
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ 
سائنس رسچنڪ  – موضوع

.2022، 25 سمبرڊآچر، 

 سائنسرسچنڪ—   مضمون

11، 10: 2لوقا   گولڊن جو متن:

 الءهنڻ مانيڀ ساڪ جيو،ٿ يانڏ خوشي جي خوشخبري يڏ مان توهان کي وسو،ڏ ته، وڇ نه: وڊڄ"
 مسيحوڪ آهي، جييوٿ پيدا ڙيندڏ اروٽڪوڇ وڪڙ اوهان الِء دائود جي شهر ۾ هڄجو ااالِءڇهوندي. 

خداوند آهي."

6-1: 11 يسعياه    جوابدار پڙهڻ:

.رنديڪ شاخ نڪ مان هڙ ۽ سندس پارندي،ڪ نٺ لڪ مان ههيَءڙاڏ۽ يسيَء جي 1

 ۽ سمجه جو روح، صالح ۽ طاقت جو روح، علممتڪ حندو،ڪ آرام سٿ۽ خداوند جو روح م2
جو روح ۽ خداوند جي خوف جو.

 کان پوءڻسڏ: ۽ هو پنهنجي اکين جي ائيندوڻ۽ هن کي رب جي خوف ۾ جلدي سمجهه وارو ب3
.ندوڪ کان پوء مالمت نه ٻڌڻ جي ننڪ ۽ هن جي ندو،ڪفيصلو نه 

 الِء انصاف سان مالمتيننڪ ۽ زمين جي مسندو،ڪپر هو انصاف سان غريبن جو انصاف 4
 سان ماريندو، ۽ پنهنجي چپن جي سانس سان هوٺ: ۽ هو زمين کي پنهنجي وات جي لندوڪ

 کي ماريندو.نڇڙب

 هوندي.يٺ هوندو، ۽ وفاداري هن جي بندن جي پيٺ جو پلهيڪ۽ صداقت هن جي 5

 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 ، 2022 ،25 سمبرڊ

سائنس رسچنڪ – موضوع

. ۽ههڏ گلهوٿ ۽ گابي ۽ جوان شينهن ۽ ندو؛ٽ ليڏ سان گارٻ رهندو، ۽ چيتا ڏ سان گيٽ به گهيڙبگه6
.ندوڪ يڻواڳ انهن جي اارٻ وڍڙ ننوڪڙه

سبق جو خطبو

بائبل

7 ، 6 ، 2: 9يسعياه .1

 موتيڪي آهي: اهي جيڏ روشني يڏ ويڪڙ اونداهيَء ۾ هلندا هئا انهن هيڪ جيهوڻاُهي ما 2
 آهي.يڪجي پاي واري زمين ۾ رهندا آهن ، انهن تي روشني چم

 هن جيومتڪ ويو آهي: ۽ حنوڏ ٽ پوڪڙ آهي ، اسان کي هيوٿار پيدا وڪڙاسان الِء ه 6
 ، طاقتور خدا ، دائمي پيُء ، امن جو اميرارڪ تي هوندي: ۽ هن جو نالو عجيب ، صالحلهيڪ
 ويندو.يوڏس

 ، دائود جي تخت تي ، ۽ سندس بادشاهتيندوٿ خاتمو نه وڪ ۽ امن جي واجو ومتڪهن جي ح 7
 کان هميشه تائين.يڻ ۽ انصاف سان هاڻرڪ ، ۽ ان کي فيصلي سان قائم ڻيڏ مڪتي ، ان کي ح

.ندوڪ جو جوش اهو رڪرب جي لش

25-18: 1 یمت.2

 سندس ماُء مريم جوزف سان شاديهنڏ تي هئي: جمتڪ يسوع مسيح جي پيدائش هن حيڻها18
 سان مليو.ارٻ روح جي ڪ اهو پا،ڳ کان اڻيٿ ڏ وئي، انهن جي گئيڪ

 الِء تيارڻائڻ ۽ هن کي عوامي مثال بري،ڪ ڻ هجهوڻ عادل ماڪ جوزف، هسڙپوِء هن جو م19
 ويو.يوڪ جو ارادو ڻنه هو، هن کي رازداري سان پري رک

 کيس خواب ۾ نظر آيوڪ خداوند جو مالئهنڏ تي سوچي رهيو هو، تالهينڳ هو انهن هنڏپر ج20
،ڊڄ کان نہ ڃڻ ويٺ وٽ وڻ دائود، پنهنجي زال مريم کي پاٽ۽ چيائين تہ اي يوسف، اي پ

 روح.ڪجو هن جي اندر ۾ اهو ئي آهي. پااالِءڇ

 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 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ 
سائنس رسچنڪ  – موضوع

 کيهنڻ ته هو پنهنجي ماڻاڪاڇ ۽ تون هن جو نالو يسوع رکين، ندي،ڪ پيدا ٽ پڪ۽ هوَء ه21
انهن جي گناهن کان بچائيندو.

 خداوند جي طرفان نبيَء جيوڪ جيئيٿ ويو تہ اهو پورو يوڪ انهيَء الِء جهہڪ ڀ اهو سيڻها22
معرفت چيو ويو هو تہ

 ۽ اهي هن جو نالو ايممنوليندو،ڏ کي جنم ٽ پڪ هوندو، ۽ هڏ سان گارٻ نواريڪ ڪ هس،ڏ23
.ڏ جنهن جي معني آهي، خدا اسان سان گيندا،ڏس

 کيس چيو هو، ۽ هن کي پنهنجيڪ جيئن رب جي مالئيوڪ تي ائين ٿڻ مان اڊپوِء يوسف نن24
 ويو:يٺزال سان و

 هئي، ۽ هن هن جو نالوينديڏ کي جنم نه ٽ جيستائين هوَء پنهنجي پهرئين پاتوڃ۽ هن کي نه س25
رکيو

23، 21( - هنڏ )ج19، 13-1: 2 یمت.3

س،ڏ هنڏ تيو،ٿ ۾ پيدا ينهنڏلحم ۾ هيروديس بادشاهہ جي  عيسٰي يهوديہ جي بيتهنڏ جيڻها1
 آيا،اهاڏ انهنڏ کان يروشلم رنديڀا

جو اسان هن جو تارواالِءڇ آهي يهودين جو بادشاهه؟ يوٿ پيدا وڪ آهي جييڪٿ ته، اهو اٿچون 2
 آيا آهيون.ڻرڪ اڄ آهي، ۽ اسين سندس پووڏٺ ۾ رڀاو

ڏ گسڻ يروشلم ساوڄ ويو ۽ سيٿ پريشان هنڏ تيون،ٻڌ الهيونڳ هيروديس بادشاهہ اهي هنڏج3
هو.

 انهن کانري،ڪ ڏ جي شريعت جي عالمن کي گهنڻ ۽ مااهننڪ سردار نيڀ هو سهنڏ۽ ج4
.ئيٿ پيدا يڪٿ تہ مسيح يائينڇپ

جو اهو نبيَء جي طرفان لکيل آهي،االِءڇلحم ۾، انهن کيس چيو تہ يهوديہ جي بيت5

وڪڙجو توهان مان هاالءڇ نه آهين، ٽ ۾، يهودا جي اميرن ۾ گهڪ يهودا جي مللحم،ٿ۽ تون بي6
.ندوڪ ومتڪ منهنجي قوم بني اسرائيل تي حوڪ جيرندو،ڪگورنر ن

 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 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ

سائنس رسچنڪ – موضوع

 تہ ستارويائينڇ طرح پيَءڱ انهن کان چهنڏ تيائين،ڏ هو رازدانن کي سهنڏپوِء هيروديس، ج7
.يوٿ وقت ظاهر يڙهڪ

والڳ جي ارٻ طرح نوجوان يَءڱ ۽ چوڃ ۽ چيائين تہ وليوڪ موانهنڏلحم پوِء هن انهن کي بيت8
 تہ جيئن آٌء اچي سندس عبادتالهايو،ڳ اوهين کيس مليا، مون کي پهريون هنڏ. ۽ جريوڪ
.ريانڪ

 سوو،ڏٺ ۾ رڀ انهن اووڪ اهو تارو، جيسو،ڏ اهي هليا ويا. ۽ هنڏ توٻڌ انهن بادشاهہ کي هنڏج9
 هو.ارٻ وڍڙ جتي اهو ننو،ٺ هليو ويو، تان جو اهو اچي بييانڳانهن جي ا

.ياٿ بيحد خوش هنڏ تو،ڏٺ انهن تارو هنڏج10
 پيو، ۽ريڪ ۽ و،ڏٺ ڏ کي پنهنجي ماُء مريم سان گارٻ يڍڙ هن ننهنڏ اهي گهر ۾ پهتا، تهنڏج11

. سون، لوبان، ۽نائينڏ هن کي تحفا هنڏ پنهنجا خزانا کوليا، تهنڏ ۽ جيائون،ڪکيس سجدو 
مرر.

 طريقيئيٻ اهي و،ڃ واپس نه وانهنڏ ويو ته اهي هيروديس يوڪ۽ خدا کي خواب ۾ خبردار 12
.ياٿ روانا انهنڏ ڪسان پنهنجي مل

،ٿ چيائين تہ اُيو،ٿ يوسف کي خواب ۾ ظاهر ڪ خداوند جو مالئهنڏ تيا،ٿ اهي روانا هنڏ۽ ج13
 نہالهيونڳ ٽ ۽ اُتي ره، جيستائين آٌء تو وڃ ويڀڄ انهنڏ مصر يٺ ۽ سندس ماُء کي وارٻجوان 

.ندوڪ والڳ جي ارٻ الء نوجوان ڻرڪ. هن کي تباهه يانڻآ

 خواب ۾ يوسف کي مصر ۾ڪ مالئوڪڙ خداوند جو ههنڏ هيروديس مري ويو، تهنڏج . . .19
يو،ٿظاهر 

جو اهياالِءڇ ،ڃ ۾ وڪ ۽ بني اسرائيل جي ملڃ ويٺ ۽ سندس ماُء کي وارٻ جوان ،ٿچيائين، اُ 20
 گهرندا هئا.ڻ جي جيئارٻ نوجوان يڪمري ويا آهن جي

 ۾ آيو.ڪ ۽ بني اسرائيل جي ملي،ٺ ۽ سندس ماء کي وارٻ ۽ يو،ٿ۽ هو ا21

 نبين پارانوڪ جيئيٿ شهر ۾ رهيو، انهيَء الِء تہ اهو پورو يڪڙ۽ هو آيو ۽ ناصرت نالي ه23
 ويندو.يوڏچيو ويو هو، هن کي ناصري س

40: 2لوقا .4
 هو.سٿ ۽ خدا جو فضل مريل،ڀ سان متڪ ويو، حيٿ ۽ روح ۾ مضبوط يو،ٿ وڏ وارٻ۽ 40

 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 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ 
سائنس رسچنڪ  – موضوع

21-14: 4لوقا .5

 عالئقي ۾ سندس نالييڄ ساريڌ ۽ چويوٽ موانهنڏ روح جي طاقت سان گليل ڪپوِء عيسٰي پا14
 وئي.جيڙپک

 هئي.ينديٿ ڻ جي واکانيڀ هو، جنهن کي سيندوڏخانن ۾ تعليم ۽ هو انهن جي عبادت15

 هئي، ۽ جيئن سندس دستور هو، سو سبتئيڪپوِء هو ناصرت ۾ آيو، جتي هن جي پرورش 16
.وٺ بييٿ الِء اڻهڙخاني ۾ ويو ۽ پ عبادتينهنڏجي 

 مليوهڳ هن کي اهو جهنڏ کوليو، تتابڪ هن هنڏ ويو. ۽ جنوڏ تابڪ۽ کيس يسعيا نبيَء جو 17
جتي لکيل هو.

 آهي ته غريبن کي خوشخبرييوڪ ته هن مون کي مسح ڻاڪاڇرب جو روح مون تي آهي، 18
 ۽يان،ڏ اروٽڪوڇ قيدين کي يان،ڏ دلين کي شفا لٽٽ آهي ته ليوڪ الِء؛ هن مون کي موڻائٻڌ
 الِء،ڻرڪ کي بصارت جي بحاليَء الِء، زخمين کي آزاد نڌان

 الء.ڻرڪرب جي قابل قبول سال جي تبليغ 19

نيڀخاني ۾ هئا، تن س عبادتيڪ. ۽ جيوٺ ۽ اچي وينائين،ڏ وري وزير کي ري،ڪ بند تابڪ۽ 20
 هيون.سٿجون نظرون م

.يوٿ ۾ پورو ننڪ اهو لکت اوهان جي ينهنڏ ڄ تہ اوڳ لڻپوِء هو انهن کي چو21

سائنس ۽ صحت

؛(جي طرف )27-2، 1-12: 1.7

ارڍ ريڙندڳ آهي. جاوڏ سان وتڪ برڄ اا،ٿ نڪ روسوڀ مسلسل التعداد المحدود تي يڪانهن الِء جي
 روشني ايندي آهي.ملڪ جي مينهنڏ ڙرندڀ ئي ايڳ آهي، اسندوڏ شعاعن کي يٿڌڙصبح جو پهرين 

 بيبي،لحمٿ اها رات گذري وئي، ۽ اچي پهتي، جتي بياڃ اانهن؛ڏ نڍ تارو نبي-ريوڪ چمريڪتنهن 
 الءڻ مسيح عيسى جي ذريعي نجات جي رستي کي سمجهوڪ سچائي، جي،ڊ جو انساني هيرالمسيح

 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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ

سائنس رسچنڪ – موضوع

 تائين. صبح جو شعاع ۽ روشن ستارو وجود جيڻيٿ تيستائين، غلطي جي رات جي پار ندو،ڪواضح 
 ۽ ان جي پيرويڻسڏ جي تارن کي ينهنڏ وارن کي خدائي سائنس جي هن متڪ. حڙندڪرهنمائي 

.يوڪ وئي، دائمي هم آهنگي جي رستي کي روشن ئيڪ جي هدايت ڻرڪ

 کيمٽ سچ جي طاقت جي بيماري ۽ گناهه جي عالج ۾، هن جي سسيٺ جي دريافت کان وڪليک
 طور تي آزمايو ويو آهي ۽ نه مليو آهي.ملڪم

2.108 :1-4 ،19-6

 پالٽ قائل جسماني حواس جي گواهي جي مخالف؟ سينڪ آيو، - هانڪٿ اهو آسماني يقين ٽمون و
 جي ذريعي مونمڪ هن جي طاقت جي اثرائتي وڪجي مطابق، اهو "خدا جي فضل جو تحفو هو جي

 ويو."نوڏکي 

و،ٺ ۾ بيانوڇ ۾ ئي موت جي وادي جي ڳ ظاهري طور تي فاني وجود جي حدن جي ويجهو، اهنڏج
 حقيقي وجود خدا ۾ آهي، االئي دماغ، ۽ اهو زندگي،ڀمون اهي حقيقتون ديواني سائنس ۾ سکيون: ته س

 - غلطي، گناهه، بيماري،س،ڪ آهن- طاقتور ۽ هميشه موجود؛ ته سچ جي برعڀسچ ۽ محبت س
 شاهدي آهي، معاملي ۾ ذهن جي؛ اهويڙوڪ ويندو آهي - غلط مادي احساس جي يوڏ موت، سي،بيمار

 ناميوڳ موضوعي حالت، جنهن کي اهو ساڪ عقيدي ۾، فاني ذهن جي هو،ٿ ريڪغلط احساس ارتقا 
.وٿ ريڪ روح جي حقيقي احساس کي بند ريڪ ان و،ٿ ئيڏنهاد ذهن نالو 

و،ٿ ريڪ عضون ۽ عمل کي پيدا نيڀ دريافت، اهو غلط، فاني، غلط نالو دماغ فاني جسم جي سمنهنجي
 تهئيڪ يڻواڳ الء، ۽ منهنجي تجويز جي مظاهري جي اڻرڪ مڪمنهنجي سوچن کي نئين چينلن ۾ 

 به ناهي. دماغ سائنس ۾ عنصر.جههڪ آهي ۽ مادي طور تي جههڪ ڀدماغ س

 آهي، صرف حقيقتونڀ ۾ سڀ ته دماغ سيٿ ريڪ سائنس غير متضاد طور تي ظاهر رسچنڪ
خدائي دماغ ۽ خيال آهن.

3.109 :22-27

هنڏسمجه ۾ سچائي جو ظهور مون کي بتدريج ۽ ظاهري طور تي خدائي طاقت جي ذريعي آيو. ج
 کي نئين طور تيتابڪ يسعياه جي نبوت واري و،ٿ ئيٿ نئون روحاني خيال زمين تي پيدا ڪه

 ويندو."يوڏ ... ۽ هن جو نالو شاندار سيو،ٿ پيدا ارٻ ڪ ويو آهي: "اسان الء هيوڪپورو 

23 )آمد( - 16: 4.333

 پر مسيح بغير سالن جيئي،ڪعيسى ناصري جي آمد عيسائي دور جي پهرين صدي جي نشاندهي 
 نسلن دوران، مسيح، روحانينيڀ ۽ بعد جي سڳ جي آخر ۾ آهي. مسيحي دور کان اينهنڏشروعات يا 
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 آهي.هيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 سمبرڊ 
سائنس رسچنڪ  – موضوع

 طاقت ۽يلڪ الء تيار ڻرڪ کي مسيح، سچائي حاصل نيڀ - سس،ڪخيال جي طور تي، - خدا جو ع
 آيو آهي.ڏ ماپ سان گجههڪفضل جي 

 )جي طرف،(13-22: 5.141

 جو اثر خدا جي اصول ۽ڻيڏ ته شفا يوڪ ۾، يسوع هن حقيقت کي بيان ڻيڏبيمار ۽ گنهگار کي شفا 
 هو. هناليندوڀ جسماني يسوع کي سنوڪ جيوٿ ريڪمسيح جي روح جي سمجه جي پيروي 

 جي اجارداري. ان جو واحد تاج سر آهي امرليسياڪ به خاندان نه آهي، نه وري وڪاصول الِء 
 ايمان وارائيڀ ته سوٿ ريڪ پادري روحانيت وارو انسان آهي. بائبل اعالن واحدمطلق. ان جو 

 ان وقت نه سمجهندااهرانٻ کي مڪ ويا آهن. مسيح جي هن حياڪ" انهنڏ"بادشاهه ۽ پادري خدا 
 سمجهن.اٿ نه يڻهئا ۽ ها

6.52 :13-14

 واري امير بابت.ڻ لفظ هو امن جي اچڪ ويو،" يسعياه جو گرافيوڪ"انسانن کان نفرت ۽ رد 

7.55 :2-5

 تائين غير مسيحي تبصرو ۽ استعمالينهنڏ ڄ صدي، پوشيده خدا جي مرده احساس کان، اڙندڪترقي 
 ويو آهي؛ پرنوڏ مڪ عيسى طرفان حوڪ جيوٿ ريڪ الء مسيحي شفا جي خيال کي استعمال ڻرڪ

.ريڪ وٿاهو ناقابل تسخير حقيقتن کي متاثر ن

8.110 :17-24

 ۾ موجود سائنس نه سيکاري، سائنس ۽ صحت؛ ۽تابڪ به انسان جي قلم ۽ زبان مون کي هن نهنڪ
يڪ تنقيد ذريعي يا الپرواه يا بدسلوٽ گهتابڪ. هي وٿ سگهي ريڪنه زبان ۽ نه قلم ان کي ختم 

ياڪ ۽ ان جا خيال عارضي طور غلط استعمال ۽ غلط بيان و،ٿ سگهي يٿ يلٿشاگردن طرفان تحريف 
 الِء رهندي.ڻرڪ ۽ ظاهر ڻن. پر ان ۾ موجود سائنس ۽ سچائي هميشه سمجهڃو

9.141 :28-3

.يوڏ. ان کي پريس پاران منصفانه نمائندگي نڪ سائنس سان انصاف رسچنڪاچو ته اسان جا منبر 
 هن وقت علمي نظريه ۽ فزيالوجيَء جي قبضي ۾اڪ جيي،ڏان کي اسان جي تعليمي ادارن ۾ اها جاِء 

يڪ ۾، جيٽيڀ نظام جي يڻ ان پرايندي،ڇڏ ريڪ وقت ۾ ختم ٽآهي، ۽ اها بيماريَء ۽ گناهن کي گه
 ۽ تبليغ الِء گهربل آهي.ڻرڪ ويا آهن، جن کي خود قائم اهياٺ الِء ڻرڪ ٺانهن کي هي

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
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10.147 :14-23

 ته توهانريوڪ به يقين نه هنڪڏ سائنس شامل آهي، ملڪ هن جلد ۾ دماغ جي شفا جي مڪيڻجيتو
 جوتابڪ. اٿ سگهو ريڪ سادي نموني سان سائنس جي پوري معني کي جذب ڪ جي هتابڪهن 

 جي ضرورت آهي، ۽ سائنسي شفا جي ضابطن جو مظاهرو توهان کي مضبوط طور تيڻرڪمطالعو 
ڻيٿ ۾ ئي قديم نظرين جي فنا ڳ بنياد تي پوکيندو. اهو ثبوت توهان کي ااني سائنس جي روحرسچنڪ

وٿ ائيڻ جي قابل بڻ ۽ توهان کي روحاني حقيقتن کي سمجهو،ٿ ريڪ انهونٿواري فوسلس کان م
 ويو آهي ۽ بظاهر مدهم.يوڪ تائين حاصل نه اڃ اوڪجي

11.11 :9-21

 جيئن يسوع جي زماني ۾، خدائي اصول جيي،ڻ سائنس جي جسماني شفا جو نتيجو هارسچنڪ
 ويهندا آهن ۽ قدرتيائيڃ گناهه ۽ بيماري انساني شعور ۾ پنهنجي حقيقت وڳآپريشن کان، جنهن کان ا

 ۽ گناهه کييٿ ئيڏ ويندا آهن ۽ الزمي طور تي جيئن اونداهي روشنيَء کي جاِء يٿطور تي غائب 
 مافوق الفطرت نه آهن، پر انتهائي قدرتي آهن. اهيارناماڪ جيئن ته، اهي عظيم ي،ڻ الِء. . هااريڌس

 هميشه انساني شعور ۾وڪ خدائي اثر جيڪ - ه،“ڏعمانوئل جي نشاني آهن، يا ”خدا اسان سان گ
 ويو هو،يوڪ ۾ واعدو ڳ اچي رهيو آهي جيئن ايڻ هاو،ٿ کي ورجائي ڻموجود آهي ۽ پا

 الِء ]احساس جي[،ڻيارڏقيدين کي نجات 
 جي بحالي،ڻسڏ کي نڌ۽ ان

 آهن.ياٿ زخمي يڪ الِء جيڻرڪ کي آزاد انهن

12.565 :13-18

 مختصر تاريخ هئي. پر "هن جيڪ جي زندگيَء ۾ روحاني خيال جي هرتيَءڌاسان جي آقا جي 
 تيهنڻ قومن ۽ مانيڀ سارڪ نه هوندي،" مسيح الء، خدا جو خيال، آخريڻاڄ به پاڪبادشاهي جي 

 - خدائي سائنس سان.ارڪ آخرل،ڪ - الزمي طور تي، بلندوڪ ومتڪح

ڏينهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا
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اهو هن چرچ جي هر ميمبر 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!

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِء هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن¹¹ه ئي ص¹¹رف ذاتي لگ¹¹اڳ ، م¹¹ادر چ¹¹رچ جي ميم¹¹برن جي مقص¹¹دن ي¹¹ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس¹¹دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س¹¹ڀني ب¹¹راين ک¹¹ان نج¹¹ات ملي ، پيش¹¹نگوئي ڪ¹¹رڻ ، قض¹¹ا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج¹¹و ف¹¹رض هون¹¹دو ت¹¹ه ه¹ُو روزان¹ه ج¹¹ارحيت واري ذه¹ني تج¹¹ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف¹¹رض کي وس¹ارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص¹اف ڪي¹و ي¹ا م¹ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
ڪئي ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،6

_____________________

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
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