
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 سمبرڊ 
خالق ۽ سبب واحد خدا  – موضوع

.2022، 4 سمبرڊآچر، 

خدا واحد سبب ۽ خالق—   مضمون

1: 42 يسعياه  گولڊن جو متن:

ئيٿ جنهن ۾ منهنجو روح خوش يل،ڊ رهيو آهيان. منهنجو چوناليڀ منهنجو خادم، جنهن کي مان سنس،ڏ"
."ندوڪ آهي: هو غير قومن الِء فيصلو يوڇڏ رکي سٿ. مون پنهنجو روح موٿ

27: 14 يسعياه•7-2: 42 يسعياهجوابدار پڙهڻ:

.ندوٻڌ ۾ ينٽ ۽ نه ئي سندس آواز گهندو،ڻ کيٿهو نه روئندو، نه ئي م2
: هورندوٻ هو نه وٽوٻ وارو ڇڪڻ ڪ سگهندو، ۽ تمايڀڃ هن کي نه ڪڪڙ يلٿ زخم ڪه3

.يندوڻسچائي جو فيصلو آ

 سندسٽيٻ ۽ ري،ڪ جيستائين هو زمين تي فيصلو نه يندو،ٿ ۽ نه حوصلو يندوٿ نه امڪهو نا4
.نداڪقانون جو انتظار 

. اهو جنهن زمين کييوڪ گهوڊ ۽ انهن کي يوڪ خدا، اهو جنهن آسمانن کي پيدا وٿهيئن چوي 5
 ۽ انهنو،ٿ ئيڏ کي ان تي سانس هنڻ ماوڪ آهي. اهو آهي جيرندوڪ ان مان نوڪ ۽ جييو،ڙپکي

 ان ۾ هلندو آهي.وڪکي روح جي

 ۽ تواليندس،ڀ ۽ تو کي سنيندس،ڪڙ پٿ آهي، ۽ تنهنجو هيوڏآٌء خداوند تو کي سچائيَء سان س6
 جي واعدي الِء، غير قومن جي روشنيَء الِء.هنڻ مايندسڏکي 

 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 ،4 سمبرڊ

خالق ۽ سبب واحد خدا – موضوع

 آهن تن کي جيلاٺ اونداهين ۾ وييڪ الِء، ۽ جيڪڍڻ الِء، قيدين کي جيل مان ڻ اکيون کولنڌان7
 الِء.ڪڍڻ اهرٻمان 

 آهي، ۽گهوڊ ٿ ۽ سندس هندو؟ڪ ان کي رد يرڪ آهي، ۽ يوڪ جي رب جو ارادو رڪلش27
ائيندو؟ٽ ان کي مويرڪ

سبق جو خطبو

بائبل

 ته مان(ڻاڪاڇ )7، 5 )جي طرف:(، 4 )جي طرف:(، 3( - يڻ )ها1: 43 يسعياه.1

 اياهيو،ٺ ۽ اهو جنهن تو کي ب،ڪ اي جييو،ڪ جنهن تو کي پيدا وٿ اهو رب فرمائي يڻ... ها1
 آهي.يوڏ آهي، مون توکي تنهنجي نالي سان سنوڏ اروٽڪوڇ ته مون توکي وڇ ،ڊڄاسرائيل، نه 

تون منهنجو آهين.

 هوندس. ۽ دريائن جي ذريعي، اهي توهان کي نهڏ مان لنگهيندين، مان توسان گيَءڻ تون پاهنڏج2
 ويندي. نه ته شعال توهان تييڙ توهان باه جي ذريعي هلندا، توهان کي نه سهنڏوهندا: ج

.رنديٻ
 آهيان:ڙيندڏ اروٽڪوڇ تنهنجو ،ڪجو آٌء خداوند تنهنجو خدا آهيان، بني اسرائيل جو پااالِءڇ3

يوڪ ته تون منهنجي نظر ۾ قيمتي هئين، تون عزت وارو آهين، ۽ مون کي توسان پيار ڻاڪاڇ4
آهي:

ڏ ۽ توکي اوله کان گيندس،ڻ کان آرڀ اوجٻ آهيان، مان تنهنجو ڏ ته مان توسان گوڇ ،ڊڄنه 5
.ندسڪ

 آهي. ها، مون هناهيوٺ آهي، مون هن کي يوڪ ته مون هن کي پنهنجي شان الِء پيدا ڻاڪاڇ...7
 آهي.اهيوٺکي 

 )ضرور(24: 14 يسعياه.2

 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 ،4 سمبرڊ 
خالق ۽ سبب واحد خدا  – موضوع

 آهي، تيئن ئي قائميوڪ. ۽ جيئن مون ارادو يندوٿ جيئن مون سوچيو آهي، تيئن ئي ڪبيش24
رهندو:

49-46، 42-34، 32-26(، ،1 )جي طرف 24، 19، 18، 16-5: 1لوقا .3
 هو، ۽اهنڪ وڪڙ نالي هرياڪ ۾ ابيا جي دور ۾ زينهنڏيهوديہ جي بادشاهہ هيروديس جي 5

 مان هئي ۽ سندس نالو اليشبع هو.يئرنڌسندس زال هارون جي 

عيب هلندا هئا. تي بيمنڪ ۽ حمنڪ حنيڀ سچا هئا، خداوند جي سوڏ خدا جي آئيٻ۽ اهي 6

يڙ طرح سيَءڱ چيڻ هائيٻ هئي، ۽ اهي ڍ سنٿتہ ايلسبيڻاڪاڇ ونهي،ڪ اوالد وڪ۽ انهن کي 7
ويا هئا.

 پادريء جي آفيس کي انجاميانڳ هو پنهنجي عمل جي ترتيب ۾ خدا جي اهنڏ گذريو، جيٿ۽ اهو 8
ئي،ڏ

 هو رب جي مندر ۾ ويو ته بخورهنڏپادريء جي آفيس جي رواج موجب، هن جو حصو هو ج9
.يوڙکي سا

 بخور جي وقت کان سواِء دعا گهري رهيو هو.ڙ ميوڄ جو سهنڻ۽ ما10

 نظر آيو.وٺ پاسي بييڄگاهہ جي سا بخور جي قربانڪ مالئوڪڙ۽ اتي کيس خداوند جو ه11

 ويو.يڊڄ ويو، ۽ يٿ اهو پريشان و،ڏٺ هن کي رياڪ زهنڏ۽ ج12

 وئي آهي. ۽ تنهنجي زاليٻڌجو تنهنجي دعا االِءڇ ريا،ڪ نه، زڊڄ کيس چيو تہ ڪپر مالئ13
 ۽ تون سندس نالو جان رکين.منديڄ ٽ توکي پٿايلسبي

.ينداٿ سندس جنم تي خوش يترائيڪ۽ توهان کي خوشي ۽ خوشي هوندي. ۽ 14

 مضبوط شراب. ۽ اهويڪ شراب پيئندو ۽ نيڪ ۽ نيندو،ٿ وڏجو هو خداوند جي نظر ۾ واالِءڇ15
 مان.ٽ پنهنجي ماء جي پيڪيڻ ويندو، جيتورجيڀ روح سان ڪپا

.نداٽ موانهنڏ خدا هارڻ هو پنهنجي پالاڻ۽ بني اسرائيلن مان گه16

 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 ،4 سمبرڊ

خالق ۽ سبب واحد خدا – موضوع

 آهيان، ۽هوڙ پووڪڙجو مان هاالِءڇ ان؟ڻاڄ يئنڪ کي چيو تہ آٌء انهيَء جي ڪ مالئرياڪز18
 طرح سان سالن کان متاثر آهي.يَءڱمنهنجي زال چ

ليوڪ آهيان. ۽ مون کي مووٺ خدا جي حضور ۾ بيوڪ تہ آٌء جبرائيل آهيان، جييوڻ وراڪ۽ مالئ19
.يانڏ الء، ۽ توهان کي اهي خوشخبري ڻالهائڳويو آهي ته توهان سان 

ائي،ڄ ٿ کان پوِء سندس زال ايلسبيينهنڏ۽ انهن 24

 ويو، جنهنليوڪ موانهنڏ شهر ڪ خدا جي طرفان گليل جي هڪ مهيني ۾ جبرائيل مالئهينڇ26
جو نالو ناصرت هو.

 مان هو. ۽يڻ دائود جي گهراوڪ جنهن جو نالو يوسف هو، جيئيڪ سان شادي نواريڪ ڪه 27
 جو نالو مريم هو.نوارڪ

 مهربان آهين، رب تو سان آهي: تونوڻ تمام گهوڪ آيو، ۽ چيو ته سالم، تون جيسٽ۽ فرشتو و28
 وارو آهين.تڪعورتن ۾ بر

 ته اهو سالماهيوٺ ويو، ۽ پنهنجي دل ۾ يٿ تي پريشان ڻ سندس چوهنڏ تائين،ڏٺ هن کي هنڏ۽ ج29
 آهي.اڇ جو طريقو ڻرڪ

جو تو کي خدا جو فضل مليو آهي.االِءڇ نه، مريم، ڊڄ کيس چيو تہ ڪ۽ مالئ30

 ۽ ان جو نالو يسوع رکين.يندين،ڻ آٽ پوڪڙ ۽ هيندين،ٿ ۾ حامل ٽ تون پنهنجي پيس،ڏ۽،  31

 سندس پيُء دائود جويندوڏ ويندو فرزند اعلٰي جو، ۽ خداوند خدا کيس يوڏاهو عظيم هوندو، ۽ س32
تخت:

ان؟ڻاڃ کي نہ سهوَءڻ مانهنڪجو آٌء االِءڇ يندو،ٿ يئنڪ کي چيو تہ اهو ڪپوِء مريم مالئ34

 طاقت جيڪيڌ کان وڀ ايندو، ۽ سٽ روح تو وڪ ۽ کيس چيو ته، پانوڏ جواب ڪ۽ مالئ35
 خدا جو فرزنديندو،ٿ توهان مان پيدا وڪ شيء جيڪ اهو پاريڪ تنهنندو،ڪ انوڇطاقت توتي 

 ويندو.يوڏس

ڏ آهي، ۽ اهو هن سان گاتوڄ ٽ پوڪڙ ۾ ههائپڙ پنهنجي پوڻ پ،ٿ تنهنجي کزن ايلزبيس،ڏ۽،  36
 ويندو هو.يوڏ مهينا آهي، جنهن کي بنجر سهونڇ

 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 ،4 سمبرڊ 
خالق ۽ سبب واحد خدا  – موضوع

 نه آهي.نڪ به ناممجهڪ ڏ ته خدا سان گڻاڪاڇ 37

 هن کان روانوڪ. ۽ مالئئيٿ مطابق ڻ. مون الِء تنهنجي چوانهنٻ رب جي سوڏ۽ مريم چيو، 38
.يوٿ

انهنڏ شهر يڪڙ واري عالئقي ۾، يهوداہ جي هريَءٽڪ سان ڪڙ ۽ تي،ٿ ۾ مريم اُينهنڏانهن 39
ويئي.

.يوڪ کي سالم ٿ ۽ ايلسبييوٿ جي گهر ۾ داخل رياڪ۽ ز40

ڪ پاٿ. ۽ ايلسبينوڏ پوٽ ۾ ٽ سندس پيارٻ ته و،ٻڌ مريم جو سالم ٿ ايلسبيهنڏ ته، جيو،ٿ۽ ائين 41
 وئي:رجيڀروح سان 

 وارو آهيتڪ وارو آهين، ۽ برتڪ ۽ چيو ته، تون عورتن ۾ برالهايو،ڳ آواز سان يڏ۽ هوء و42
 جو ميوو.ٽتنهنجي پي

و،ٿ ريڪ ڻ۽ مريم چيو، منهنجو روح خداوند جي واکا46

.يوٿ ۾ خوش ڙيندڏ۽ منهنجو روح خدا منهنجي نجات 47

 ان کان پوِءسو،ڏ ته، وڇ کي سمجهيو آهي: يتڪ ملٽ جي گهرڪ ته هن پنهنجي نوڻاڪاڇ48
.ينداڏ وارو ستڪ نسل مون کي برڀس

 آهي.ڪ آهن. ۽ هن جو نالو پاياڪ مڪ اڏ طاقتور آهي، تنهن مون سان ووڪجو جياالِءڇ49

سائنس ۽ صحت

1.180 :25-27

و،ٿ شين کي سمجهي نيڀ سوڪ ويندو آهي، هميشه موجود ذهن جياليوڀ انسان خدا جي طرفان سنهنڏج
 آهن.نڪ شيون ممڀ ته خدا سان سوٿ يڻاڄانسان 

29-26.(، جي طرف )عيسي( )23 : 2.332

 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 ،4 سمبرڊ

خالق ۽ سبب واحد خدا – موضوع

 ته صرفڻاڪاڇ هو. … مريم جو هن جي باري ۾ تصور روحاني هو، ٽ جو پنواريڪ ڪيسوع ه
 ۽ خالص مسيحڪ واضح طور تي نييڪ جيي،ٿ سگهي ريڪ اسيڪ ئي سچ ۽ محبت جي عائيڪپا

يسوع ۾ اوتار هئا.

3.29 :14-1

 ويون آهن اهي شاندار تصور تائين پهچي ويا آهن ته خدانيونڏ هدايتون يڪمسيحي سائنس ۾ جي
 ۽ هن جي مثالييو،ڪ ماُء خدا جي هن خيال کي تصور نواريڪصرف انسان جو مصنف آهي. 

.ڙيندڏ يعني جوشوا، يا نجات نو،ڏنالو عيسى جو نالو 

ريڪ جي روحاني احساس جي روشني مادي قانون ۽ ان جي نسل جي ترتيب کي خاموش مريم
 خدا کي انسانن جي پيء جي طور تييو،ڪ کي سچائي جي وحي ذريعي پيدا ارٻ ۽ پنهنجي يو،ڇڏ

 طور تي تسليمملڪ روح، يا خدائي روح، ورجن-ماء جي خالص احساس کي مڪ. پايوڪظاهر 
 خيال رهندو هو، مرد عيسى جو خدائيڪ الء خدا جي سيني ۾ هميشه ته روح آهي. مسيح هيوڪ

.ئيڪ پهرين ۾ بيحد ترقي ڪيڻاصول، ۽ عورت هن روحاني خيال کي سمجهي ورتو، جيتو

 خدا جي اوالد جي حيثيت ۾، روح جو خيال، الفاني ثبوت آهي ته روح هموار آهي ۽ انسانانسان
 هو.يشنڪميونيڪ خود باشعور ڏ خدا سان گوڪابدي آهي. يسوع مريم جو اوالد هو جي

4.31 :4-11

 بهنهنڪ تعلق ناهي. هن چيو ته: "زمين تي وبهڪ ويو آهي ته گوشت جو يوڪيسوع کي تسليم نه 
 هنيهرٻ آسمان ۾ آهي." وڪ ئي توهان جو پيء آهي، جيڪ ته هوڇ يو،ڏ کي پنهنجو پيء نه سهوڻما
ُ پنهنجي پيءيڪ آهن،" مطلب ته اهي ئي آهن جيائرڀ منهنجا يرڪ آهي، ۽ يرڪ: "منهنجي ماُء يوڇپ

 کيهوَءڻ مانهنڪ نه آهي ته هن ڊارڪ به روڪ جو الههڳ ان ٽ. اسان واٿ نڪجي مرضي تي عمل 
 جو پيء.نيڀ سريڪ روح، خدا، صرف خالق طور، ۽ تنهن يوڪ. هن تسليم يوڏپيُء جي نالي سان س

5.63 :5-11

 ۽ خالص سندس نسب آهن. هن جي اصليت، انسانناٺ سا،ڻسائنس ۾ انسان روح جو اوالد آهي. سه
.وٿ مادي حالتن مان گذري ڳ کان اڻوانگر، وحشي جبلت ۾ نه آهي، ۽ نه ئي هو عقل تائين پهچ

روح سندس وجود جو ابتدائي ۽ آخري ذريعو آهي. خدا هن جو پيء آهي، ۽ زندگي هن جي وجود
جو قانون آهي.

6.506 :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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،4 سمبرڊ 
خالق ۽ سبب واحد خدا  – موضوع

و،ٿ ريڪ ۽ انهن خيالن کي ظاهر و،ٿ ريڪ ڏ خيالن کي انهن جي مناسب چينلن ۾ گاتلڻڄروح، خدا، ا
.ئيٿ ته جيئن مقصد ظاهر وٿ مقدس مقصد جي پنن کي کولي ڪايستائين جو هو ه

7.507 :3-6 ،15-8

 آهي، جيئن روحاني تخليق جي قطار ۾يندوڏروح هر شئي کي مناسب طور تي کارائيندو آهي ۽ لباس 
.وٿ ريڪ طرح خدا جي پيء ۽ مادريت کي نرميء سان ظاهر يءڙ اهو،ٿ ئيٿظاهر 

 دماغ جياڪ جيي،ٿ ريڪ خدائي اصول، يا زندگي جي تخليقي طاقت کي ظاهر ائناتڪ جي روح
يڙ ۽ جڻ آهي. والينديڀ خيال انسان جي ضرب کي سنبڪ ۽ مريٿ ريڪ پيدا يهرٻ کي لنڪ شنڻگه

 ته اهي ذهن جيڻاڪاڇ جي طاقت آهي، پر اڊ ته انهن جي پنهنجي پروپيگنڻاڪاڇ ينڏ اٿ ميوو نه اٽوٻ
 خالق آهي.ڪ شامل آهن. مادي دنيا مان مراد فاني ذهن ۽ انسان هڀ جنهن ۾ ساٿ نڪ اسيڪع

.يٿ ئيڏ قرار اهيلٺ کي خدا جي ائناتڪسائنسي خدائي تخليق امر دماغ ۽ 

 جو هي خدائينيڀ آهي، ذهني انوول کان المحدود تائين. ساليندوڀ ۽ سناهيٺ کي نيڀ دماغ سالتعداد
. تخليقوٿ ريڪ جي الفانيت جو اظهار ائناتڪاصول سائنس ۽ فن کي پنهنجي تخليق ۾، ۽ انسان ۽ 

اني گهرجي. فڻيٿهميشه ظهور ۾ آهي، ۽ هميشه ان جي ناقابل فراموش ماخذ جي فطرت مان ظاهر 
 خدائي خياليل،ڪ طرح غلط بيان يَءڙ. اهوٿ يڏ ۽ خيالن کي مواد سوٿاحساس ان ظهور کي بدالئي 

 ۾ڻ پاجٻ. پر وٿ يڃ ويوڏ جنهن کي فاني انسان سي،ڳ لڻيٿانساني يا مادي عقيدي جي سطح تي گر 
 ۽، - جيئن دماغ ضرب آهيوٿ ريڪ پيدا يهرٻ کي نيڀ آهي ۽ سڀآهي، صرف جيئن خدائي دماغ س
 يا گل جي صرف ذهانت ياجٻ سوچ، نهنڪ پيداوار آهي. ائنات،ڪدماغ جو المحدود خيال، انسان ۽ 

نيڀ سوڪ جو روح آهي. دماغ زندگي، سچ ۽ پيار آهي جينيڀمادو خدا آهي، ان جو خالق آهي. دماغ س
 آهي.اليندوڀکي سن

 صرف20، 1-14: 8.263

 خاص شيِء جانهنڪ ۽ حتي ن،ڪ ذاتي ليکنن،ڪارڪ کي آزاد ڻانسان خود غرض آهن. اهي پا
 سگهي. فاني ذهن جوناهيٺ يا نه اهيٺ آهن، جنهن کي ديوتا نه ينداڃ وارا مڻجڻمراعات يافته ب

.وٿ ريڪ تخليق جي سچائي جي نمائندگي يلوڪتخليقون مادي آهن. الفاني روحاني انسان ا

 وانگرمڪ ۽ صرف خدا جي وٿ فاني انسان پنهنجي وجود جي خيالن کي روحانيات سان مالئي هنڏج
 ته هن آسمان کي نهڻاڪاڇ يندو،ڪ ۽ زمين سان چمندوڻ اونداهي ۾ نه هيڻ هو هاو،ٿ ريڪ مڪ

 آهن، -ائينداڻ غير ارادي منافق بڪ. اهي انسان کي هوٿ يٺڳچکيو آهي. جسماني عقيدا اسان کي 
 هو فضل ۽ خوبصورتيهنڏ جريڪ خرابي پيدا ندو،ڪ پيدا يڪ هو نيهنڏ آهن جنداڪ پيدا ئيبرا

.يندوڏ تڪ انهن کي نقصان پهچائيندو جنهن کي هو براهيندو،ٺ وڪجو خا

 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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خالق ۽ سبب واحد خدا – موضوع

 آهي.يوڪ کي پيدا نيڀ خالق، جنهن سڪ پر هوٿ سگهي يٿ

9.516 :9-23

 وجود ۾،يٿ ئيٿ اسيڪ پنهنجي مشابهت کان پوِء. زندگيَء جي عو،ٿ ئيڏخدا هر شيِء کي ترتيب 
. پيار، بي غرضيَءاٿ ينڏ پنهنجو امن ۽ مستقل مزاجي يڪ ۾، جييَءڪسچائي ۾ سچائي، خدا جي ني

 گهاس خاموشيَء سانانٺ. اسان جي پيرن هيوٿ ئيڏ کي حسن ۽ روشنيَء ۾ غسل نيڀسان سرشار، س
.وٿ ليڪ موانهنڏ سانس جنت يٺ. معمولي چانهه پنهنجي مينداٿ زمين جا وارث ڪ آهي، ”نيونديچ

 ۾مريڪ جيل جي ي،ٿ يڪ. سج جي روشني چرچ جي گنبد مان چموٿ ئيڏ ۽ پناهه انوڇ رٿعظيم پ
ي،ٿ ائيڻ منظر کي خوبصورت بي،ٿ ريڪ گلن کي روشن ي،ٿ يڪ ۾ چممريڪ بيمار ي،ٿنظر اچي 
مرانيڪ زمين تي خدا جي حيڄ ويو آهي، ساهيوٺ ۾ لڪ. انسان، هن جي شيٿ ئيڏ تڪرزمين کي ب
ا،ٿ نڪ ۽ ابدي طور تي هميشه الء ظاهر ائيڙجهڪ هڏ. مرد ۽ عورت خدا سان گوٿ ريڪکي ظاهر 

شاندار معيار ۾، المحدود پيء-ماء خدا.

10.517 :30-31

 آهي، - هن جي طاقتائيندوڻ جو سبب بڻائڌ ۽ انهن کي وو،ٿ ئيڏ تڪخدائي پيار پنهنجي خيالن کي بر
 الء.ڻرڪکي ظاهر 

11.68 :27-2

 مادي ترقي ظاهرابهڪ اهو انوول کان دماغ تائين ارو؛ڌ نه واي،ٿ ريڪ سائنس ظاهر پيش رسچنڪ
 تاثر. متناسب طور تي جيئن انساني نسل ختمڪ الء االئي دماغ جو هائناتڪ پر انسان ۽ ري،ڪ وٿن
 روحاني طور تي سمجهيا ويندا. ۽ انسان، زمين جياڍڻنڳ ڙندٽٽ ڻ ويندي، ابدي، هم آهنگ وجود جا ايٿ

.يندوٿ ظاهر ،ڏزمين مان نه پر خدا سان گ

ڏينهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

 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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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 ۽ 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 ۽ هڪ عيسائي سائنس±±دان 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 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

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
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف±±رض کي وس±ارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص±اف ڪي±و ي±ا م±ذمت 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
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 


