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سائنس رسچنڪ  – موضوع

.2021،  26 سمبرڊآچر، 

سائنس رسچنڪ—   مضمون	

: متن   جو 14: 17يرمياه  گولڊن

شفا”      کي مون خداوند، حاصل     ي،ڏاي شفا مان مون.     ندسڪ۽ ۽ بچايو، کي مون
 : ويندو   بچايو ."وڇکي آهين      ساراهه منهنجي تون ته

: پڙهڻ  6-1: 103زبورجوابدار

واکا  1 جي :  ر،ڪ ڻرب جي    ۽ جان منھنجا ان    جھڪ يڪاي آھي، اندر منھنجي
پا  بر   ڪجي کي .رڪ تڪنالي

واکا  2 جي س         ر،ڪ ڻرب جي هن وساريو نه ۽ جان، منهنجي :نيڀاي کي   فائدن
س   وڪجي3 جي معاف    نيڀتوهان کي جي  وڪجي. وٿ ريڪگناهن توهان

شفا    نيڀس کي .يندوڏبيمارين

جي        وڪجي4 بچائيندو؛ کان تباهي کي زندگي جي ۽    وڪتوهان پيار کي تو
تاج    سان .وٿ ئيڏرحمدلي

س    وڪجي5 کي وات راضي    ينٺتنهنجي سان توھان ريڪتنھن. وٿ ريڪشين
تازو       وانگر عقاب کي جوانيَء .يڃو يوڪجي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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س 6 انجام        نيڀخداوند کي انصاف ۽ انصاف الِء .وٿ ئيڏمظلومن

خطبو   جو سبق

بائبل
12، 11، 4-2: 30 زبور.1

س       2 کي تو مون خدا، منھنجو خداوند شفا      يو،ڏاي کي مون تو .نيڏ۽

مال  3 منهنجا مان       ،ڪاي قبر کي روح منهنجي :   يوڪڍتو کي  مون تو آهي
هي      مان ته آهي، رکيو و   ڏک انٺجيئرو نه .انڃ۾

گيت     4 الِء جي رب پا      ايو،ڳاي سندس ۽ بزرگو، سندس ۾   ائيڪاي ياد جي
.يوٿ رگذارڪش

تبديل       11 ۾ ناچ کي ماتم منهنجي :   يوڪتو منهنجو  تو يوڇڏالهي  ٽاٽآهي
سان       خوشي کي مون ۽ .يوڍڪآهي، آهي 

ساراهه       12 تنهنجي شان منهنجو ته تائين . ائي،ڳآخر اي     رهي نه خاموش ۽
ش         الء ھميشه کي توھان مان خدا، منھنجو .ندسڪ رگذارڪخداوند

15-9، 1: 5بادشاهن  2.2

لش      يڻھا1 جي بادشاھہ جي شام مال  پتان،ڪجو  رڪنعمان، سان ڪپنھنجي
ھو،    ھوڻما وڏو وڪڙھ معزز کي      ڻاڪاڇ۽ شام خداوند ذريعي جي ھن تہ

:  نيڏنجات  پ  ھو ما  وڪڙھ ڻھئي ھو    ھوڻطاقتور پر مريض  ھہڙوڪھو، جو
ھو.

گھو   ريڪتنھن9 پنھنجن ر  نڙنعمان جي       نٿ۽ گھر جي اليشع ۽ آيو سميت
بي   تي .وٺدروازي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ھن   ۽10 مو  وڪڙھ انھنڏاليشع دفعا      ڃو تہ، ليوڪقاصد ست ۾ اردن وِء،ڌ۽
و      تو وري گوشت تنھنجو پا    ٽپوِء تون ۽ .يندينٿصاف  ڪايندو

نعمان  11 تہ        ”جيڙاوڪپر چيائين ۽ ويو ھليو ۽ ھو    س،ڏويو تہ سوچيو مون
و   مون سان       وٺبي رندو،ڪن ٽضرور نالي جي خدا پنھنجي خداوند ۽

ھ   يندو،ڏس پنھنجو ھ    ٿ۽ تي جاِء ھ      ندوڻانھيَء پنھنجو تي جاِء انھيَء ٿ۽
مريض  ههڙوڪ. ائيندوٽھ جو

س          اڇ12 جي اسرائيل بني نديون، جون دمشق فارپر، ۽ کان يَءڻپا نيڀابانا
آھن؟    نه ۾    اڇبهتر انھن هو     يٿصاف  وئيڌمان سو سگھندس؟ ويو ريڦنه

.ڙاوڪ۽  ويو    هليو ۾
نو  13 سندس سا    رڪپوِء ۽ آيا جي ”  ا،ڳل ڻالھائڳ سڻويجھا بابا، ھنڪڏمنھنجا

کي    تو ح  ڻرڪ مڪ يڏو اڪنبي نہ    اڇھا،  ئيڏ مڪجو اھو ھا؟ رينڪتون
ج   يتروڪپوِء  پر، تہ      ھنڏنه چوندو کي تو پا  وِءڌھو يُء؟ٿ ڪ۽

ھي  14 ھو پا    ٺپوِء ۽ ويو ۾      ڻلھي اردن دفعا ست جي   يائين،ڙوٻکي خدا جيئن
چو  ھوَءڻما نن      ڻجي وري سندسگوشت ۽ گوشت  ارٻ نڍڙموجب، جي
پا   يوٿ وڙجھ ھو .يٿصاف  ڪ۽ ويو 

ما    15 جي خدا ھو سندسم     يٽمو انھنڏ ھوَءڻ۽ ۽ ھو سندس    ھہ،ڙويو، ۽ آيو ۽
تہ    و،ٺبي يانڳا چيائين س      يڻھا س،ڏ۽ تہ آھي خبر کي ۾  يَءڄمون زمين

.       وبہڪ جي        توهان ته، آهي دعا کي مون ۾ اسرائيل بني پر آھي، نہ خدا
و   انهيٻ نعمت .يٺجي

13، 10( - هنڏج )5: 8 یمت.3

داخل   فرناحومڪعيسٰي  ھنڏج... 5 و  وڪڙھ ھنڏت يو،ٿ۾ ۽  سٽصوبيدار آيو
تہ يائينڪ ٿمن

چو 6 مال   و،ڳل ڻ۽ منهنجا نو  ،ڪاي لي      رڪمنهنجو ۾ گهر بيمار جي يوٽفالج
. ۾     عذاب سخت آهي، ويو

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،26 سمبرڊ

سائنس رسچنڪ – موضوع

کيسشفا          7 اچي آٌء تہ کيسچيو عيسٰي .يندسڏ۽

جواب  8 منھنجي          نوڏصوبيدار تون جو آھيان نہ الئق انھيَء آٌء خداوند، تہ
ر   انٺھي تڇ پر نو   رڪ الھڳ وڳاچين، منھنجو .يٿ لوڀ وڱچ رڪتہ ويندو 

ھ  االِءڇ9 مان جي  ھوڻما وڪڙجو ھي  وڪآھيان منھنجي   ٺاختيار ۽ آھي،
ما      انٺھي ھن مان ۽ آھن، چوان   ھوَءڻسپاھي و   ،ڃو و،ٿکي ھو ۽. وٿ يڃ۽
اچي      ئيٻ هو ۽ اچو، نو.   وٿکي، منهنجي هي   رڪ۽ اهو    ر،ڪکي، هو ريڪ۽
.وٿ

اھو   ھنڏج10 آٌء          ھنڏت وٻڌعيسٰي تہ چيائين کي انھن ۽ ويو پئجي ۾ عجب
سچ    کي و     ايانٻڌ وٿاوھان ايترو کي مون بني  ونھي،ڪايمان  وڏتہ جو

۾   .ونھيڪاسرائيل

و       13 تہ چيو کي صوبيدار عيسٰي تي آهي،.      ڃو ،ڃتنھن آندو ايمان تو جيئن ۽
سان     تو ئي نو.   يڃو يوڪتيئن سندس شفا   ڪالڪئي  ڻپا رڪ۽ .يٿ۾ ويو 

( - 46: 4 یوحںا.4 53اتي )

مئي              46 کي پاڻيَء ھن جتي ، آيو ۾ قانا شھر جي گليل وري عيسٰي تنھنڪري
. ھو.              بيمار ۾ پٽڪفرناحوم جو جنھن ، ھو امير ھڪڙو اتي ۽ بڻايو

ھو             47 تڏھن ، آھي آيو ڏانھن گليل نڪري مان يھوديہ عيسٰي تہ ھن جڏھن
: ڏي               شفا کي پٽ پنھنجي ۽ اچي لھي ھي ته عرضڪيائين ۽ وٽسويو

. ھو       تي ڪناري موتجي ھو اڪاڻ
48       ” اوھين     ، ڏسو معجزا ۽ معجزا اوھين جيستائين تہ کيسچيو عيسٰي پوِء

. آڻيندا   نہ ايمان
49. وي             مري منهنجو اچو هي ، سائين ، ته چيو کي ان امير
50   .     . انھيَء    ”   ماڻھو ۽ آهي زنده پٽ تنهنجو و رستو پنھنجو تہ کيسچيو عيسٰي

ھليو                تي واٽ پنھنجي ھو ۽ ، ھو ايو کيس عيسٰي جيڪو آندو ايمان تي لفظ
ويو.

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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۽             51 مليا ساڻس سندسنوڪر ، ھو رھيو وي ھي ھاڻي ھو جئين ۽
. آھي   ”    جيئرو پٽ تنھنجو تہ ،ايائون کيس

شروع            52 ڪرڻ ترميم ھن جڏھن ڪالڪجو ان کان انھن ڪيائين پا پوِء
. ڏنو.               کيسڏي بخار ڪالڪتي ستين ڪالھ ، تہ کيسچيو انھن ۽ ڪئي

عيسٰي              53 ۾ جنھن ، ھو تي وقت سائي اھو ته ھئي خبر کي پيُء تنھنڪري
       : سندسو         ۽ آندو ايمان پاڻ ۽ آھي جيئرو پٽ تنھنجو ، ته ھو کيسچيو

گھر.

1: 1رسالو .5
جي    1 نزول، جو مسيح کيس   وڪيسوع اهي  انهنٻپنهنجي  نو،ڏخدا کي

جي  ڻيکارڏشيون  .    يونڻيٿجلد  يڪالِء مالئ  پنھنجي ھن ۽ جي ڪآهن
نو   پنھنجي اشارو   ليوڪمو انھنڏجان  رڪمعرفت :يوڪ۽

طرف  )3-1: 10رسالو .6 طرف )10-8،:( جي ، (جي
مون  1 ه  وڏٺ۽ مالئ  يوٻ ڪته ل   ڪزبردست مان سان رڪڪ وڪجي و،ٿآسمان

م     يلڍڪ جي هن ۽ ه  يٿهو، سج        ڪتي منهن جو هن ۽ هئي، قوسقزح
جي        وڙجه باهه پير جا هن ۽ .نڀنٿهو هئا   وانگر

ھ   2 جي ھن ھ  ٿ۽ سا     تابڪ وڍڙنن وڪڙ۾ پنھنجو ھن ۽ سمن  وڄھو، تي ڊپير
کا    پنھنجو ۽ تي،   وٻرکيو، زمين پير

و 3 ر   يڏ۽ سان ر   ئي،ڪ ڙآواز شينهن :ريڪ ڙجيئن

جي   8 آواز اھو مان    وڪ۽ آسمان وري     و،ٻڌمون سان مون چيو،  الھايو،ڳاھو ۽
نن   ڃو" اھو ھ  ڪمالئ وڪجي ،ڻک تابڪ وڍڙ۽ جي    ٿجي آھي کليل وڪ۾

بي    ڊسمن تي زمين .وٺ۽ آھي 
مالئ  9 مان نن        ٽو ڪ۽ کي مون ته کيسچيو ھن.  يڏ تابڪ وڍڙويس۽ ۽

و   ”  اھو چيو، کي .    وٺمون پي   تنھنجي اھو ۽ کائو پر ندو،ڪ ڪڪڙکي  ٽ۽
م       وانگر ماکيَء ۾ وات تنھنجي .يندوٿ وٺاھو

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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مالئ  10 مون ه  ڪ۽ نن  ٿجي کائي      تابڪ وڍڙمان کي ان ۽ .يوڇڏورتو،

2، 1: 22 رسالو.7

تخت               1 جي خدا ، ڏيکاري درياَء هڪصاف جو پاڻي جي زندگي مونکي هن ۽
. نڪري       ٻاهر کان تخت جي اليبي ۽

وڻ                  2 جو زندگي اتي ، تي ڪنارن ٻنهي جي درياه ۽ ، ۾ وچ جي گلي جي ان
 . ۽               آھي ڪيو پيدا ميوو پنھنجو مھيني ھر ۽ آھن ٻارھن ميوا جا جنھن ، هيو

آھن        الِء شفا جي قومين پن جا وڻن

صحت   ۽ سائںس
1.136 :1-8

قائم      کي چرچ پنهنجي تي        يوڪيسوع بنياد روحاني جي شفا جي مسيح ۽
   . پوئل     پنهنجي هن رکيو برقرار کي مشن مذهب      نڳپنهنجي جو هن ته سيکاريو کي

جي    ڪه هو، اصول کي   وڪخدائي گنهگار     يندوڇڏ يڪڍغلطي ۽ بيمار نهيٻ۽
شفا   نه.    يندوڏکي دعوٰي کان         اڪته  ئيڪهن خدا زندگي ئي نه ۽ عمل، عقل، به

      . م  هن باوجود جي ظلم ان آهي کي     و،ٿال سٿجدا طاقت خدائي پنهنجي هن
.يوڪاستعمال  بچائي           تي طور روحاني ۽ جسماني کي انسانن جيئن ته

2.139 :4-8 ،15-27

سان            حسابن جي فتح جي روح صحيفن تائين، آخر کان آهي، ريلڀشروعات
       . ثابت   کي طاقت جي دماغ موسٰي تي معاملي ما   يوڪدماغ، کي معجزا هوڻجنهن

اليشا.       اٿ ينڏس ۽ ايليا يشوع، ئي .يوڪائين

وو  ائونسلنڪ چرچ ته     ٽجي جيئن فيصال و  اڇذريعي نه اڇ۽  يڃسمجهيو
و  پ     ڪپا يڃسمجهيو ۾ نسخن قديم پرا  روڌلکت؛ ۾    يڻغلطيون؛ نامي يههٽعهد

پ   مختلف ظاهر    -    يٽ۽  يون،ڻهڙهزار حقيقتون اهي ۾، نئين ته يونٿ نڪلک
ر      ڪه يئنڪ احساسخدائي مادي ۽ چوري   ڊارڪفاني رنگ  يو،ڪ۾ پنهنجي

اونداهو       جههڪ سان کي صفحن الهامي تائين ته.    يوڪحد نه غلطيون پر
م      سائنسکي خدائي جي مبهم    ملڪصحيفن تي آهن  ريڪطور سگهيون

و   يڪجي کان کي       يونڏٺتائين  اشفڪم يٺپيدائش مظهر جي يسوع ئي نه آهن،
رد         ي،ٿسگهي  ريڪمتاثر  کي شفا جي نبين ئي نه جن ي،ٿسگهي  ريڪ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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پ  ” يهئ ئيڪ يڳڪٿا اهو کي   رٿته جنهن  ”جيڻب يو“ڪرد  نڙاهيندٺجنهن ويندو
پ  . رنٿکي سر   ."ڊنڪجو

3.147 :24-31

ماس   جي شفا    رٽاسان کي شفا   ني،ڏبيمار مشق   ڻيڏعيسائي ان  ئي،ڪجي ۽
هن            پر سيکاريو؛ کي شاگردن پنهنجي کي عامات جي اصول ديوي جي

رو     ۽ شفا جي ظاهر     امڪٿبيماريَء کي اصول قطعي  وڪالِء  ڻرڪواري به
نه   دريافت.       يوڇڏقاعدو سائنس۾ عيسائي قاعدو . وڻيٿاهو ه  خالص ڪهو

چ  و    ائيڱپيار ۾ صورت ني      ندوٺجي ئي سائنس صرف پر خدائي  يڪآهي، جي
ظاهر    کي ظاهر       يٿ ريڪاصول کي ضابطن جي ان .يٿ ريڪ۽

4.107 :1-3

مون   1866سال  ۾ قانون         ٽرسڪع خدائي جا محبت ۽ سچائي زندگي، يا سائنس
کي     ياڪدريافت  دريافت ان نالو    رسچنڪ۽ .نوڏسائنسجو

5.109 :11-15 ،16-22

پوِء     کان دريافت مسئلي         نٽمنهنجي هن جي شفا جي دماغ مون تائين، سالن
حل   کي   وليو،ڳجو ۽     هو،ڙپ جههڪ يوٻ۽  وليوڳصحيفن رهي، پري کان سماج

جي    ڪه اصول وقف      والڳمثبت توانائيون ۽ وقت سمجهان. …  يونڪالِء مان
س  وٿ هج          نيڀته خدا کي اصول جي عمل دماغي واري آهنگي عالج   ،ڻهم اهو ۽

پيدا      ۾ شفا عيسائي پا   يوڪابتدائي هو شفا       ،ڪويو هن کي مون پر ايمان؛ بلند
سائنسکي    مظاهري         ڻڻاڄجي ۽ دليل، وحي، خدائي کي مون ۽ گهرجي،

م  حاصل       ملڪذريعي فتح تي رستي جي .ئيڪنتيجن

6.558 :1-8

پنهنجي   ٽسين لکي    هينڏجي  رسالو تابڪجان ۾ : -وٿباب

مون   ه  وڏٺ۽ مالئ  يوٻ ڪته ل   ڪزبردست مان سان رڪڪ وڪجي و،ٿآسمان
م     يلڍڪ جي هن ۽ ه  يٿهو، جه         ڪتي سج منهن جو هن ۽ هئي، وڙقوسقزح

جي        باهه پير جا هن ۽ .نڀنٿهو هئا   وانگر

7.559 : 1-23

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود
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مالئ  ھ  ڪھن ھ  ”ٿجي جي  تاب“ڪ وڪڙ۾ پ  نيڀس وڪھو، سمجھ  ڻھڙکي ڻ۽
 . ھو   کليل سا  اڇالِء سا        ”تابڪ ئيڳان هو، موجود نزول سائنسجو خدائي وڄ۾

سمن“       جي جنهن طاقت غالب يا س  -     ڊپير تي، غلطي پوشيده ابتدائي، نيڀتي،
ش    ظاهري جي مالئ   لنڪغلطين سرچشمو؟ کا  ڪجو . وٻجو هو     تي زمين اهوپير

ه  استعمال    ڪآهي، طاقت ۽      ئيڪثانوي غلطي ظاهري هئي واري ٻڌڻوئي
”    . ا  جو سوچ سائنسي تي “   وڍڙنن ا،ڃگناهه سمن  ۽ براعظم و  ڊآواز جي  يٺکان دنيا

پهچي    ورانهنڏ تائين ا.   وٿحد جو ذهن     وٻڌ ڻسچ انساني آهي، انهن،ڏآواز
."    ڪه هنڏج" ۾    ريگستان اهو آهي گرجندو خوفجي   وٿ يڃو وٻڌشينهن ۽

هن  .    ” نڌاونداهي گجگو  ست جي برائي اهو ا  “ڙ۾ پوشيده    وٿ اريڀکي جي انهن ۽
کي   م   جهيڳقوتن جي بيان   اپاسنڊ ملڪآوازن هم  ڻرڪکي پوِء. وٿ ائيٿالِء

مظاهرو      جو طاقت جي ظاهر  -      يوڪسچ ۾ تباهي جي غلطي پوِء. يوٿويو،
” : و    ايندو آواز مان نن  ڃهمراهيَء ک...  ڃو يڻک تابڪ وڍڙ۽ اهو   يڻاهو پوِء کاُء،

پي  م       ندو،ڪ چوڪکي  ٽتنهنجي وانگر ماکيَء ۾ وات تنهنجي .وٺپر هوندو 
فرمانبرداري      جي انجيل آسماني سائنسو.   ريوڪانسان، تابڪهن.  وٺخدائي

پ      تائين آخر کان شروع مطالعو.    هوڙکي جو غور    ريو،ڪان تي اهو. ريوڪان
م      تي ذائقي پهرين پنهنجي ج  وٺواقعي شفا     هنڏهوندو، کي توهان پر. يندوڏاهو

گو   تي محسوس        هنڪڏجي ريو،ڪنه  ڙسچ تلخ هضم جو ان کي .ئيٿتوهان

8.55 :15-29

پک       تائين صدين خيال الفاني جو پرن       يلڙسچ پنهنجي کي گناهن ۽ بيمارن آهي،
واري     لٿڪمنهنجي.  ريڪ ڏگ انٺهي خوشيَء ان محسوس   ينهنڏاميد ڻرڪکي

س      هنڏج يٿ ريڪ وششڪجي  سائنسکي جي مسيح ۽ يندوڻاڃانسان
پا  پا  يسريڙپنهنجي پيار   ڻکي ۽      هنڏج - ندو،ڪوانگر مطلق قادر جي خدا هو

محسوس        دائيخ کي بخشطاقت شفا ذات   وڪجي ندو،ڪمحبتجي انسان هن
.   ريڪ۽  يوڪالِء  پورا   واعدا آهي .    ياڪرهيو جي  شفا خدائي ظاهر يهرٻويندا

جي       ڻيٿ ۽ آهي؛ وقت هر وقت پنهنجي   وڪجو س  رتيَءڌبه خدائي جههڪ ڀجو
رکي       تي گاهه قربان ها  و،ٿسائنسجي پيئي      يڻاهو مان پيالي جي ۽ و،ٿمسيح

ختم         سان طاقت ۽ روح جي شفا .وڪچ يٿمسيحي آهي 

: "   ٽسين ه     کي توهان هو ۾ لفظن جي هميشه   يندو،ڏراحت  يوٻ ڪجان هو ته
گ   سان ."   ڏتوهان آرام  هي سمجهان   ڙيندڏرهي .وٿمان آهي     سائنس خدائي ته

9.150 : 4-17

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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و      لههڄڪا طاقت جي شفا جي ه   يڏسچ تي نمائشجي    ڪپيماني معمولي غير
ظاهر        تي طور سائنسجي دائمي .    يوڪبدران، ظاهر   جي ان آهي واري ڻيٿويو

ني    ”      الِء انسانن امن، تي زمين سر نئين جي . ڪخوشخبري  “ هي  آهي خواهش
ماس  ،ڻاچ واعدو   رٽجيئن انس        يوڪپاران آهي الِء قيام جي ان هو، جي اننويو

ه   ۾ پر    ڪوچ تقسيم؛ ها    رسچنڪمستقل مشن جي   ي،ڻسائنسجو ان جيئن
ه           يڻوڳا جي شفا جسماني تي طور بنيادي ۾، وقت جي .ڪمظاهري آهي   نه

۾            ي،ڻها شفا مابعدياتي جي بيماري جسماني عجائبات ۽ نشانيون ته، اهياٺجيئن
ظاهر             کي اصليت خدائي جي ان صرف نشانيون اهي پر آهن؛ آهن،   -ڻرڪويا الِء

تصديق           حقيقتجي جي مشن اعلي جي طاقت جي جي   ڻرڪمسيح دنيا الِء
ختم    کي .ڻرڪگناهن الِء 

فرض   جو ڏيںهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته فرضهوندو جو ميمبر هر جي چرچ هن اهو

          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
سڀني                ڪالم جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن سڀني ۽ ڪرڻ قائم ۾ مون

! حڪومتڪري            تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ الِء عملن ۽ مقصد
جي               ميمبرن جي چرچ مادر ، لگاڳ ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي نه

. گهرجي       ڪرڻ متاثر کي عملن يا ئي        مقصدن کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
جي            سهولتن مٺي جي محبت سائنسدان عيسائي هڪ ۽ ٿي ڪري اختيار
. ۾                معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هالئڻ کي گناهه ، ٿو ڪري هن عڪاسي
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پيشنگوئي                ، ملي نجات کان براين سڀني ته ڪن دعا ۽ واچ روزانه ميمبر جا چرچ
سان                 طريقي غلط يا ٿيڻ متاثر ، ڏيڻ صالح ، ڪرڻ مذمت ، ڪرڻ قضا ، ڪرڻ

. کان   ٿيڻ متاثر

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 

خبرداري   جي فرض
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

۽                رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ، ڪري دفاع کي پاڻ خالف جي تجويز ذهني
. وڃي              ڪيو نه مبتال ۾ غفلت ۽ وسارڻ کي فرض پنهنجي الِء جي هن ماڻهويت

      - ڪئي          مذمت يا ڪيو انصاف ۽ ، ويندو ڪيو فيصلو جو هن سان ڪم جي
ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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