
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء 
س�چ�  – موضوع

جوالء   .2022، 24آچر،

سچ—   مضمون

: متن   جو 23: 4 وحنای  گولڊن

اچي"   ھا  و،ٿوقت ج  يڻ۽ عبادت   ھنڏآھي سچائي     ڙندڪسچا ۽ روح کي پيء
عبادت   عبادت    االءڇ ندا،ڪسان پنھنجي پيء کي    ڻرڪجو انھن ."وٿ وليڳالء

: پڙهڻ  8، 5: 13 ينٿرنڪ 2جوابدار
6، 2، 1 :4 ينٿرنڪ 2

جانچو،   ڻپا5 .  اڇکي پا     پنهنجو آھيو ۾ ايمان ثابت   ڻاوھين .ريوڪکي

خالف    8 جي سچ نه   جھڪاسان .ريڪ اٿبه الء      جي سچ پر سگھون،
رحم          ريڪتنهن 1 تي اسان جيئن آهي، وزارت هي کي آهي،  يوڪاسان ويو

آهيون؛    نه بيوس اسان
جي    2 ايمانيَء بي ن  نوڏ يڇڏکي  الھينڳ جھيڳپر ھل  يَءٺڳ يڪآھي، ۽ ڻ۾

جي   يڪن ھالئ  يَءٺڳکي  المڪخدا ظاهر.     ڻسان جي سچ سان ڻرڪپر
.ڻپا ساراهيو            کي ضمير جي انسان هر ۾ نظر جي خدا کي

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 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء

س�چ� – موضوع

چم       االِءڇ6 مان اونداھيَء کي روشنيَء جنھن خدا، ح  ڻائڪجو نوڏ مڪجو
چم       ۾ دلين جي اسان تنھن جي       ايوڪآھي، مسيح عيسٰي تہ الِء انھيَء آھي،

روشني          جي علم جي جلوي جي خدا ۾ .ئيڏمنھن

خطبو   جو سبق

بائبل
5: 25زبور .1

سيکار،          5 کي مون ۽ ھاليو تي سچائي پنھنجي کي منھنجي   وڇمون تون ته
.  اريٽڪوڇ س    آئون آھين خدا انتظار   ينهنڏ وڄجو .ندسڪتنهنجو

6-1: 1زڪريا .2

جي  1 ا   ئيٻدارا جي جو     ينٺسال خداوند ۾، آيو، انھنڏ رياہڪز المڪمھيني
پ  ياہڪبر وڪجي پ    ،ٽجو جو نبي تہ   ٽعدو چيائين ھو،

ابن    2 جي اوھان ناراض    نڏاڏخداوند سخت .يوٿکان آھي 
فرمائي       ريڪتنھن3 ھيئن چئو، کي انھن پال  رڪلش وٿتون توهان ھار؛ڻجي

فرمائي    رڪلش و،ٽمو انهنڏمون  خداوند توهان    و،ٿجي مان انهنڏ۽
فرمائي    رڪلش ندس،ٽمو رب .وٿجو

ابن   4 پنھنجن نہ   نڏاڏاوھين ا   يو،ٿوانگر الِء ر  ينڳجن آھي  ريڪ ڙنبين چيو
لش ”  خداوند فرمائي   رڪتہ ھا.  وٿھيئن ب  يڻتون ۽  ائيَءڇڙپنھنجي کان،

ب  مو   منڪ نڇڙپنھنجن منھن نه    يو،ڙکان انھن کي   يڪن و،ٻڌپر و،ٻڌمون
فرمائي   .وٿخداوند

ابا   5 جا نبي،    يڪٿاهي  ا،ڏاڏتوهان ۽ آھن؟    اڇآهن؟ رھندا سدائين اھي

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 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء 
س�چ�  – موضوع

ح         6 مون جو جن قاعدا، منھنجا ۽ لفظ منھنجا پنھنجن   نوڏ مڪپر انھنٻھو
کي،   ابن     اڇنبين جي اوھان پ   نڏاڏانھن نہ مو   يو؟ڪڙکي اھي ۽  يٽ۽ آيا

لش    جيئن ته پال  رڪچيائون سان   ھارڻجي جي    ڻرڪاسان اسان سوچيو، الء
جي      اسان ۽ مطابق سان      منڪطريقن اسان ھن مطابق، .يوڪجي آھي 

11، 10: 2زڪريا .3
جي   10 صيون خوش   ايوڳ يَء،ڌاي اچان   االِءڇ يو،ٿ۽ آٌء تنھنجي   و،ٿجو آٌء ۽

فرمائي      خداوند رھندس، ۾ .وٿوچ
ان    يتريونڪ۽ 11 قومون شامل     ينھنڏئي سان خداوند ۽  يٿ۾ وينديون،

           : خبر   کي توھان ۽ رھندس، ۾ وچ جي توھان مان ۽ ھوندي قوم منھنجي
لش   ته تو      رڪپوندي کي مون خداوند .ليوڪمو انھنڏجي آھي 

(6: 4زڪريا .4 نه )
لش          6 سان، روح منهنجي پر سان، طاقت نه سان، طاقت فرمائي   رڪنه رب جو

.وٿ

طرف ) 12-8: 7زڪريا .5 (14 ،صرف( ريڪتنهن ) 13( ،2 جي اي )
جو   8 خداوند تہ   انھنڏ رياڪز المڪ۽ چيائين آيو،
لش  يَءڙاھ9 فرمائي    رڪطرح خداوند فيصلو  ”  وٿجو حقيقي ھر  رڪتہ ۽

رحم     اُءڀپنھنجي  ھوَءڻما ۽ رحم .رڪتي
رن 10 ن  ريوڪنه  ڱڻ۽ ن    يڪبيواهه، ۽ اجنبي .   يڪيتيم، مان  توهان ۽ غريب

پنهنجي      وڪ ۾ دل پنهنجي ب   اُءڀبه خالف نه    ائيَءڇڙجي تصور .ريڪجو

انھن  11 ان  ڻائٻڌپر پنھنجا   يو،ڇڏالھي  ڌنڪ۽  يو،ڪ ارڪکان ريڪبند  نڪ۽
اھي   يا،ڇڏ .يٻڌته سگھندا   نه

پ     12 کي دلين پنهنجي انهن بنايو،  رٿها، وانگر
ريڪتنهن 13

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 ، 2022 ،24 جوالء

س�چ� – موضوع

س    14 انھن کي انھن ھ     نيڀمون ۾ وچ جي پک   يڪڙقومن سان آھي، يلڙطوفان
نه     اھي کي . نداڻاڄجن اھ  مل     يَءڙھئا پوِء کان انھن ويو، يٿويران  ڪطرح

مو      ھوڻما وڪجو  نه ۽ لنگھيو نه و  ڻاڪاڇ يو،ٽاتان انھن کي  ڙندڻتہ زمين
.يوڇڏ ريڪويران 

(23، 21( - ريڪتنهن ) 19، 17، 16، 8، 7، 3: 8زڪريا .6 ما )
فرمائي    3 خداوند طرح صيون   و؛ٿھيَء يروشلم    يٽمو انھنڏمان ۽ آھيان، آيو

       : س    شھر جو سچ کي يروشلم ۽ رھندس ۾ وچ .  يوڏجي لش  ۽ جي رڪويندو
. مقدسجبل     جبل جو رب

فرمائي  7 . رڪلش وٿھيئن خداوند   ا     س،ڏجو کي قوم پنھنجي رنديڀمان
.ڪمل کان      اولھھ ۽ بچائيندس کان

آ    8 کي انھن مان :   يندس،ڻ۽ منھنجا        اھي ۽ رھندا ۾ وچ جي يروشلم اھي ۽
.ھوڻما ۾            صداقت ۽ سچائي ھوندس، خدا جو انھن مان ۽ ھوندا،

جي   16 آهن شيون کي   يڪاهي ما    وڻرڪتوهان هر توهان پنهنجي هوڻپوندو؛
سچ   يسريڙپا تي          الهايو؛ڳسان فيصلي جي امن ۽ سچ ۾ دروازن جي توهان

:ريوڪعمل 

مان   17 اوھان پا     وبہڪ۽ پنھنجي ۾ دلين ب   يسريَءڙپنھنجي خالف ائيَءڇڙجي
نہ    تصور پياريو،    وڙوڪ۽.  ريڪجو نه س   وڇقسم اھي آھن  ڀته شيون

فرمائي         خداوند آھي، نفرت کي مون کان .وٿجن
پيار      ريڪان 19 سان امن ۽ .ريوڪسچ

فرمائي  20 .  وٿھيئن ا   اهو االفواج ما   يندو،ٿتائين  اڃرب اتي ۽  هوڻته ايندا،
:يترنڪ رهواسي     جا شهرن ئي

رهواسي    يڪڙھ21 جا ھلون    ”  انھنڏشھر  ئيٻشھر جلدي اچو تہ چوندا ويندا،
ا    جي خداوند لش    يانڳتہ ۽ گھرون کي    رڪدعا خداوند بہ  وليون،ڳجي آٌء

ايندس.

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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء 
س�چ�  – موضوع

گ   23 سان اوھان اسان  االِءڇھلينداسين،  ڏاسين سان     وٻڌجو اوھان خدا تہ آھي
.ڏگ آھي 

طرف  )14: 4لوقا .7 39-33،:( جي

مو        14 ۾ گليل ۾ طاقت جي روح يسوع :يٽ۽ آيو 
عبادت 33 ھ  ۽ ۾ ھ    ھوڻما وڪڙخاني ۾ جنھن روح   ڪناپا يڪڙھو، جو شيطان

و   ۽ ر   يڏھو سان .ريڪ ڙآواز چيو 
ا   و،ڳل ڻچو34 کي سان.       يوڏ يڇڏ يلوڪاسان تو کي اسان ناصري، عيسى اي

تباهه     اڇآهي؟  وڻرڪ اڇ کي اسان س     ڻرڪتون توکي مان آهين؟ انڻاڃآيو
.   يرڪتون  وٿ پا  جي خدا .ڪآهين ذات 

کيس   ھنڏت35 ن   ”    يڇڄعيسٰي مان ھن رھ، چپ تہ ج.  ڃو ريڪچيو ھنڏ۽
ا     ۾ کيسوچ ن     يوڇڏ الئيڇشيطان مان ان اھو ايذاء    ريڪھو، کيس ۽ ويو،

.نيڏنه 

س 36 پا   يٿحيران  يئيڀاھي ۽ ھي  ” اڳل ڻالھائڳ۾  ڻويا !المڪ وڙھڪتہ آھي 
ناپا       ڻاڪاڇ سان طاقت ۽ اختيار هو ح   ڪته کي اهي  و،ٿ ئيڏ مڪروحن ۽
.رنداڪن اهرٻ آهن 

مل    37 شهرت جي هن چو  ڪ۽ ج  اريڌجي ن  ههڳهر .ريڪتي وئي 
عبادت  38 ھو ا  ۽ مان داخل       يوٿخاني ۾ گھر جي شمعون جي.   يوٿ۽ شمعون ۽

بخار       سخت کي ماُء جي .       يٿزال طلب  الِء کيسھن انھن ۽ .يوڪپيو

م    39 جي ھن ھو کي    و،ٺبي انٿ۽ بخار کي.     وڳل ڻنڇ۽ ھن اھو : يڇڏ۽ ۽  ويو
ا     تي طور فوري خدمت     يوٿاھو جي انھن .وڳل ڻرڪ۽

طرف ) 1: 1 افسيون.8 ،(2جي
ه        1 جو مسيح يسوع سان مرضي جي خدا رسول، ڪپولس،

25-23، 15-13، 1: 4 افسيون.9

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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء

س�چ� – موضوع

ان           ري،ڪتنهن 1 توهان ته آهي گذارش کي توهان قيدي، جو خداوند مان،
س        مڪ کي توهان سان جنهن هلو الئق و،ٿ يڃو يوڏجي

س   13 اسين جو جي          ڀايستائين فرزند جي خدا ۽ ۾، وحدت جي ۾، ڻاڄايمان
تائين        انھن،ڏ ھوَءڻما املڪ يڪڙھ ماپ جي قد جي پوريَء جي مسيح

پھچيون.
ها   14 اسان ته و  يڻاهو نظريي   ندا،ڌو تيڳا ينداسين،ٿنه  ارٻ ڪيڌکان هر ۽

گ    سان واء چاال       ڏجي ۽ چال، جي انسانن هئاسين، جنهن  ڪهلندا چالبازي،
اهي   .ڻرڪ يٺڳ۾ آهن     ۾ انتظار جي

سچ    15 ۾ پيار س   ،ڻالهائڳپر ۾ و   نيڀهن ۾ آهي،  وڪجي و،ٿسگهي  يڌشين سر
پ  :ڻمسيح

تجديد       23 ۾ روح جي ذهن پنهنجي يو؛ٿ۽
ما       24 نئين توھان ته آھي اھو اھو جي   ھوَءڻ۽ پھرايو، پوِء   وڪکي کان خدا

پيدا       تقدس۾ سچي ۽ .يوٿسچائي آھي 
ما  ي،ڇڏکي  ڙوڪ ريڪتنهن 25 پا  هوڻهر سچ   يسريڙپنهنجي الهايو،ڳسان

ه   وڇ اسين .ئيٻ ڪته آهيون    عضوا جا

صحت   سائنس۽
1.2 :16-17

حاصل      ائيڱچ کي مظهر جي .يٿ ريڪحق
2.3 :32-5

جي             هنڏج زندگين بنجر اسان آهي، پري کان محبت ۽ سچائي خدائي دل ته
ل   کي .اٿن ائيڪناشکري سگهون 

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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 جوالء 
س�چ�  – موضوع

س   اڪجي کي و  ڀاسان وا        ڪيڌکان ۾ فضل آهي دعا اها آهي الِء  ڌضرورت جي
ني           ۽ محبت ، نرمي ، صبر ، اظهار    ڪپرجوشخواهشجي ۾ .يوڪعملن

3.232 :26-31

و      ۾ مقدسدرگاهه جي گونجن   يونڏو يونڏسچائيَء اسان  يون،ٿآوازون پر
تي   ت.   يونڏ اٿنه  يانڌانهن صرف ج  هنڏاهو مان    هنڏآهي زندگين جي اسان

احساسختم        درد ۽ خوشيون نهاد جي     ا،ٿ نڃو يٿنام گمراهي کي اسان ته
زندگيَء    ڻيٿدفن  روحاني ا  ڻيٿجيئرو  انهنڏ۽ ملن   ياڳڻ ڻجا ا.ٿنشان

4.593 :4-5

ه.  ا       ؛ڙسندڏروحاني  ڪنبي کان حقيقتن شعوري جي سچائي مادي ڳروحاني
غائب    .ڃڻو يٿاحساسجو

5.308 :14-15

آواز        جو سچ بزرگن وارن الهام اه    وٻڌروح سان خدا ئيڪ الههڳشعوري  يڙ۽
سان     انسان انسان .الهائيندوڳجيئن آهي 

6.213 :30-4

ا   کان غرق             ڳان احساس۾ غلط جي شين تائين اونهائي جي ان علم انساني جو
جي -     ئي،ٿ يقين تي بنيادن رد       ڪه وڪمادي کي وجود حقيقي ۽ و،ٿ ريڪذهن

مم  .  نڪاهو آ             جيئن آيا اهي ۽ هئا، مختلف وانگر آواز تاثرات جا سچ ته يٽاڳآهي
 . جي   آواز الِء م   ٻڌڻ هنڪڏنبين وسيلو رو   ملڪجو تي اهو   حانيطور ته آهي،

. آهي     تباهي ناقابل ۽ عام

7.388 :1-4

      . تقدير       ۽ بلندي جي سچائي خدائي هئا نبي سائنسجا عيسائي شهيد عيسائي
حاصل          فتح حواستي جسماني انهن ذريعي، طاقت جنهن  ڪه ئي،ڪجي فتح

سائنسوضاحت     صرف .يٿسگهي  ريڪکي

8.225 :5-13

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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شايد   پوئل     هنڏج اٿ وڻاڄتوهان جي ان سچائي وفاداري  يڙورٿجي  نڳپهريون ۽
جهن          يَءڙاه. يٿ ريڪجي  جو آزاديَء مارچ جو وقت ته آهي اهو يڻک وڊطرح

و.     وٿ يڌو تيڳا طاقتون جون دنيا ح     هنديون،ڙهن کي سپاهين پنهنجن مڪ۽
نه           ينديونڏ پاسو کان نگهباني تائين وقت ان کي سچ جيستائين يوڏ ڻرڪته

ر     جي نظام سندن نه   نيتڪاهو اشارو.    ريڪحاصل سائنس، کي ٽبائن يلڪپر
م  .   نديڌو تيڳا يندي،ڃنه هميشه  اتي معيار     ڙٻڙگ جههڪآهي جي سچ پر آهي،

ه  .ڪالء آهي   ريلينگ
9.238 :12-13 ،15-21

پري        کان سچ ۾ وقت جي ظاهر   ڻيٿظلم اسان   وٿ ريڪاهو سچ  هنڪڏته به
… . آهي     سگهيو نه سمجهي کي

مالمت     ريلڌس ڻا کي اسان فائدن   نهنڪاسان  هنڏج نداڪموقعا جي تجربي
دعوٰي   جي  نداڪ وششڪجي  ڻرڪجي نه    وڪآهيون پنهنجو آهي، يوڪاسان

ل        وڪجي کي ان آهي پوکيو نه اسان ۽   نداڪ وششڪجي  ڻڻفصل ينٻآهيون،
داخل       طور غيرقانوني ۾ محنت .  ڻيٿجي ا   سچائي آهيون اتلڻڄا ثرڪچاهيندا

عالج        ي،ٿ يره هي الء مصيبت انساني اسان ته وڇآهيون  ولينداڳجيستائين
متاثر      سخت کان غلطي .يٿاسان آهيون   رهيا

10.28 :24-31

فرض   رکي          ڻرڪاهو تعلق سان ماضيَء ظلم خاطر انصافجي ۽ وٿته
ا  آهي      ڄعيسائيت ۾ امن سان عزت        ڻاڪاڇدنيا ۾ سماجن ۽ فرقن کي ان ته

قرار       ي،ٿملي  غلط کي فطرت .  ڻيڏمذهبجي پا   غلطي آهي کي ڻبرابر
آزمائشن.             يٿورجائي  جي هئي، نه قابل جي دنيا کي جن رسول، ۽ شاگرد نبي،

سام  آهي،   يوڪ ناجو جو       نهنڪنه  نهنڪويو علمبردار هر جي سچ ۾، صورت
. آهي  انتظار

11.540 :11-16

ج  الئيزيشنڪيميڪاخالقي  و     هنڏ۾، عالمتون جون وهم وينديون يڌبرائي،
ت  ا   هنڏآهن، پنهنجي رب       ائيَءڻاڻڄاسان ته آهيون سوچيندا اهو برائي اڪ۾
.     ئيڪ اهو  کي اسان پر ان          ڻڻاڄآهي ۽ گناهه نهاد نام قانون جو خدا ته گهرجي

ظاهر     کي اثرن احساس۽          و،ٿ ريڪجي هر جي برائي سچائي ته آهي اهو صرف
ختم       کي طاقت سموري جي .يٿسگهي  ريڪگناهه

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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12.30 :19-25

س            ۽ غلطي ربنياتي عيسى مسيح تي، طور مثالي انفرادي جي گناهن، نيڀسچ
رد      کي موت ۽ اشارو   -       ڻرڪبيماري کي رستي جي زندگي ۽ سچ آيو، الء

.      ڻرڪ س  جي عيسٰي حضرت مثالي هي ظاهر   يريئرڪزميني  يڄالء يوڪ۾
فرق               ۾ وچ جي غلطي ۽ سچائي احساس، مادي ۽ اوالد جي روح .يکاريوڏويو،

13.229 :23-8

ما  ھنڪڏجي بيمار   ھوَءڻخدا ھئ   و،ٿ ريڪکي ضرور جي    ڻبيمار ان ۽ گھرجي،
ب  س،ڪبرع س  ڻاڪاڇگھرجي،  ڻھئ يڇڙصحت، اھو ۽  وٺس جھڪ ڀتہ آھي

 . جي   رھندو قائم جي     هنڪڏھميشه قانون جي پيدا   يڀڃڪڙخدا ريڪبيماري
بيمار   ي،ٿ ن     ڻيٿاهو اسان ۽ آهي؛ جي  ريڪ اٿصحيح اسان هنڪڏسگهون

نه   ٿچاهيون  ۽ جي  ڻرڪا، جي متڪح ا،ٿسگهون  ريڪاسان  هنڪڏگهرجي
رد   منڪح جي.       اٿسگهون  ريڪکي عقيدي جي ذهن فاني نه  يڀڃڪڙاهو آهي،
جي          نهنڪ جي، ذهن خدائي ئي نه ۽ نه جي جو    اڪقانون عقيدي جي بيماري

ب  .    جنديڻسبب آهي،  سچ عالج بيماري  -     الههڳ ابهڪآهي ته آهي سچ اهو ناهي،
حقيق  .يغير آهي 

جي         هنڪڏجي آهي؛ امر تعلق جو ان آهي، حقيقي سچ   هنڪڏبيماري اهو سچ،
 . آهي   حصو سان    اڇجو دوا يا      ندا،ڪ وششڪتوهان معيار جي سچ بغير، يا

تباهه    کي جي   ڻرڪحالت پر فاني        هنڪڏالء؟ هن ته آهن، وهم گناهه ۽ بيماري
بيدار    مان آ          ،ڻيٿخواب ۾ الفاني تقدس۽ صحت، کي اسان وهم، هي. يندوڻيا

اچ      الِء هميشه جو مسيح جي       ڻبيداري ظاهر، يافته ترقي جي سچ غلطي اڪآهي،
ختم   شفا     يٿ ريڪکي کي بيمار .يٿ ئيڏ۽

14.120 :15-24

       . حواسصحتجي         مادي ئي نه ۽ جي دماغ پر آهي، نه حالت جي مادي صحت
شاهدي      اعتماد قابل تي سائنس.     اٿسگھن  ئيڏموضوع جي شفا جي دماغ

اهو   يٿ يکاريڏ نامم    نهنڪته الء شيء گواهي      نڪبه سچي کي دماغ پر آهي
ظاهر        ڻيڏ کي حيثيت حقيقي جي انسان .  ڻرڪيا تنهن  سائنسجو  ريڪالء

رد         کي گواهي حواسجي جسماني اصول، ظاهر    ندي،ڪخدائي کي ريڪانسان
جي         وٿ آهي، موجود سان آهنگي هم ۾ سچ ۽      وڪته آهي؛ بنياد واحد جو صحت

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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سائنسس   يَءڙاه رد    نيڀطرح کي شفا    ي،ٿ ريڪبيمارين کي ي،ٿ ئيڏبيمارن
ختم     کي ثبوتن رد      ي،ٿ ريڪغلط کي منطق مادي .يٿ ريڪ۽

15.242 :9-21

کي            ڪه انهنڏآسمان  اسان سائنس۾ خدائي مسيح ۽ آهنگي، هم آهي، رستو ئي
رستو   نه   اڪ يٻاها.  وٿ يکاريڏاهو -   ڻڻاڄحقيقت جو  زندگيَء وبهڪ يوٻآهي

هئ   نه سندسع    ي،ڪني- ڻشعور ۽ نام      اسيڪخدا جي احساسن ۽ سواِء، کان
م      کان خوشي ۽ درد .ڻيٿ انهونٿنهاد

ه  خود و    ڪمحبت کان جسم .  ڪيڌمضبوط صبر   آهي جي  ڙندڪمبهم خدا
محنت        کي اسان ته اچو ۾، سان     ريونڪفرمانبرداري محلول آفاقي جي محبت

ا     ڙڻوٽ جي غلطي الِء محبت، -        -يالئي،ڪجي خود ۽ انصاف خود ارادي، خود
خالفجنگ     وڪجي .وٿ ريڪروحانيتجي  . موت      آهي قانون جو گناهه ۽

.زندگي آهي     لباسسچ جو

16.255 :1-6

سچائي   تبديل   ائناتڪابدي .     ريڪکي ذهني   پنهنجي انسان ته جيئن آهي رهي
و     ينداڇڏالهي  اڙپڪ يلڪل ۾ اظهار سوچ . ”   نديڌآهن، روشني  ته اچو ئي،“ٿآهي

تبديل             کي افراتفري ۾ نظم آهي، مطالبو دائمي جو محبت ۽ نظمن  ڻرڪسچ ۽
. اختالف    ۾ موسيقي جي

فرض   جو ڏينهن
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

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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آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

هڪقاعدو      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

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   فرضجي
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 

_____________________

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 


