
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 نومبر 
ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير  – موضوع

.2022، 27آچر، نومبر 

يوڪ ينسڊ ، يمٽغير مروج ۽ جديد نمانوائيشن ، الياس ميميرزم ۽ هائپنو—   مضمون
ويو

15: 29 يسعياه  گولڊن جو متن:

 اونداهين ۾مڪ ۽ انھن جا ا،ٿ الِء گھرن ڻائڪ پنھنجي صالح کي خداوند کان ليڪ"افسوس انھن الِء جي
"و؟ٿ يڻاڄ يرڪ ۽ اسان کي و؟ٿ سيڏ اسان کي يرڪ ا،ٿآهن، ۽ اهي چون 

15، 13-8: 30 يسعياهجوابدار پڙهڻ:

 اهو وقت اچيريو،ڪ ٽ ۾ نوتابڪ تي لکو، ۽ ان کي يبلٽ يڪڙ هيانڳ انھن جي او،ڃ ويڻها8
 هميشه ۽ هميشه الء:وٿسگھي 

:نداٻڌ رب جي قانون کي نه يڪ جيارٻ ار،ٻ ڙالھائيندڳ ڙوڪ آهي، ھوڻ باغي ماڪته هي ه9

 اسانريو،ڪ صحيح شيون نه پيش ٽ ۽ نبين کي، اسان وسو؛ڏ نه ا،ٿ کي چون نڙسندڏ يڪجي10
:ريوڪ يڳڪٿ جي انڙوڪ الھايو،ڳ شيون يونٺسان س

 ذاتڪ بني اسرائيل جي پايرايو،ڦ طرف ڪ رستي کان هيو،ڇڏ ائيٽتوهان کي رستي کان ه11
.يوڇڏ يڪ کان رويانڳکي اسان جي ا

 ۽ا،ٿ يوڪتہ توهان هن لفظ کي ناپسند ڻاڪاڇ ،ڪ بني اسرائيل جو پاوٿ هيئن فرمائي ريڪتنھن12
 ۽ ان تي قائم رهو:يو،ڪ روسوڀظلم ۽ خرابي تي 

 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 ،27 نومبر

ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير – موضوع

يڪڙ الِء تيار آهي، هڻ گروڪ وانگر هوندو جيڀڃڻ يڪڙ اهو ظلم توهان جي الِء هريڪتنھن13
.يٿ وقت ۾ اچي يڪڙ اوچتو هيڀڃڪڙ جنھن جي رندو،ڪ ناهرٻ ديوار ۾ اهينٿم

. واپسي ۽ آرام ۾ توهان کي بچايووٿ ذات فرمائي ڪجو خداوند خدا، بني اسرائيل جو پااالِءڇ15
ويندو. خاموشي ۽ اعتماد ۾ توهان جي طاقت هوندي.

سبق جو خطبو

بائبل

30: 21امثال .1

 ۽ سمجھه ۽ صالح نه آهي.متڪ حابهڪرب جي خالف 30

19 :1 ينٿرنڪ 2.1

 ۽ هوشيار جي سمجھ کيندس،ڪجو اهو لکيل آهي تہ آٌء عقلمندن جي دانائيَء کي ناس االِءڇ1
.ندسڪناس 

 )جي طرف(1:1نحميا .3
 هچليا جي لفظن.ٽنحمياه پ1

10 )۽ جي(، 8، 5-1: 2نحميا .4

 بادشاهه جي ويھين سال ۾، اهو شراب هنسسڪسسٽڪ ته نيسان جي مھيني ۾، اريوٿ۽ ائين 1
 مان هن جي موجودگيَء ۾ اداس نهيڻ. هانوڏ بادشاهہ کي يڻ هو، ۽ مون شراب کيانڳجي ا

هوس.

يوٻ اداس آهي؟ اهو وڇ بادشاهہ مون کي چيو تہ تون بيمار نہ آهين، تنھنجو منھن ريڪتنھن2
يو،ٿ پڊ وڍاڏ مون کي هنڏ آهي. تکڏ نه پر دل جي جھهڪ

 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 ،27 نومبر 
ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير  – موضوع

ئي،ٿ نه منھنجو منھن اداس وڇ گھرجي: ڻ۽ بادشاهه کي چيو ته، بادشاهہ هميشه جيئرو ره3
يڙ جي مقبرن جي جاء، برباد آهي، ۽ ان جا دروازا باه سان سنڏاڏ شھر، منھنجي ابن هنڏج

ويا آهن؟

 الِء گھرندو آهين؟ سو مون آسمان جي خدا کان دعايَءڙھڪپوِء بادشاهه مون کي چيو، تون 4
گھري.

 کيرڪ تنھنجي نوهنڪڏ اهو بادشاهہ کي پسند اچي، ۽ جيهنڪڏ۽ مون بادشاهہ کي چيو، جي5
 جي قبرن جينڏاڏ منھنجي ابن انھن،ڏ ته تون مون کي يھوداه ئي،ٿتوهان جي نظر ۾ راضي 

.ريانڪ ته مان ان کي تعمير و،ٿ لينڪ موانھنڏشھر 

 جي مطابق مون تي.ٿ هيٺ منھنجي خدا جي سيو،ڪ۽ بادشاهه مون کي عطا 8

 ته اتييوٿ کڏ وڻ اهو انھن کي تمام گھو،ٻڌ عمون، اهو ر،ڪ سنبلط هوروني ۽ طوبياه نوهنڏج10
 الء.ڻولڳ الئيڀ بني اسرائيلن جي وڪ آيو آهي جيھوڻ ماڪه

17، 9-6: 4نحميا .5

مڪ کي ھنڻ ته ماڻاڪاڇ وئي، يٿ ڏ تائين گڌ ان جي اتڀ يڄ ۽ ساهي؛ٺ اسان ديوار ريڪتنھن6
 جو ذهن هو.ڻرڪ

 آهي ته يروشلم جونوٻڌ  سنبلط، طوبياه، عربن، عمونيون ۽ اشدودين،هنڏ تہ جيوٿپر ائين 7
يا،ڙاوڪ اڍاڏ پوء اهي يو،ڪ شروع ڻيٿ بند يڀڃڪڙ۽ اهو ته   آهن،ھيلٺ تيونڀ

 الِء.ڪڻ ۽ ان کي روهنڙ تہ اچي يروشلم سان وئيڪ سازش جيڏ گنيڀ۽ انھن س8

 رات انھن جي خالفينھنڏ ريڪان جي باوجود اسان پنھنجي خدا کي دعا گھري، ۽ انھن جي 9
 رهيو.ڳجا

 زمين تي هئا،يڪ جيڏ هئا، انھن سان گنداڻ بار کيڪ رهيا هئا، ۽ جياهيٺ تي تڀ يڪاهي جي17
 کنيو.يارٿ سان هٿ هئيٻ ۽ يو،ڪ مڪ مان نٿ پنھنجي هڪانھن مان هر ه

16، 15، 12-10، 8(، ڻ )اچ7، 6-2(، 1 )۽ جي 1: 6نحميا .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 ،27 نومبر

ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير – موضوع

 تهمٿ اوٻڌ ۽ گيشم عربن، ۽ باقي اسان جا دشمن،  سنبالت ۽ طوبيا،هنڏ جيو،ٿ اهو واقعو يڻها1
.يڇڏ نه يڀڃڪڙ به اڪ ۽ ان ۾ م،ٿ ائيڪ تعمير تڀ

ٺوڳ ڪ هنھنڪ مان نٺوڳ ته اونو جي ميداني اچو  تہ،ليوڪ موانھنڏاهو سنبلت ۽ گيشم مون 2
 جو سوچيو.ڻرڪ. پر هنن مون کي شرارت يونٿ ڏ۾ گ

 رهيو آهيان، انھيَءريڪ مڪ وڏ ووڪڙ چيائونس تہ آٌء هليا،ڪ قاصد موانھنڏ۽ مون انھن 3
ٺ تہ هييانڏ يڇڏ تہ آٌء ان کي هنڏ جري،ڪ بند مڪ تہ اهو وڇ لھي نہ سگھان، ٺالِء تہ آٌء هي
لھي اچان؟

 طرحيَءڳ. ۽ مون کين ساليوڪ هن قسم کان پوء مويراڀ چار انھنڏتنھن هوندي به انھن مون  4
.نوڏجواب 

 ۾ کليل خط هو.ٿ جنھن جي هليو،ڪ موانھنڏ سنبلت کي مون رڪ پنھنجي نويروڀپوِء پنجون 5

 ته تون ۽و،ٿ ويو آهي، ۽ گيشمو اهو چوي ايوٻڌجنھن ۾ لکيو ويو هو، اها غير قومن جي وچ ۾ 6
يٿ ته تون انھن جو بادشاهه و،ٿ اهينٺ تڀ: جنھن الِء تون يوڪ جو خيال ڻرڪيھودين بغاوت 

سگھين، انھن لفظن جي مطابق.

.ريونڪ صالح جيڏ اچو ۽ گيڻ هاريڪتنھن7

 پر تون انھنو،ٿ طرح تون چوين يَءڙ جھونھي،ڪ الھہڳ يڙ تہ اهليوڪ موانھنڏپوِء مون هن  8
.وٿ يٺڳکي پنھنجي دل مان 

۽ هن چيو  ويو هو.يوڪ مھتابيل جي گھر آيس، جنھن کي بند ٽ داليا پٽان کان پوِء آٌء سمعياه پ10
ريون،ڪ جي اندر، ۽ اچو ته مندر جا دروازا بند مندر  خدا جي گھر ۾ ملون،جيڏته، اچو ته گ

 الء ايندا.ڻ الء ايندا. ها، رات ۾ اهي توهان کي مارڻ ته اهي توهان کي مارڻاڪاڇ

 آٌء آهيان، پنھنجي جانوڪ آهي، جييرڪ گھرجي؟ ۽ اُتي ڀڄڻ شخص کي يڙ اهاڇ۽ مون چيو، 11
 مان اندر نه ويندس.ي؟ڃ ۾ ولڪ الِء هيڻبچائ

 هئي،ئيڪ يڳڪٿ هو. پر هن منھنجي خالف اليوڪ مون سمجھيو ته خدا کيس نه موس،ڏ۽، 12
 هئي.نيڏ ريڪ ته طوبياه ۽ سنبالت هن کي نوڻاڪاڇ

.يٿ ۾ پوري ينھنڏ اويھنٻ تي، ينھنڏ ديوار ايلول مھيني جي پنجويھن ريڪتنھن 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 ،27 نومبر 
ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير  – موضوع

 اسان جي آس پاس هيون،يڪ قومون جيڀ ۽ سو،ٻڌ دشمنن نيڙ اسان جا مهنڏ ته جيو،ٿ۽ ائين  16
تہ اهي سمجھندا هئا تهڻاڪاڇ لھي ويا، ٺ هيوڻ اهي پنھنجي اکين ۾ تمام گھائين،ڏٺاهي شيون 

 ويو آهي.يوڪ اسان جي خدا جي طرفان مڪاهو 

1: 4 يوحنا 7.1

تہڻاڪاڇ اهي خدا جا آهن، اڇ پر روحن کي آزمايو ته يو،ڻاي پيارا، هر روح تي ايمان نه آ1
 ويا آهن.ريڪ نبي دنيا ۾ ناڙوڪ يترائيڪ

40-37: 12لوقا .8

وٿ رهندو: آٌء اوهان کي سچ سندوڏ هنڏ ايندو تهنڏ جھارڻ جن کي پالر،ڪ آهن اهي نواڳاڀس37
 اچي انھن جياهرٻ الِء ويھاريندو، ۽ ڻ ۽ کين ماني کائيندوڍڪ کي ڻ تہ هو پنھنجو پاايانٻڌ

.ندوڪخدمت 

تڪ ۾ اچي، ۽ انھن کي ائين ئي لھندو، بريَءڙ گھئينٽ ۾ اچي، يا يَءڙ گھئيٻ هو هنڪڏ۽ جي38
.رڪوارا آهن اهي نو

 وقت ايندو، اهويڙھڪ کي خبر هجي ها ته چور ڪ گھر جي مالهنڪڏ ته جيو،ڻاڄ۽ اهو 39
 ها.ريڪ نه ليفڪ جي تڀڃڻ ها، ۽ پنھنجي گھر کي سيڏ

 اوهين نہ سوچيندا.هنڏ تي ايندو جيَءڙآدم انھيَء گھجو ابناالِءڇ اوهين بہ تيار رهو، ريڪتنھن40

13-10: 6 افسيون.9

آخرڪار ، منھنجا ڀائر ، رب ۾ مضبوط ۽ هن جي طاقت جي طاقت ۾.10

خدا جي پوري بازي کي هٿ ڪري ڇڏي ، ته توهان شيطان جي بدمعاشين جي خالف ٿي بيھي11
سگھو.

ڇاالِء جو ، اسين گوشت ۽ رت خالف نہ ، پر اصولن سان ، طاقتن خالف ، هن دنيا جي12
اونداهين جي حاڪمن جي خالف ، اعلٰي جڳھن تي روحاني برائيَء خالف.

 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 ،27 نومبر

ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير – موضوع

تنھنڪري اوهان کي خدا جي پوري هٿيرائي وٺي ، ته اوهان کي بُري ڏينھن ۾ برداشت ڪرڻ13
جي قابل ٿي سگھون ، ۽ سڀني کي ڪرڻ ڇڏي ڏيڻ الِء.

سائنس ۽ صحت

1.442 :30-32

يٿ ته ذهني خرابي توهان کي نقصان نه پھچائي سگھي جوڻ قانون بڪ الِء هڻ سائنسدان، پارسچنڪ
 هجي.نديڳ ۾ هجي يا جاڊ ننهنڏج

 صفحويونڳا 1-7: 2.100

ع ۾ جرمنيَء ۾ ميسمر پاران نظر ۾ آندو1775 يروڀميسميرزم يا جانورن جي مقناطيس کي پھريون 
ڪ جي مطابق، هن ان نام نھاد قوت کي سمجھيو، جنھن کي هن چيو ته هياڊلوپيڪ سائيڪويو. آمري

 جو وسيلو آهي. سندس تجويزون هن ريت هيون:ڻرڪ بيماريَء کي ختم ان،ٿ جي مئيٻجاندار 

ٽ باهمي اثر موجود آهي. حيواني جسم هن ايجنڪ شين جي وچ ۾ هڪ"آسماني جسمن، زمين ۽ متحر
."وٿ ھالئيڦ کي اعصاب جي مادي ذريعي ڻجي اثر کي حساس آهن، پا

 ته ميسمر جي نظريي جينوڏ مڪ کي حيٽلڪ فيلڪيڊ پيرس جي ميومتڪع ۾ فرانس جي ح1784
 وئي، جنھن ۾ئيڪ مقرر ميشنڪ ڪ تحت همڪ. ان حريڪ پيش ٽ ۽ ان تي رپورريڪتحقيق 

:ئيڪ ٽ کي هن ريت رپورومتڪ حميشنڪ هو. هن مشنرڪ ڪ به هلنڪبينجامن فرين

 مقناطيسي جي وجود ۽ افاديت جي حوالي سان، اسان متفقه نتيجي تي پھتا آهيون ته حيواني”حيواني
 مقناطيس جي عوامييڪ به ثبوت نه آهي؛ ته پرتشدد اثرات، جيوڪمقناطيسي مايع جي وجود جو 

ثرات تايلٿ الِء، يا تخيل جي جوش ۽ حواس تي پيدا ارڦيرڦ انھن جو سبب آهن. ا،ٿمشق ۾ نظر اچن 
 آهي، ۽ تخيل جييڻيٿ حقيقت درج ڪيڌ وڪ ۽ اها ته انساني ذهن جي غلطين جي تاريخ ۾ هانھن؛ڏ

 اهم تجربو آهي."ڪطاقت تي ه

3.101 :21-25

ڪ ته اهو هاٿ يارينڏ جا پنھنجا مشاهدا هن کي يقين ڪ بابت ليکمڪجانورن جي مقناطيس جي 
 ۽ انھن جيا،ٿ نڪ ان تي عمل يڪ جيوٿ نه آهي، ۽ ان جو اثر انھن تي پوي ٽ ايجنڙندڪعالج 

.اٿ نڃ ويٺ وانھنڏ اخالقي ۽ جسماني موت ن،ڪ اٿ ان جي مزاحمت نيڪمضمونن تي جي

 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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4.102 :1-8

وڪ آهي جياليندوڀ کي سننيڀ ته خدا سڻاڪاڇ به سائنسي بنياد ناهي، وڪجانورن جي مقناطيس جو 
 عقيدو آهيڪحقيقي، هم آهنگ ۽ ابدي آهي، ۽ هن جي طاقت نه جانور آهي ۽ نه انسان. ان جو بنياد ه

 ۾ نهنھن نفي آهي، جڪ هزميپنوتي۽ اهو عقيدو جانور، سائنس ۾ حيواني مقناطيس، ميسميرزم ، يا ه
 غير حقيقي تصور آهي.ڪعقل، طاقت ۽ نه حقيقت آهي، ۽ ان لحاظ کان اهو نام نھاد فاني ذهن جو ه

5.103 :18-28

 غلطي، يا فانيزميپنوتي ويو آهي، جانورن جي مقناطيسي يا هنوڏ سائنس ۾ نالو رسچنڪجيئن ته 
وٺدماغ الء مخصوص اصطالح آهي. اهو غلط عقيدو آهي ته ذهن معاملي ۾ آهي، ۽ برائي ۽ س

 بهڪ طاقتور. هن عقيدي ۾ سچائي جي هڪيڌ ۽ ووٺآهي. اهو برائي جيترو حقيقي آهي جيترو س
 جو بدصورت روپ اخالقي بيوقوفيَء ۾زميپنوتي آهي. هارڪ نه آهي. اهو يا ته جاهل يا بديفيتڪ

 ۽ اهي فاني ذهن جي افسانن کييون،ٿ. الفاني ذهن جون حقيقتون انسان کي برقرار رکن وٿاچي 
ائيڳ بيوقوف پتنگن وانگر، پنھنجن پرن کي ش،ڪ جن جي بيوقوف ۽ بيوقوف پيشيون،ٿ نڪتباهه 

.وٿ ريڪ ۾ يٽ ۽ موٿ

6.451 :19-23

 ته انساني خواهشوٿ يڻاڄهر عيسائي سائنسدان، دماغ جي شفا جي سائنس جو هر باضابطه استاد، 
 کي انساني ارادي جي اثر کانڻ گھرجي ته هو پنھنجو پاڻعيسائي سائنس نه آهي، ۽ هن کي اهو سمجھ

 الء.ڻبچائ

7.446 :24-16

. انسانن جي نه، پرريوڪ ثابت ارڪ ۽ ان جي بييٿ توهان ان تي غالب ندي،ڪبرائي جي مزاحمت 
. ارادييونٿ ينڏ بيمار کي شفا يڪ جييونٿ نڪخدائي خوبيون، روحاني روشني ۽ طاقت کي ظاهر 

. تنھنارڪ آهي، صحت ۽ سوچ جي سالميت الء نقصانيندوڻ حالت تي آhypnotic ڪجي مشق ه
 به سببنھنڪ خوشحالي ۽ ڍڪڻ گھرجي. ظلم کي ڻرڪ ۽ ان جي خالف حفاظت ڻسڏ ان کي ريڪ

 توهان کي ان جيريڪ ثرڪ اائيڻاڄ ڻ جي اڻرڪ. غلطي کي ختم يندوڪجي آخري فتح کي رو
.يٿ ريڪغلط استعمال جي تابع 

.نديڪ يڀڃڪڙ جي خالف ومتڪ ويو آهي انسان جي انفرادي حق خود حيوڙوٽ قانون کي آسماني
 جي سوچن تي اثرينٻ به اختيار نه آهي ۽ نه ئي اخالقي حق آهي ته وڪ سائنس ۾ رسچنڪ ٽاسان و
. ذهني مشق ۾ توهان کي اهو نهئيٿ سواِء ان جي ته انھن کي فائدو ريون،ڪ وششڪ جي ڻيٿانداز 

 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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وششونڪ جي جاهالنه ڻرڪ مڪ اڱ گھرجي ته غلط انساني راِء، متضاد خود غرضي، ۽ چڻوسار
 جي قابلڻرڪ يا فيصلو ڻڻاڄ مردن جي ضرورت کي درست طور تي يٿشايد توهان کي پنھنجي سا

 ۽ ذهني قاتلين جيي،ڃ ويوڏ مدد الء سهنڏ جيوڏ قاعدو آهي، بيمار کي شفا ريڪ. تنھن ائينڻنه ب
.چايومتاثرين کي ب

 ۽ندوڪ ناهي. برائي وقت ۾ ظاهر ائيندوڪ خيرات هميشه الِء غلطي کي لوڙوڪ ذهانت، يا جھالت،
ي،ٿ ذهني طور تي سچائي سان برقرار رهي هنڏ جي بحالي واري عمل، جمٽ. سسيندوڏ کي سزا ڻپا

قدرتي طور تي هلندي آهي.

8.102 :16-2

 رهيا آهن، ۽ ان جي جارحتي خاصيتون سامھون اچييٿجانورن جي مقناطيسي جا نرم روپ غائب 
ڪيڌ جالن کي وڪالڪ آهن، هر يلڪ ۾ لنڳ فاني سوچن جي اونداهي در،ڪڪ جا وهنڏرهيا آهن. 

 آهن جو اهي عمرجھاڳ اڙپيچيده ۽ نفيس بنائي رهيا آهن. جانورن جي مقناطيسيت جا موجوده طريقا اه
.وٿ آهن، جنھن کي مجرم چاهي نداڪ آهن ۽ ان موضوع تي بي حسي پيدا ينداڇڏ اسائيڦکي بي حسي ۾ 

 اقتباس:ڪ مان هڊ هيرالنٽ آهي بوسنلڏ ٺهي

. انوٿ ئيڏ قرض نه انھنڏ کي آسان وضاحت ۽ ترقي ڻ پنھنجو پاوڪ مسئلو آهي جيڪميسميرزم ه "
 جوڻيٿ يڪ طرفان بدسلوڪ ان جي مالريڪ وڻ جي مشق، ۽ گھرولٽنڪ ٽڪيڊڪٽجو مطلب آهي 

 ۾، فرد يا سماج الء."ٽيڀ صورت ۾ مالزمن جي يٻ آهي، انڪام

ڪ گھرجي ته برائي طاقت نه آهي. ان جي نام نھاد استبداد آهي، پر غيرت جو هڻ کي سکانسان
 ۾ ئي خاندانن ۾ پيار ۽ڳ ۽ اي،ٿ ريڪ سائنس برائي جي بادشاهت کي ختم رسچنڪمرحلو آهي. 

 ۾.يٽميونڪ ريڪ ۽ ان يٿ ئيڏ کي فروغ يڪني

9.98 :4-7 ،15-21

 بيمار کي شفاوڪ ظھور، جييھرٻ جي نبيَء کي ذهني افق ۾ انھن دورن جي نشانين، عيسائيت جو ڄا
 ويندو.نوڏ نشان نه وبهڪ يوٻ ۽ و،ٿ ريڪ آهي ۽ غلطي کي ختم يندوڏ

 عيسائي دماغ جيانھون،ٿ گرفت کان ملھيٿ عقيدن جي اهر،ٻ احاطي کان مزورڪ عقيدن جي انساني
 عمرن ۾ بيشمار آهي جيئن مسيح جينيڀ ظاهر ۽ عملي سائنس آهي. اهو سڪشفا جو مظاهرو ه

 رهيارڪ الء بيڻرڪ ۽ عمل ڻ هر انسان کي سمجھاڪ جي،ڻيٿسچائي، زندگي، ۽ محبت جي نازل 
.يٿ

10.99 :23-29

 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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 ۽ خودمختاري آهن،يزگيڪ جن جا مظھر صحت، پارا،ڪسچي روحانيت جا پُرسکون، مضبوط وه
ڪ گھرجي، جيستائين مادي وجود جي عقيدن کي هڻرڪ مضبوط ڪيڌانھن کي انساني تجربي کي و

. االئي روح جي سائنسي مظاهري ۽ خدا جيوٿ ئيڏ ۽ گناهه، بيماري ۽ موت ي،ڃ ووڏٺگنجي مسلط نه 
.ھهڳ انسان الِء دائمي جاملڪروحاني، 

ڏينهن 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 ۽ نººه ئي صººرف ذاتي لگººاڳ ، مººادر چººرچ جي ميمººبرن جي مقصººدن يººا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنسººدان 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 سººڀني بººراين کººان نجººات ملي ، پيشººنگوئي ڪººرڻ ، قضººا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

 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
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اهو هن چرچ جي هر فرد جººو فººرض هونººدو تººه هºُو روزانºه جººارحيت واري ذهºني تجººويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي فººرض کي وسºارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصºاف ڪيºو يºا مºذمت 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 


