتي وٿ عقل يا خدا آهي. اهو چوي ڪيڌو

 آهيان. سچائي طرفن کي تبديلندوڪ آهي ، ۽ مان هن جي مدد ندوڪ دماغ ۽ بد روح پيدا اڇڙخدا ب
 ئي زندگي آهي.ڪ. خدا وانگر ايترو ئي رهندو ، جيترو روح ، هسڪ ۽ روح جي برعنديڪ

 عارضي ،ڪ آهي. هن جي حياتي نه حياتي کي ملي آهي ، پر صرف هيوڪ کي غلط ثابت ڻهن پا
.وٿ يڃ ويٿ موت ۾ ختم وڪ احساس جيوڙوڪ وجود جو ڪه

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 تي پابندي هن جوڻرڪ ويو ۽ نه ئي مادي قانونن جي اطاعت يوڪ نه ئي مادي بنياد کان پيدا انسان
صوبو روح جي قانون ، روح جي اعلي قانون ۾.

 آهي: ”آدم ، توناريوڪ به پاڃ ، سچ جي آواز ايٿ ، تور ۽ افراتفري کان مائنڊ ڪ جي خوفناگمراهي
 توهان ان عقيدي تي رهو پيا ته دماغ مادو آهي ، ۽ اهااڇ آهيو؟ يڪٿ آهين؟ شعور ، توهان يڪٿ

 ۽ هن جوآهي خدا وڪڙ پر هوٿ سگهي يٿ تون زنده ايمان ۾ آهي ته اتي آهي ۽ اڇبرائي دماغ ، يا فن 
 انسانڙندڪ مرانيڪ جيستائين اهو سبق نه پيو سکجي ته خدا صرف دماغ جو ح؟ڻرڪ قائم مڪح

 ، ”تونائيندوڪ هوندو جيئن شروعات ۾ هو ، ۽ تقاضا کان لڪ ايترو خوفناروسوڀآهي ، انسان جو 
عصابن آهين؟“ جي سر ، دل ، رت ، رت ، ايڪٿ مطالبو ، ”آدم ، تون ڪ آهين؟“ هي خوفنايڪٿ

 ،وٿ ريانڪ والڳوغيره مان داخال ملي آهي. “بيهي ، هي آئون آهيان ، جسم ۾ خوشي ۽ زندگي جي 
 ، غلط دعائن جو ميالپ ، غلط خوشي ، درد ، گناهه ، بيمار ۽ موت."وليوڳ ويچار ڪپر صرف ه

10.282 :28-31

 ، اهووٿ ريڪ به انسان جي زوال يا خدا جي مخالفت� يا خدا جي غير موجودگي جي نشاندهي وڪجي
 ناهي.يلٿ ته اهو پيُء جو پيدا وڇ نه دماغ ۽ نه انسان ، وڪآدم-خواب آهي ، جي

11.545 :27-5

 نه آهي(جهڪ ]تون يٽ سي غلطي جي جواب آهي ، يعني گناهه ، بيمار ۽ موت: "مڪسچ جو ه
 ويندو."يٽ نه[ موجههڪ تائين ]يٽتون آهين ، ۽ م

 ويندا. انسان جي موتيٿ زنده ڀ سڻ ، تيئن مسيح ]سچ[ ۾ پاٿ نڃ مري وئيڀ آدم ۾ ]غلطي[ س”جيئن
 آهي ،وڪ چيڙوڪ مادي ۾ ويڻ روح هاوڪفاني آهي ، انسان الِء امر آهي. اهو غلط عقيدو جي

نياز به بي هنڪڏ آهي. روح ، خدا ، يلوڪ جي الِء ، اهو عقيدو اڻيٿمستقبل جي وقت ۾ ان کان آزاد 
 آهي ، ۽ سدائين آهي."ينهنڏ ، ۽ ا الههڪ ئي ڪ ، پر "هئيٿ وٿن

12.265 :5-15

،اٿ نڌ وتيڳ ، انهن جا اثر ۽ مقصد روحاني طور تي ايڃموت الزمي طور تي خدا پرستيَء کي ريو و
 بابتڻ گهرجي� ، ۽ المحدود هجڻرڪ حاصل ائيڙ جي وسيع تشريحات جي ويجهڻ- انهن کي هج

 سگهجي.ريڪ گهرجي� ، - ته جيئن گناهه ۽ موت کي ختم ڻرڪ مناسب احساس حاصل جههڪ

 به طرح سان انسان جي ديوتا کي جذبنهنڪ ، مڪ جو ڇڏڻ سائنسي احساس وجود ، روح کي اهو
 ۽رڪ انفراديت ، فڙندڌ آهي ، پر انسان کي وندوڪ جي نقصان کي ظاهر نه پڻاڃ ۽ پنهنجي سڻرڪ

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 مستقلڪيڌ اعلٰي ۽ وڪ وسيع محبت ، هڪيڌ وڪ ، هوٿ ريڪ وسيع دائرو اختيار ڪعمل جو ه
امن.

13.470 :32-5

 ته نه منجهائيوٿ يڻا  آهن. ۽ سائنسٽ کڻخدا ۽ انسان جا تعلقات ، خدائي اصول ۽ خيال ، سائنس ۾ ا
اڪ يا روحاني قانون ، جنهن ۾ خدا ۽ هو جيمڪ ، پر رهو آهي خدائي حانهنڏ ۽ نه وري مومنن ڙويند
.و بدليو رهجي ويڻ ۽ ابدي آهي ، پنهنجي ابدي تاريخ ۾ ااملڪ آهي ندوڪپيدا 

14.14 :25-30

 ، زندگي خدا آهي ، روحاني سمجهڳ طور تي مادي زندگي جي عقيدي ۽ خواب کان الملڪم
يڪ جو شعور اها سمجه غلطي کي ميتڪ ۽ انسان کي سموري زمين تي حاڻرڪکي ظاهر 

 اختيار.ڪ “جيئن هوٿ سگهين الهائيڳ ، ۽ ان سان تون يٿ يڏ ۽ بيمار کي شفا يٿ

،(4 جي طرف )4-8: 15.171

مادي جي روحاني مخالفت� جي ترديد ذريعي ، مسيح ، سچائيَء جي ذريعي به ، انسان خدائي سائنس جي
 آهن ، ۽اڪ چريڪ انساني عقيدا بند يڪ کوليندو ، جييهرٻ جنت جي دروازن کي يهرٻ سان نجيڪ

.ولينداڳ ۽ آزاد ڪ ، پايڌ ، سٽ کڻ کي اڻپنهنجو پا

 جو فرضينهنڏ

 طرفانديڊ ايسرڪميري با

روزانه دعا

: "توهان جي بادشاهيريڪ دعا ينهنڏاهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر 
 گناهن کان منهننيڀ ۽ سڻرڪاچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم 

!ريڪ ومتڪ ، ۽ انهن تي حريڪ ماڻهون جي محبت کي متاثر نيڀ سالمڪ ۽ شايد توهان جو ڇڏ

4 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ� دستياب ، آر

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 قاعدو�ڪمقصد ۽ عملن الِء ه

 ، م��ادر چ��رچ جي ميم��برن جي مقص��دن ي��ا عملن کيڳنه ئي دش��مني ۽ ن��ه ئي ص��رف ذاتي لگا
 عيسائي سائنسدانڪ ۽ هيٿ ريڪسائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار   گهرجي.ڻرڪمتاثر 

 ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.ڻ ، گناهه کي هالئوٿ ريڪ اسيڪ سهولتن جي عيٺمحبت جي م
 ، قض��اڻرڪ�� ب��راين ک��ان نج��ات ملي ، پيش��نگوئي نيڀ ته س��نڪهن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا 

 کان.ڻيٿ يا غلط طريقي سان متاثر ڻيٿ ، متاثر ڻيڏ ، صالح ڻرڪ ، مذمت ڻرڪ

1 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ� دستياب ، آر

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج��و ف��رض هون�دو ت�ه هُ��و روزان��ه ج�ارحيت واري ذه�ني تج��ويز جي
 ۽ڻ ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف�رض کي وس�ارريڪ کي دفاع ڻخالف پا

 ي��ا م�ذمتيوڪ وين�دو ، - ۽ انص��اف يوڪ سان هن جو فيصلو مڪهن جي  .يڃ ويوڪغفلت ۾ مبتال نه 
 ويندي.ئيڪ

6 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ� دستياب ، آر

_____________________

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 


