
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،29 جنوري 
پيار  – موضوع

.2023، 29آچر، جنوري 

پيار—   مضمون

12: 10 امثال  گولڊن جو متن:

 آھي."ينديڍڪ گناھن کي نيڀ: پر محبت سيٿ ئيڏ کي جنم نڳڙ"نفرت جھ

21-19، 3-1: 18زبور جوابدار پڙهڻ:

 منھنجي طاقت.ھار،ڻ اي پالندس،ڪمان توسان پيار 1

 آھي. منھنجو خدا، منھنجي طاقت،ڙيندڏ آھي، ۽ منھنجو قلعو، ۽ منھنجو نجات رٿرب منھنجو پ2
.اورٽ ۽ منھنجي نجات جو سينگ، ۽ منھنجو بلند لر،ڪ. منھنجو بندسڪ روسوڀجنھن تي آئون 

 مون کي منھنجي دشمنن کانريڪ ساراھه جي الئق آھي: تنھنوڪ جييندس،ڏمان رب کي س3
بچايو ويندو.

.يوٿ ته ھو مون ۾ خوش ڻاڪاڇ. ھن مون کي بچايو، يوڪڍ جاء تي يڏ وڪ ھڻھن مون کي پ19

 جي صفائي جي مطابق ھننٿ منھنجي ھنو؛ڏخداوند مون کي منھنجي صداقت جي مطابق انعام 20
 آھي.نوڏمون کي بدلو 

 سان نہ ھليوائيَءڇڙ آھي، ۽ پنھنجي خدا کان بيوڪ تي عمل نٽجو مون خداوند جي وااالِءڇ21
آھيان.

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

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 2
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پيار – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

19-14: 3افسيون .1

و،ٿ يڙ کواڏ گووڏانھيَء الِء آٌء پنھنجي خداوند عيسٰي مسيح جي پيُء آ14

 خاندان جو نالو آھي،يڄجن جي نالي ۾ آسمان ۽ زمين ۾ س15

 پنھنجي جالل جي دولت جي مطابق، پنھنجي روحري،ڪ توھان کي عطا وڪاھو اھو آھي جي16
 الء؛ڻيٿسان اندر جي انسان ۾ طاقت سان مضبوط 

يل،ڙ ۽ جيلڙاھو مسيح ايمان سان اوھان جي دلين ۾ رھي. ته تون، پيار ۾ ج17

 آھي.اڇ ۽ اونچائي ائيٽ کوگھائي،ڊ ر،ڪ ته ويوٿ سگھي يٿ جي قابل ڻ بزرگن کي سمجھنيڀس18

 انھيَء الِء تہ اوھين خدا جي پوريَء طرحو،ٿ علم گذري وڪ جيو،ڻاڄ۽ مسيح جي محبت کي 19
.وڃ ورجيڀ

 )جي طرف:(،50، 29، 27، 26، 24، 23، 17-15، 12، 10، 7، 4 )ابراهيم( - 1: 24پيدائش .2
 )جي طرف:(67، 51

تڪ شين ۾ برنيڀ: ۽ خداوند ابراھيم کي سيوٿ طرح متاثر يڱ ھو، ۽ عمر ۾ چھوڙابراھيم پو1
 ھئي.نيڏ

مرانيڪ تي حنيڀ ھن جي سوڪ کي چيو، جيرڪ نويڏ کان وڀ۽ ابراھيم پنھنجي گھر جي س2
 رکي:انٺ منھنجي ران ھيٿ مون کي دعا آھي، پنھنجو ھو،ٿ ريڪ

ٽ آسمان جي خدا ۽ زمين جي خدا جو، ته تون منھنجي پو،ٿ انڻ۽ مان توکي خداوند جو قسم ک3
 مان، جن ۾ مان رھندو آھيان.يئرنڌ جي نعانينڪ ندينڪسان شادي نه 

.يٺ اسحاق کي زال وٽ ۽ منھنجي پ،ڃ وانھنڏ نٽ ۽ منھنجي مائڪپر تون منھنجي مل4

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

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،29 جنوري 
پيار  – موضوع

 مانڪ جي ملنٽرب آسمان جو خدا، جنھن مون کي منھنجي پيُء جي گھر مان، ۽ منھنجي مائ7
 ۽ جنھن مون سان قسم کنيو، چيو، ”توھان جي نسل کي مانالھايو،ڳ ۽ جنھن مون سان يو،ڪڍ

 سان زالٽ ۽ تون اتان منھنجي پليندو،ڪ موڳ توکان اڪ. اھو پنھنجو مالئيندسڏ ڪھي مل
.يندينڻآ

 جو سموروڪجو سندس مالاالِءڇ. يوٿ کنيا ۽ روانو ٺ اھهڏ مان نٺ جي اڪ پنھنجي مالرڪنو10
 ويو.انھنڏ ناھور جي شھر انھن،ڏ يمياٽ ۽ ميسوپويوٿ ۾ ھو، ۽ ھو اٿسامان ھن جي ھ

يٺ مون کي سڄ اريان،ڪ وٿ ابراھيم جو خدا، مان توکان دعا ڪ۽ ھن چيو ته اي منھنجا مال12
.رڪ ۽ منھنجي آقا ابراھيم تي مھرباني ي،ڏرفتار 

ٽ پول،ٿ بيوڪ جيتو،ڪ ناھرٻ ربقا سو،ڏ ھو، ته، وڪ چالھائيڳ ئي اھو يڳ ويو، ايٿ۽ اھو 15
ائوڄ سان يڙ تي پنھنجي گھلھيڪ پنھنجي اء،ڀ ناحور جي زال، ابراھيم جي ،ٽ جي پاڪمل

ھو.

اتوڃ ھن کي سھوڻ مانھنڪ ھئي، ۽ نه ئي نواريڪ ڪ ھئي، ھيڻ سھيڍاڏ ۾ ڻسڏ ريڪوڇ۽ 16
 آيو.يٿ ۽ مريوڀ وڙ وئي، ۽ پنھنجو گھانھنڏھو، ۽ ھوء کوھه 

وروٿ جو يڙ ته پنھنجي گھو،ٿ ريانڪ الِء ويو ۽ چيائينس، آٌء دعا ڻ ملسڻ سايڙوڊ رڪپوِء نو17
 پيئان.يڻپا

 تنھنجي پيُء جياڇ: وٿ يانڏ مان تو کي دعا اِء،ٻڌ آھين؟ مون کي يَءڌ جي نھنڪ۽ چيائين، 23
 جي گنجائش آھي؟ڻگھر ۾ اسان الِء رھ

ٽ آھي، جنھن کي ھن نحور وٽ مالح جو پوڪ آھيان، جييُءڌ۽ ھن کيس چيو،آٌء بطويل جي 24
.ائيڄ

.ئيڪ ۽ خداوند جي عبادت يوڪ جھوٿ پنھنجو مھوڻ۽ اھو ما26

 کي پنھنجيڪ وارو، رب منھنجي آقا ابراھيم جو خدا، جنھن منھنجي مالتڪ۽ ھن چيو ته، بر27
 جيڪ آھي: مان رستي ۾ آھيان، رب مون کي منھنجي ماليوڇڏرحمت ۽ سچائي کان محروم نه 

 ويو.يٺ وانھنڏ جي گھر ائرنڀ

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

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،29 جنوري
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 کوھندو،ڙوڊ انھنڏ ھوَءڻ مااھرانٻ ھو، ۽ سندس نالو البن ھو، ۽ البن اُءڀ وڪڙ کي ھاڪ۽ ِرب29
 ويو.انھنڏ

 خداوند جي طرفان آھي.الھہڳ تہ ھي نوڏ البن ۽ بيتوئل جواب ھنڏت50

ڻيٿ جي زال ٽ جي پڪ ۽ ھن کي پنھنجي مال،ڃ ويٺ آھي، ھن کي ويانڳ ربکا تنھنجي اس،ڏ51
 جيئن رب فرمايو آھي.ي،ڏ

. ۽يوٿ آيو، ۽ ربقا کي ورتو، ۽ اھو سندس زال يٺ۽ اسحاق کيس پنھنجي ماُء سارہ جي خيمي ۾ و67
:يوڪھن کي پيار 

)عيسي( 14: 4لوقا .3
يلڙ عالئقي ۾ سندس مشھوري پکيڄ ساريڌ ۽ چويو،ٽروح جي طاقت سان گليل ۾ مو ۽ عيسي14

ھئي.

37-25: 10لوقا .4

ڻرڪ ۽ کيس آزمائي چيائين تہ ”سائين، ابدي زندگي حاصل وٺ بييٿ ايلڪ ووڪڙ ھسو،ڏپوِء 25
ريان؟ڪ اڇالِء مان 

 آھيو؟ھياڙ پيئنڪ لکيل آھي؟ توھان اڇھن کيس چيو تہ شريعت ۾ 26

 جان، ۽ پنھنجييڄ دل، پنھنجي سيَءڄ خدا کي پنھنجي سھارڻ تہ تون پنھنجي پالنوڏھن جواب 27
 وانگر.ڻ پايسريڙ. ۽ توھان جو پارڪ عقل سان پيار يَءڄ طاقت ۽ پنھنجي سيڄس

 ۽ تون جيئرو رھندين.ر،ڪ آھي: ائين نوڏ۽ کيس چيو ته:تو صحيح جواب 28

يرڪ يسريڙ جي خواھشمند، يسوع کي چيو ته، ۽ منھنجو پاڻرڪ کي درست ثابت ڻپر ھن، پا29
آھي؟

 پيو،ريڪ ۽ چورن ۾ وٿ لانھنڏ يروشلم کان يريحو ھوڻ ماوڪڙ تہ ھيوڻتنھن تي عيسٰي ورا30
 ھليو ويو.يڇڏ مئل ڌ ۽ ايوڇڏ ريڪ الھي کيس زخمي اڙپڪجنھن سندس 

 پاسيئيٻ تہ ھو وڏٺ ھن کيس ھنڏ لھي آيو ۽ جٺ پادري انھيَء رستي ھيوڪڙاتفاق سان اتي ھ31
کان لنگھي ويو.

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

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،29 جنوري 
پيار  – موضوع

ئيٻ نھاري، انھنڏ آيو ۽ ھن ھنڏ ھو انھيَء جاِء تي ھو، تھنڏ الوي، جيڪڙ طرح ھيَءڙ۽ اھ32
پاسي کان لنگھي ويو.

 تہ کيس رحموڏٺ ھن کي ھنڏ رھيو ھو، اتي آيو، ۽ جريڪ سامري، جيئن ھو سفر وڪڙپر ھ33
آيو.

 تيل ۽ شراب ۾ ھاريو، ۽ کيس پنھنجي جانور تيل،ٻڌ ويو، ۽ سندس زخمن تي ٽ۽ ھن و34
.يائينڪ الڀ ويو، ۽ سندس سنيٺ سرائي ۾ ويڪڙبيھاري، کيس ھ

 ۽ چيائينس تہ ھن جونائينڏ کي رڪ ۽ لشياڪڍ پئسا هٻ ھن ھنڏ تيو،ٿ ھو روانو ھنڏ جيڻاڀ۽ س35
.يندسڏ ائيٽ آٌء وري ايندس، تنھن کي موھنڏ جندين،ڪ خرچ ڪيڌ ووڪخيال رکجو. ۽ جي

ريڪ چورن ۾ وڪ ھو، جييسريڙ تنھنجي خيال ۾، انھيَء جو پاير،ڪ مان نھيٽ انھن يڻھا36
پيو؟

.رڪ تون بہ ائين ،ڃ عيسٰي ھن کي چيو تہ ”وھنڏ. تيوڪ۽ ھن چيو ته، جنھن ھن تي رحم 37

39-37، 35: 8 روميون.5
 ،ارڏڪ مصيبت ، يا پريشاني ، يا ظلم ، يا اڇ ندو؟ڪ ارڌ اسان کي مسيح جي محبت کان يرڪ 35

 ، يا تلوار؟ڪيا ننگا ، يا خطرنا

 اسان سان پياروڪ آھيون ته ھن اسان سان جيڪيڌ شين ۾ اسين فاتح کان ونيڀ ، انھن سهڪبل37
.يوڪ

 تھ مان اھو قائل آھيان ، يعني نه موت ، ۽ نه زندگي ، ۽ نه فرشتن ، ۽ نه ئي صداقت ، ۽ نهوڇ 38
 آھن ،ڙ شيون اينديڪئي طاقت ، ۽ نه ئي شيون ، ۽ جي

يٿ جي قابل ڻرڪ ارڌ مخلوق ، اسان کي خدا جي محبت کان يٻ اڪنه ئي قد ، ۽ قد ۽ نه  39
 مسيح عيسى اسان جي خداوند ۾ آھي.وڪويندي ، جي

سائنس ۽ صحت

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

 آھي.ھيلٺسان 
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1.454 :17-23

ريڪ روشن و،ٿ ئيڏ ۾ حقيقي ترغيب آھي. محبت الھام نھيٻخدا ۽ انسان الِء محبت ئي شفا ۽ تعليم 
 اظھار ۽ عمل جيا،ٿ ينڏ سوچ کي طاقت ڪ. صحيح محروٿ يکاريڏ ۽ رستو وٿ ريڪ نامزد و،ٿ

 خدا جي محبت الِءريوڪ. محبت سچ جي قربان گاہ تي پادري آھي. صبر سان انتظار اٿ ينڏآزادي 
.اھيوٺ تصور ملڪ الِء، ۽ مڻ تي ھليَءڻ ذھن جي پاانيف

2.243 :4-13

 تيل، باھه جيڙندڪھٽ جنھن انسانن کي يو،ڇڏ ائيڻخدائي محبت، جنھن زھريلي نانگ کي بي ضرر ب
 ۽ گناھه ۽ موت تي فتحيٿ سگھي ئيڏ ھر دور ۾ بيمار کي شفا ني،ڏباھه، شينھن جي جبلن مان نجات 

. پر اھويوڪ. اھو يسوع جي مظاھرين کي بي مثال طاقت ۽ پيار سان تاج يٿ سگھي ريڪحاصل 
 گھرجي ته جيئنڻ ھجڏ ھو" ھميشه سائنس جي خط سان گڻ مسيح عيسى ۾ پوڪ "دماغ ... جييوڳسا

نبين ۽ رسولن جي قديم مظاھرين جي تصديق ۽ ورجائي. 

6 )خدا( - 32: 3.112

 پروٿ سگھي يٿ خدا آھي، اتي ڪ ھوڳخدا خدائي مابعد الطبعيات جو اصول آھي. جيئن ته اتي ر
ڻ خدائي اصول؛ ۽ ھن خدائي اصول جي مظاھري الِء مقرر قاعدا ھجڪ سائنس جو ھنيڀس

 درجييڙورٿ پھچندو آھي، پر ان جو روح وڻ به انسانيت تائين تمام گھڄگھرجن. سائنس جو خط ا
 حصو، دل ۽ روح مسيحي سائنس جو، پيار آھي.م. اھوٿ۾ اچي 

4.285 :23-31

 سان پر بچاُء واري اصول، يا خدائيڻرڪ جي طور تي تعبير ڙيندڏ اريٽڪوڇخدا کي جسماني 
 جياريڌ جاري رکنداسين ۽ نه سوالڳ جي اريٽڪوڇمحبت جي طور تي نه، اسان معافي ذريعي 

. جيئن انسان پھچندا آھن،نداسينٺذريعي، ۽ بيمارن جي عالج الِء روح جي بدران معاملي جو سھارو و
 نه ماديندا،ڪ وششڪ جي ڻ اعلٰي احساس، اھي سکڪ سائنس جي علم جي ذريعي، ھرسچنڪ

 واريڻ مسيح، سچائي، جيئن شفا ۽ بچائيڃ ويوڪ ظاھر يئنڪکان، پر خدا جي اصول، خدا کان، 
طاقت.

5.248 :26-32

 گھرجي، يا اسان انھن کيڻسڏ گھرجي ۽ انھن کي مسلسل ڻاھٺ نموني رپورڀ ۾ ڻاسان کي سوچ
 رحم، انصاف،ي،ڪ. اچو ته خودغرضي، نياھينداسينٺ به نه ھنڪڏعظيم ۽ عظيم زندگي ۾ 

 ۽ گناھه، بيماري ۽ موتن،ڪ ڄ تقدس، محبت - آسمان جي بادشاھي - اسان جي اندر را،صحت
 ويندا.يٿ غائب ارڪ ويندا جيستائين اھي آخرجيٽگھ

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

 آھي.ھيلٺسان 
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6.326 :3-11

ڻ سچ، اھو خدا جي مقرري جي رستي ۾ ھجا،ٿ چاھيون ڻرڪ اسان مسيح جي پيروي ھنڪڏجي
. ھو،وٿ ريانڪ آٌء يڪ جيندوڪ مڪ سو اھي يندو،ڻ مون تي ايمان آوڪگھرجي. عيسٰي چيو تہ ”جي

 رستي تانئيٻ نھنڪ تنھن کي وليندو،ڳ ماخذ تائين پھچندو ۽ ھر بيماريَء جو خدائي عالج وڪجي
 گھرجي. سموري فطرت انسان کي خدا جيڻرڪ نه وششڪ جي ڻھڙ تي چريَءٽڪسائنس جي 

 سگھي ۽ پنھنجي سموري محبت کيريڪ وٿ پر انسان خدا سان محبت نه ي،ٿمحبت سيکاري 
ڪيڌ کان وڻرڪ روسوڀ يا ان تي ڻرڪ ته مادي سان محبت ھنڏ جو،ٿروحاني شين تي رکي 

روحاني شين تي.

7.304 :3-15

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

ريڪ مخلوق، اسان کي خدا جي محبت کان جدا يٻ اڪ نه ئي ائي،ٽواريون شيون، نه اونچائي، نه کو
 سائنس جو نظريو: ته خدائي محبت ان جي ظاھر، يا اعتراض کان محرومرسچنڪسگھندا." ھي آھي 

 ناھي. اھاڪ ته غم خوشي جو مالڻاڪاڇ سگھجي، ريڪ يٿ سگھي. اھا خوشي غم ۾ تبديل نه يٿنه 
 سگھي ۽ريڪ وٿ به ذھن پيدا نھنڪڏ سگھي. اھو معاملو ريڪ پيدا نه ائيڇڙ به بھنڪڏ ائيڱچ

 اصول - بي گناھهملڪ سندس ماليو،ڀ انسان - خدا جي طرفان سنملڪ موت جو نتيجو آھي. مگيزند
۽ ابدي آھي.

8.230 :1-10

اڇ سچ آھي، اھو سچ جو حصو آھي. ھنڪڏ بيماري حقيقي آھي، ان جو تعلق امر آھي؛ جيھنڪڏجي
ھنڪڏ الء؟ پر جيڻرڪ يا بغير، سچ جي معيار يا حالت کي تباھه ندا،ڪ وششڪتوھان دوا سان 

 يا وھم، اسان کي صحت، تقدس ۽ الفاني ۾،ڻيٿبيماري ۽ گناھه وھم آھن، ته ھن فاني خواب مان بيدار 
 غلطي کي ختماڪ آھي، سچ جي ترقي يافته ظاھر، جيڻ. ھي بيداري مسيح جو ھميشه الِء اچيندوڻآ

 خدائي اصول،و،ٿ خدا جي ذريعي اچي وڪ. اھو اھو نجات آھي جييٿ ئيڏ ۽ بيمار کي شفا يٿ ريڪ
 آھي.يکاريلڏمحبت، جيئن يسوع پاران 

9.366 :12-19

 اھوٽ آھي، ۽ اسان وٽ رکي ان ۾ انساني پيار جي کووٿ الِء ھمدردي نه يَءٿ پنھنجي ساوڪطبيب جي
 آھي، اھووڏٺ جنھن کي ھن ريڪ وٿ سان پيار ناُءڀ پنھنجي وڪ آھي ته: ”جيٽ الِء رسولي وارنڇڻپ

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

 آھي.ھيلٺسان 
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ري،ڪ ڻ آھي؟ ھي روحاني پيار نه ھئوڏٺ جنھن کي ھن نه وٿ سگھي ريڪ خدا سان پيار يئنڪ
 شفايلوڪ ااڪ نه آھي جيپڻاڃطبيب کي االئي دماغ تي يقين نه آھي ۽ ان کي المحدود محبت جي س

.يٿ ريڪجي طاقت عطا 

10.410 :14-21

 ماديوٿ يڳ لکيوڏ ڪيڌ. جيترو ويٿ ريڪخدا تي اسان جي ايمان جي ھر آزمائش اسان کي مضبوط 
ڪيڌ اسان جو ايمان مضبوط ۽ اسان جي پيار کي وي،ڃ ويوڪحالت کي روح جي ذريعي قابو 

 محبت خوفملڪ به خوف نه آھي، پر موڪ: "محبت ۾ وٿ گھرجي. رسول جان چوي ڻرڪمضبوط 
 ويو آھي." ھتي مسيحي سائنس جويوڪ نه ملڪ اھو پيار ۾ موٿ يڊڄ وڪ. ... جيوٿ ريڪکي ختم 

 اعالن آھي.يلٿ واضح ۽ متاثر ڪھ

11.286 :9-15

 جو خدائي اصول[، پر منھنجي طرفان،"ڻ اچي ]ھجوٿ نه ٽ پيء وھوڻ به ماوڪ چيو ته، "رٽماس
 "مان رستو آھيان." جسماني سببو،ٿ ته مسيح چوي ڻاڪاڇمسيح، زندگي، سچائي، محبت؛ 

 ته خدا جو اصول،وٿ يڻاڄپھرين کان آخر تائين ھن اصل انسان، عيسى طرفان رکيل ھئي. ھو 
 حقيقي آھي.وڪ جيوٿ ريڪ ومتڪ ۽ ان تي حوٿ ريڪمحبت، پيدا 

12.265 :3-15

 جيئن ھن جي سچائي ۽ محبت جا خزانا وسيعوٿانسان روحاني وجود کي ان تناسب سان سمجھي 
ا،ٿ نڪ گھرجي، انھن جا پيار ۽ مقصد روحاني ترقي ڻيٿ. انسانن کي خدا جي طرف متوجه اٿ ينٿ

 صحيح احساسجھهڪ گھرجي، ۽ المحدود جي ڻ جي وسيع تشريح جي ويجھو ھجڻ- انھن کي ھج
.يڃ ويوڪ - انھي الء ته گناھه ۽ موت کي ختم ي، گھرجڻرڪحاصل 

ڻيٿ به طرح سان انسان جي ديوتا ۾ جذب نھنڪ ،ڻيڏ يڇڏاھو سائنسي احساس، روح جي معاملي کي 
 ۽ عمل جيرڪ پر انسان کي وسيع انفراديت، فئي،ڏ وٿ جو مشورو نڻيٿ جي ضايع پڻاڃ۽ ان جي س

.ڪيڌ اعلي ۽ وڪ وسيع محبت، ھڪيڌ وڪ وسيع دائري، ھڪھ

13.225 :21-22

 آھي.ڙندڪمحبت آزاد 

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

 آھي.ھيلٺسان 
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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 ۽ ن³³ه ئي ص³³رف ذاتي لگ³³اڳ ، م³³ادر چ³³رچ جي ميم³³برن جي مقص³³دن ي³³ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنس³³دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س³³ڀني ب³³راين ک³³ان نج³³ات ملي ، پيش³³نگوئي ڪ³³رڻ ، قض³³ا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد ج³³و ف³³رض ھون³³دو ت³³ه ھ³ُو روزان³ه ج³³ارحيت واري ذھ³ني تج³³ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف³³رض کي وس³ارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص³اف ڪي³و ي³ا م³ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
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
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 آھي.ھيلٺسان 


