
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري 
خدا  – موضوع

.2022، 1آچر، جنوري 

خدا—   مضمون

2، 1: 17پيدائش   گولڊن جو متن:

. ۽ مان پنھنجي ۽ تنھنجي وچ ۾ پنھنجويٿ ملڪ هل، ۽ تون ميانڳ"مان قادر مطلق خدا آهيان؛ منھنجي ا
."ندسڪعھد قائم 

14، 8، 12، 10: 51زبور     جوابدار پڙهڻ:
19: 11 اليحزق       
28، 27، 26: 36  اليحزق      

.ريوڪ اي خدا. ۽ منھنجي اندر ۾ صحيح روح کي تازو ر،ڪمون ۾ صاف دل پيدا 10

.ڏ ۽ مون کي پنھنجي آزاد روح سان گر،ڪمون کي پنھنجي نجات جي خوشي بحال 12

.يڏمون کي خوشيَء ۽ خوشيَء جو آواز 8

 جو خدا: ۽ منھنجي زبان تنھنجي صداقت جي بلند آواز ساناريٽڪوڇاي خدا، تون منھنجي 14
.ائينديڳ

.يندسڇڏ نئون روح وجھي ڪمان توهان جي اندر ه19
 نئين روح توهان جي اندر رکندو.ڪ ۽ هيندس،ڏ ڻ نئين دل پڪمان توهان کي ه26

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري
خدا – موضوع

 جوڻ ۽ توهان کي منھنجي قانونن تي هليندس،ڇڏمان پنھنجي روح کي توهان جي اندر ۾ وجھي 27
.ائيندوڻسبب ب

 هوندؤ، ۽ مان توهان جو خدا هوندس.ھوڻ۽ اوهين منھنجا ما28

سبق جو خطبو

بائبل

 )خدا سان(26: 19 یمت.1

 آهي.نڪ... خدا سان هر شيء مم 26

14(، سڏ )13، 11، 10؛(، جي طرف  )8-1: 3خروج .2

 کي ريگستاننڍ مدين جي پادري: ۽ اهو راليو،ڀ کي سنڌڻ جي روٿ موسٰي پنھنجي سسر ييڻها1
 ويو، ۽ خدا جي جبل تي آيو، حورب تائين.يٺجي پوئين پاسي و

: ۽يوٿ جي وچ مان نمودار يٽوٻ يڪڙ باهہ جي شعلي ۾ هيڪڙ هن کي هڪ۽ خداوند جو مالئ2
 نه ويو آهي.يڪ ويو آهي، ۽ پوش سيوڙ کي باهہ سان سايٻڍ ائين،ڏٺهن نھاريو، ۽ 

 ويو آهي.يوڙ نه ساوڇ و،ٿ سانڏ نظارو وڏ ۽ اهو ويندس،ڙ منھن مويڻ۽ موسٰي چيو ته، مان ها3

 ۽ چيويو،ڏ خدا هن کي جھاز جي وچ مان سيو،ڙ الِء منھن موڻسڏ ته هو وڏٺ خداوند هنڏ۽ ج4
تہ، موسي، موسي. ۽ هن چيو ته، مان هتي آهيان.

تہ جنھن جاء تي تونڻاڪاڇ الهي، ٽ۽ هن چيو تہ ويجھو نه هليو: پنھنجن پيرن مان پنھنجا بو5
 زمين آهي.ڪ آهين اهو پاوٺبي

ان کان عالوه هن چيو ته، مان تنھنجي پيُء جو خدا، ابراهيم جو خدا، اسحاق جو خدا ۽ يعقوب6
 هو.پڊ کان ڻسڏ انھنڏ ته هو خدا ڻاڪاڇ. يوڇڏ ائيڪجو خدا آهيان. ۽ موسٰي پنھنجو منھن ل

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري 
خدا  – موضوع

وٻڌ کي ڻ۽ انھن جي روئ  آهي،وڏٺمون پنھنجي قوم جي مصيبت کي مصر ۾  ۽ خداوند فرمايو،7
.کڏ ته مون کي خبر آهي سندن ڻاڪاڇ ري؛ڪ جي رزٽ ماسڪاسٽآهي انھن جي 

 مانڪ الِء، ۽ انھن کي انھيَء ملڻائڇڏ مان ٿ آيو آهيان انھن کي مصرين جي هٺ۽ آٌء هي8
ڙ جنھن ۾ کير ۽ ماکي وهندانھن،ڏ ڪ مليڪڙ هانھن،ڏ ڪ مليڏ ۽ ويڱ چيڪڙ هيڪڍ

آهي.

 ته تون منھنجي قوم بني اسرائيل کي مصروٿ ليانڪ موانھنڏ هلي اچ ۽ آٌء تو کي فرعون يڻها10
.ينڪڍمان 

 ۽ بني اسرائيل کي مصرانڃ وٽ مان فرعون وته  آهيان،يرڪمان  ۽ موسٰي خدا کي چيو ته:11
يان؟ڪڍمان 

 جي خدا مون کينڏاڏ ايندس، ۽ کين چوندس تہ، اوهان جي ابن ٽ آٌء بني اسرائيلن وهنڏ جس،ڏ13
اڇ آهي؟ مان انھن کي اڇ آهي. ۽ اهي مون کي چوندا، "هن جو نالو ليوڪ موانھنڏاوهان 
چوان؟

 طرح تون بني اسرائيلنيَءڙ۽ خدا موسٰي کي چيو تہ آٌء اهو آهيان جو آٌء آهيان ۽ چيائين تہ اه14
 آهي.ليوڪ موانھنڏکي چئو تہ آٌء آهيان مون کي اوهان 

2: 19احبار .3

 خداوندںي مونکہي تمام جماعت سے کہو اور ان سے کہو کہ تم مقدس رہو کی کلي اسرائیبن2
تمہارا خدا مقدس ہوں۔

(نداڪ )اهي نه 19(، ڻيٿ )مایوس 17، 10 )لفظ( - 4(، انهنڏ )یرمياہ 1: 1 اہيرمی.4
يرمياه جا لفظ...1

و،ڳ لڻ آيو، چوٽ مون والمڪخداوند جو  ...4

 مانٽ جو تون پيڳ ۽ ان کان ااتو،ڄ مون توکي يو،ڪ ۾ پيدا ٽ جو مون تو کي پيڳان کان ا5
.يوڪ ۽ مون توکي قومن الء نبي مقرر يو،ڪ مون توکي مقدس رندين،ڪن

 آهيان.ارٻ ڪ ته مان هوڇ سگھان: وٿ نالھائيڳ مان س،ڏپوِء مون چيو، اي خداوند! 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري
خدا – موضوع

انھنڏ نيڀجو تون انھن ساالءڇ آهيان، ارٻ وڪڙپر خداوند مون کي چيو ته، نه چئو، مان ه7
 تنھن کي تون چوندين.وٿ يانڏ مڪ آء تو کي حوڪ ۽ جيو،ٿ ليانڪ آء تو کي مويڪويندين جي

 الء، خداوندڻ آهيان توهان کي بچائڏجو مان توهان سان گاالءڇ نه، وڊڄانھن جي منھن کان 8
.وٿفرمائي 

 مونس،ڏ. ۽ خداوند مون کي چيو، "ھيوڇ ۽ منھنجي وات کي ايو،ڌ وٿپوِء خداوند پنھنجو ه9
 آهن.ياڇڏپنھنجا لفظ تنھنجي وات ۾ وجھي 

 ۽ڻرڪ ۽ ناس ڻاهڊ ،ڇڏڻ يڙ آهي، جيوڪ مقرر انٿ مون تو کي قومن ۽ بادشاهن مڄ اس،ڏ10
 الِء.ڻ ۽ پوکڻاهٺ ،ڻالئڇا

 آٌء تو کييڪ جيالھيونڳ ڀ اهي سالھايوڳ ۽ انھن سان ،ٿ اي،ڍڪ ڌنڪ تون پنھنجا ريڪتنھن17
. …يوٿ: مايوس نه وٿ ريانڪ مڪح

 توهان کيو،ٿ آهيان، خداوند فرمائي ڏجو مان توهان سان گاالِءڇ. ينداٿاهي تو تي غالب نه  …19
 الِء.ڻبچائ

17، 16: 3 یمت.5

 ويو، ۽، آسمان هنريڪ ناهرٻ مان يءڻ هئي، فوري طور تي پانيڏ هن بپتسما هنڏ۽ يسوع، ج16
.نديڪ روشني سٿ ۽ مو،ٿ لٺ وانگر هيبوترڪ ته خدا جي روح کي وڏٺالء کوليو ويو، ۽ هن 

 هي منھنجو پيارو فرزند آهي، جنھن ۾ آٌء خوش آهيان.و،ٿ آواز آيو، چوي وڪڙ۽ آسمان مان ه17

17-13: 16 یمت.6

ھوڻ تہ ”مايوڇ هن پنھنجن شاگردن کان پهنڏ تي آيو، تناريڪ عيسٰي قيصريہ فلپي جي هنڏج13
آدم آهيان؟ چون تہ آٌء ابناٿ يرڪ

يا،ٻ تہ الياس. ۽ اٿ چون يڪ وارو آهين، ڻيڏ تہ تون يوحنا بپتسما اٿ چون يڪانھن چيو تہ 14
.وڪڙيرمياس، يا نبين مان ه

 آهيان؟يرڪ تہ آٌء اٿهن انھن کي چيو تہ پر اوهين چئو 15

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري 
خدا  – موضوع

 تہ تون مسيح آهين، جيئري خدا جو فرزند.نوڏشمعون پطرس جواب 16

جو اهو تو تي گوشت ۽ رتاالِءڇ آهين تون، شمعون برجونا، وڳاڀ تہ سيوڻتنھن تي عيسٰي ورا17
 آهي.يوڪ آسمان ۾ آهي، ظاهر وڪنه، پر منھنجي پيُء جي

 )جي طرف ؟(37، 36: 13 یوحنا.7
انڃ تہ ”جتي آٌء ويوڻ عيسٰي وراين؟ڃ ووٿ انھنڏيڪ تہ اي خداوند، تون يوڻشمعون پطرس ورا36

 هلندين.يانٺ نہ ايندين. پر پوِء به تون منھنجي پيانٺ منھنجي پيڻ تون هاو،ٿ

 اچي سگھان؟وٿ نہ وڇ يانٺ آٌء تنھنجي پيڻ تہ اي خداوند، هايوڻپطرس ورا37

7( ندسڪ )مان 3، 1: 14 یوحنا.8

.يوڻ ايمان آڻ مون تي پيو،ڻ: توهان خدا تي ايمان آيوڏ ڻيٿتوهان جي دل کي پريشان نه 1

ڻ. ته جيئن جتي مان آهيان، اتي توهان پندسڪ قبول ٽ وڻ ايندس، ۽ توهان کي پايھرٻمان 3
هوندا.

 توهان کي خبر آهي، ۽ رستو توهان کي خبر آهي.وٿ انڃ۽ جتي مان و4

يئنڪ رهيو آهين. ۽ اسان يڃ وانھنڏيڪتوما چيو تہ اي خداوند، اسان کي خبر نہ آهي تہ تون 5
 رستو؟اٿ ونڻاڄ

 اچي، سواِءوٿ نہ ٽ پيُء وھوڻ ماوبہڪعيسٰي کيس چيو تہ آٌء رستو، سچائي ۽ زندگي آهيان: 6
مون کان.

 گھرجي ها: ۽ هنڻڻاڃ ها، توهان کي منھنجي پيُء کي بہ سوڻاڃ توهان مون کي سهنڪڏجي7
 آهي.وڏٺ ۽ وڻاڃوقت کان توهان هن کي س

20، 19: 28 یمت.9

 روح جي نالي تي بپتسماڪ ۽ پاٽ قومن کي سيکاريو، انھن کي پيُء، پنيڀ ۽ سوڃ وريڪتنھن19
.يوڏ

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري
خدا – موضوع

 آهي: ۽،نوڏ مڪ مون توهان کي حيڪ جيريوڪ شين تي عمل نيڀانھن کي سيکاريو ته انھن س20
 آهيان، دنيا جي آخر تائين. آمين.ڏ مان هميشہ توهان سان گس،ڏ

سائنس ۽ صحت

1.587 :5-8

 وارو، تمام پيارمتڪ حڀ س،ڙندڪ عمل ڀ س،ڙسندڏ ڀ س،ڙندڻاڄ ڀخدا. عظيم مان آهيان؛ س
.يليجنسٽ مواد؛ انڀ ۽ ابدي؛ اصول؛ دماغ؛ روح؛ روح؛ زندگي؛ سچ؛ پيار؛ س،ڙندڪ

8( - هوڻ )ما32(، وٿ )چوي 31، .(1)جي طرف  31: 2.252

:وٿروح چوي 

و،ٿ ريڪ جنھن جا حواس روحاني آهن، منھنجي مثل آهي. هو المحدود سمجھ کي ظاهر انسان،
 تهوڇ منھنجا آهن، ڀ الفاني شان، سمال،ڪ ته مان المحدود آهيان. تقدس جو حسن، وجود جو ڻاڪاڇ

عمتن ننيڀ ۽ سوٿ ريانڪ ته مان سچ آهيان. مان شامل وڇ و،ٿ يانڏمان خدا آهيان. مان انسان کي امرت 
 ته مان زندگيوڇ بغير شروعات ۽ بغير بغير، و،ٿ يانڏ ته مان پيار آهيان. مان زندگي وڇ و،ٿ يانڏکي 

 جو مادو آهيان،نيڀ ته مان دماغ آهيان. مان سوڇ و،ٿ يانڏ جھهڪ ڀآهيان. مان عظيم آهيان ۽ س
 ته مان آهيان ته مان آهيان.ڻاڪاڇ

26 )خدا( - 25، 18 )امر( - 9، 1-8: 3.336

 به غير ذهانت، ياهنڪڏ. عقل ئيٿ وٿ به حد ۾ داخل نهنڪڏدماغ آهي مان آهيان، يا المحدود. ذهن 
 آهي، المحدود کي محدود ۾، دائميينديٿ به برائي ۾ داخل نه هنڪڏ ائيڱ. چوٿمعاملي ۾ نه گذري 

نيڀکي عارضي ۾، ۽ نه ئي فاني ۾ فاني. خدائي انا، يا انفراديت، المحدود کان المحدود تائين س
.يٿ ئيٿروحاني انفراديت ۾ ظاهر 

 انسان خدا جي تصوير يا خيال هو ۽ آهي، حتي المحدود ذهن جو المحدود اظھار، ۽ الفانيالفاني
 ۽ هم آهنگ آهي. هو هميشه الِء ابدي ذهن ۾ آهي، خدا؛ پر المحدود ذهنڏانسان ان دماغ سان گ

. روحاني انسان جو شعور ۽وٿ ئيٿ سگھي، پر انسان طرفان ظاهر يٿ وٿ به انسان ۾ نه هنڪڏ
 زندگي، سچائي ۽ پيار آهي. الفانيوڪ آهن. اهي هن جا جذبا آهن، جيسڪ خدا جو عنفراديتا

 به مادي نه هو، پر هميشه روحاني ۽ ابدي.هنڪڏانسان نه آهي ۽ 

 هم آهنگ ۽ ابدي آهن.،ڳ الڳ انسان جو خدائي اصول، ۽ انسان خدا جي صورت ۾ الخدا،

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،1 جنوري 
خدا  – موضوع

4.286 :9-30

 جو خدائي اصول[، پر مون سان،" مسيح،ڻ اچي ]هووٿ نه ٽ پيء وھوڻ به ماوڪ چيو، "رٽماس
 "مان رستو آهيان." جسماني سبب پھرين کان آخرو،ٿ ته مسيح چوي ڻاڪاڇزندگي، سچائي، پيار؛ 

 ۽وٿ ريڪ ته خدا جو اصول، محبت، پيدا وٿ يڻاڄتائين هن اصل انسان، عيسى طرفان رکيل هئي. هو 
 حقيقي آهي.وڪ جيوٿ ريڪ ومتڪان تي ح

 کينيڀ ته هن سوٿ ريڪ اصطالح آهي. صحيفن جو اعالن وٺ ۾ خدا الء سولينٻ ينٻ ۽ ويھن سنڪسي
 آهي ۽ خدا کي ظاهريٺ سائناتڪ روحاني ريڪ. تنھن وٺ - اصول ۽ خيال ۾ س،ڻ جيئن پاايو،ڻ بوٺس

 جيئن هو آهي.وٿ ريڪ

 ۽ ابدي آهن، مادي ۽ زندگي آهن. مادي ۽ عارضي سوچون انساني آهن، جن ۾ملڪ جا خيال مخدا
 خدائي سبب نه آهي. وقتي ۽ڪغلطي شامل آهي، ۽ جيئن ته خدا، روح، واحد سبب آهي، انھن ۾ ه

مادي پوِء روح جي تخليق نه آهن. اهي آهن پر روحاني ۽ ابدي جا جعلي. عارضي سوچون دائمي
 گھرجي، "مانڻ )مخالف خاصيتن جي تصور سان( غلطي کي به چوڪيڻ مخالف آهن، جيتوجاسچائي 

.وٿ ريڪ کي تباهه ڻ پا،ڙوڪ سان غلط، ڻسچو آهيان." پر ان چو

5.136 :1-2 ،5-6 ،11-14 ،29-11

 ۽ مسيح جي شفا جي روحاني بنياد تي پنھنجي مشن کي برقراريوڪيسوع پنھنجي چرچ کي قائم 
 به عقل، عمل، ۽ نه ئي زندگي خدا کان جدا آهي.اڪ ته ئيڪرکيو. … هن دعوٰي نه 

يرڪ ته مان ابن آدم آهيان؟ اهو آهي: اٿ چون يرڪ ھوڻ ته: ”مائيڪ پنھنجي شاگردن کي اپيل هن
و؟ٿ يڃ واتوڃ سان سڻيڏ ۽ بيمار کي شفا ڻرڪ طرح برائي کي ختم يَءڙ اهوڪ آهي جياڇيا اهو 

 سمجھي نه سگھياجھهڪ ڀ پر اهي سيو،ڪڙ طرح پيَءڱ ۾ چٽيڀ جي ينٻ پنھنجي آقا کي شاگردن
 ها. يسوع صبر سان تدريس ۽ ظاهرنڪ سوال نه وڻ يا اهي هن کان گھيو،ڪ هن چيو ۽ يڪجي
 برائييندو،ڏ بيمارن کي شفا و،ڏٺ ۾ ثابت قدم رهيو. هن جي شاگردن سچ جي هن طاقت کي ڻرڪ

 ويو،ايوڻاڄ جي آخري حد تائين روحاني طور تي نه مڪ پر هن شاندار جياريو؛ مئلن کي ي،ڪڍ
وٺ بييانڳ سندن بي مثال استاد انھن جي اهنڏ کان پوء، جڻهڙايستائين جو انھن کي، صليب تي چ

هو، بيمار، گناهه، بيماري، موت ۽ قبر تي فاتح.

 چئو ته مان آهيان؟" ان نئين تحقيق جواٿ يرڪ ورجايو، "پر توهان رٽ جي تمنا ۾، ماسڻسمجھ
 جي قابل آهي، مشھور ذهن الِء ايتروڻرڪ مڪ وڪ آهي جياڇ يا يرڪمطلب هي هو ته: 

پراسرار؟

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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6.137 :16-21

يڏ ويڪڙ ۽ سندس جواب هنو،ڏ الء جواب ائرنڀ سان، سائمن پنھنجي ليفڪپنھنجي معمولي ت
: "تون مسيح آهين، جيئرو خدا جو فرزند!" اهو آهي: مسيح اهو آهي جنھن جو توئيڪحقيقت بيان 

.يندوڏ ذهني طور تي شفا وڪ آهي، - مسيح، روح. خدا جو، سچ، زندگي ۽ پيار جو، جييوڪاعالن 

7.138 :6-15

 هو ته خدا جي زندگي، سچائي ۽ محبت، ۽ انساني شخصيتوڪ چيٿ واضح انھنڏ پطرس يڻاهو ها
 مضبوط بنياد هو. هن روحاني طور تي سائنسيڪ جي دائري ۾ هٿ هم،ڙيندڏ جو شفا رٿنه، بيمار ۽ پ

 کي معجزاتي طور تي ظاهرھنڻ مااهرئينٻ اڪ جيئي،ڪبنيادن تي يسوع پنھنجي عالج جي وضاحت 
 ۽ نه صفائي جي ذريعي، پر خدائي روح جيا،ڪيڊ مييرياٽ ته بيماريون نه جسماني، ميکاريوڏ. هن يوٿ

. روح جي باالدستي اها بنياد هئي جنھن تي يسوع تعميريوڇڏ يڪڍذريعي، فاني ذهن جي غلطين کي 
.يوڪ

8.333 :19-31

 نسلن دوران، مسيح، روحاني خيال جي طور تي، - خدا جونيڀ ۽ بعد جي سڳمسيحي دور کان ا
 ماپ سانجھهڪ طاقت ۽ فضل جي يلڪ الء تيار ڻرڪ کي مسيح، سچائي حاصل نيڀ - سس،ڪع
وڪ جييو،ڪڙ کي پنڪ موسٰي ۽ نبين مسيحا يا مسيح جي شاندار جھلب،ڪ آيو آهي. ابراهيم، جيڏگ

 محبت جي جوهر. خدائي تصوير، خيال، يا مسيحني،ڏ کي خدا جي فطرت ۾ بپتسما نڙيندڏانھن بپتسما 
پڻاڃ سگھي. يسوع پنھنجي روحاني سيٿ نه ڳ خدا جي اصول، خدا کان اليندو،ٿهو، آهي، ۽ هميشه 

ڪ مان آهيان؛" "مان ۽ منھنجو پيُء ه،ڳ: "ابراهيم کان ايوڪجي هن وحدت کي هن ريت اشارو 
 شامل آهن.پڻاڃ سڀ روح ۾ سڪ آهي." هوڏ پيء مون کان ونجوآهيون؛" "منھ

9.70 :7-9

. هنوٿ ريڪ خدا کي ظاهر ھيل،ٺ ۾ لڪ به خدا نه آهي، پر روحاني انسان، خدا جي شهنڪڏانسان 
 ۾ انا ۽ پيُء الزم و ملزوم آهن.اسيڪسائنسي ع

10.17 :14-15

س      ڻاڪاڇ طاقت، تمام المحدود، خدا س    يڄته پيار، سچائي، م  نيڀزندگي، س  انھونٿکان جھهڪ ڀ۽
آهي.

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينھن دعا ڪري: "توهان جي بادشاهي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناهن کان منھن
ڇڏ ۽ شايد توهان 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 ۽ نÁÁه ئي صÁÁرف ذاتي لگÁÁاڳ ، مÁÁادر چÁÁرچ جي ميمÁÁبرن جي مقصÁÁدن يÁÁا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنسÁÁدان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته سÁÁڀني بÁÁراين کÁÁان نجÁÁات ملي ، پيشÁÁنگوئي ڪÁÁرڻ ، قضÁÁا

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 جÁÁو فÁÁرض هونÁÁدو تÁÁه هÁُو روزانÁه جÁÁارحيت واري ذهÁني تجÁÁويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي فÁÁرض کي وسÁارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصÁاف ڪيÁو يÁا مÁذمت 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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_____________________

 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 


