
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 وبرڪٽآ 
حقيقي غير  – موضوع

.2022، 2 وبرڪٽآچر، آ

غير حقيقي—   مضمون

27: 6 وحنای  گولڊن جو متن:

 دائمي زندگيَء تائين قائموڪ پر انھيَء گوشت الِء جيئي،ٿ ناس وڪ جيريوڪ"ان گوشت الِء محنت نه 
رھي."

11-7،  19-17: 6 يسٿ تيم1جوابدار پڙهڻ:

نڪ ھن دنيا ۾ دولتمند آھن ، ته اھي اعلٰي دماغ وارا ناھن ، ۽ نه ئي يڪانھن کان چارج1 و جي17
 شيون لطفيونڻ تمام گھوٿ ئيڏ اسان کي وڪ غير يقيني دولت تي ، پر جيئري خدا ۾ ، جياٿ

 الِءڻيٿاندوز 

 الِء تيار ، رابطي الِء تيار؛ڻرڪ ۾ دولتمند ، تقسيم منڪ ، اھي آھن اٿ نڪ مڪاھو اھي 18

 وقت جي خالف ، ته جيئن اھي قائم رکي سگھنڙ بنياد آھي ايندڪ ھڻ ۾ ذخيرو رکڻ الِء پاڻرک19
دائمي زندگي.

يٺ به نه وجھهڪ به نه آندو آھي، ۽ اھو يقين آھي ته اسان جھهڪ ته اسان ھن دنيا ۾ ڻاڪاڇ7
.اٿسگھون 

.يوڏ ڻيٿ اسان کي ان سان مطمئن اڙپڪ ۽ وڌ۽ کا8

 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
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 وبرڪٽآ

حقيقي غير – موضوع

 آھن،لٿاڦ خواھشن ۾ ڙکوئيندڏ بيوقوف ۽ اڻ ۽ گھلٿاڦ ۾ اسيڦ سي اللچ ۽ ينداٿ دولتمند يڪپر جي9
.اٿ نڪ کي تباھي ۽ تباھيَء ۾ غرق ھنڻ مايڪجي

 ايمان کانھوڻ مايڪ آھي: جنھن جي اللچ ۾ ڙ جي پاائيَءڇڙ بنيڀجو پئسي جي محبت ساالِءڇ10
 ويا آھن.اسائيڦ ۾ کنڏ ئي نڻ کي گھڻ ويا آھن، ۽ پايٿگم 

 دينداريَء، ايمان، محبت، صبر،يَء،ڪ. ۽ نيڀڄ انھن شين کان ھو،ڻپر تون، اي خدا جا ما11
.ريوڪعاجزي جي پيروي 

سبق جو خطبو

بائبل

17، 15، 3-1: 20خروج .1

 چيو تہ،يون،ڪ بيان الھيونڳ ڀ۽ خدا اھي س1

يوڪڍ مان، غالميَء جي گھر مان ڪآٌء خداوند تنھنجو خدا آھيان، جنھن توکي مصر جي مل2
آھي.

 معبود نه ھوندو.يوٻ وڪ تنھنجو ڳمون کان ا3

 گھرجي.ڻرڪتوھان کي چوري نه 15

 جي زال، نه ھن جييسريڙ تون پنھنجي پار،ڪ جي گھر جي اللچ نه يسريڙتون پنھنجي پا17
 شيء جو اللچ نهنھنڪ نه ھن جي گدا، ۽ نه ري،ٻڪ نه ھن جي انھي،ٻ نه ھن جي ر،ڪنو
.رڪ

(وٿ رکي وڪ )جي25: 28 امثال.2

 ويندو.جيٿڪ سو وٿ ريڪ روسوڀ خداوند تي وڪ... جي25

 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 ، 2022 ،2 وبرڪٽآ 
حقيقي غير  – موضوع

7، 6: 49زبور .3
.اٿ نڪ تي فخر ائيَءڻ ۽ پنھنجي دولت جي گھا،ٿ نڪ روسوڀ پنھنجي دولت تي يڪاھي جي6

 سگھي ۽ نه ئي خداوٿ نه ئيڏ اروٽڪوڇ کي اُءڀ به صورت ۾ پنھنجي نھنڪ به وڪانھن مان 7
:وٿ سگھي ئيڏکي ان جي بدلي ۾ 

8-5: 17 یرمياه.4

 انسان تي ،وٿ ريڪ روسو وڪ تي جيھوَءڻ لعنت آھي انھيَء ماوٿ طرح خداوند فرمائي يَءڙاھ5
 خداوند کان.يٿ ي ڏ جو گوشت ، ۽ جنھن جي دلٿ پنھنجي ھوٿ۽ اھي 

 سو ايندو. پر بيابانن ۾ بي ھن تيھنڏ جسندوڏ ريگستان جي تپش وانگر ، ۽ نھ يندوٿاالِءجو اھو 6
 واري زمين ۾ ۽ آباد ناھن.ڻ لويڪڙرھندا ، ھ

 ، ۽ جنھن جي اميد خداوند آھي.وٿ خداوند تي روسو رکي وڪ جيھوڻاو آھي اھو ما7

وٿ يڙ پکيونڙ سندس پاوڪ سان آھي ، ۽ جييَءڻ پاوڪ جييندوٿ وانگر ڻالِءجو اھو انھيَء و8
 جييَءڪ گرمي ايندي ، پر ان جو پنو ھوندو؛ ۽ خشھنڏ جسندوڏ تي ، ۽ نه ناريڪدرياَء جي 

.ندوڪ بند ڻيڏ يڪسال ۾ محتاط نه رھندو ، ۽ ن

23: 4 یمت.5

 بادشاھت جييندو،ڏخانن ۾ تعليم  گليل ۾ گھمندو رھيو، انھن جي عبادتيڄ۽ عيسٰي س23
 جي ھر قسم جي بيمارين ۽ ھر قسم جي بيمارينھنڻ رھيو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رھيو.يندوڏکي شفا 

2، 1: 5 یمت.6

 آيا.سٽ تہ سندس شاگرد ووٺ ھو بيھنڏ ويو ۽ جھيڙ جبل تي چيڪڙ ھو ھسيڏ کي ڙمي1

۽ ھن پنھنجو وات کوليو، ۽ انھن کي سيکاريو، چيو.2

24-19: 6 یمت.7

 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 ، 2022 ،2 وبرڪٽآ

حقيقي غير – موضوع

نداڀڃ ۽ جتي چور ا،ٿ ينٿ ۽ مورچا خراب اڏيڪ جتي ريو،ڪ نه ڏپنھنجي الِء خزانو زمين تي گ19
.اٿ نڪ۽ چوري 

 ۽ جتي چور نها،ٿ نڪ نه زنگ خراب اڏيڪ آسمان ۾، جتي نه ريوڪ ڏپر پنھنجي الِء خزانو گ20
.نڪ چوري يڪ ۽ ننڀڃ اٿ

 ته جتي توھان جو خزانو آھي، اتي توھان جي دل به ھوندي.ڻاڪاڇ21

وڄ توھان جي اک واحد آھي، توھان جو سھنڪڏ جيريڪجسم جي روشني اک آھي: تنھن 22
 ھوندو.ريلڀجسم روشني سان 

ريڪ ھوندو. تنھنريلڀ بدن اونداھين سان وڄ آھي، تنھنجو سيڇڙ تنھنجي اک بھنڪڏپر جي23
 آھي!يڏ نہ ويڏيڪ روشني آھي، سا اونداھي آھي، تہ اھا اوندھہ اڪ تو ۾ جيھنڪڏجي

ئيٻ ۽ ندوڪ نفرت وڪڙتہ اھو ھڻاڪاڇ سگھي، ريڪ وٿ جي خدمت ننڪ مالنٻ ھوڻ به ماوڪ24
. توھان خدا ۽ندوڪ کي ناپسند ئيٻ ۽ يندو،ڪڙ کي پڪ صورت ۾ ھو ھيٻ. ندوڪسان پيار 

 سگھو.ريڪ اٿمال جي خدمت ن

:(1 )جي طرف 24 خاص( - ڪ )ه11، 3: 15لوقا .8

 ھئا:ٽ پهٻ شخص کي ڪھ3

۽ اھو چيو، ھڪڙي خاص ماڻھو کي ٻه پٽ ھئا:11

۽ انھن مان نن و پنھنجي پيء کي چيو ، ابا ، مون کي ڏيو انھن سامان جو حصو جيڪي مون12
ھيٺ ٿيو. ۽ ھن انھن کي پنھنجي رھڻ الِء ورھايو.

 
و پٽ سڀني سان گڏ نه ويو ، ۽ پنھنجي سفر کي ھڪ پري ملڪ ۾ ۽ ڪيترائي ڏينھن بعد نن13

وٺي ويو ، ۽ اتي ھن جو مال فساد واري زندگين سان ضايع ٿي ويو.
 

۽ جڏھن ھو سڀ گذاريا ، تڏھن اتي ئي سخت زلزلي1 آئي. ۽ ھو گھربل ٿيڻ شروع ڪيو.14

۽ ھو ويو ۽ پاڻ کي ان ملڪ جي ھڪ شھري ۾ شامل ٿي ويو؛ ۽ ھن کي سوائن کي کارائڻ الِء15
پنھنجي شعبن ۾ موڪليو.

 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 ، 2022 ،2 وبرڪٽآ 
حقيقي غير  – موضوع

۽ ھو چاھيندو ھو ته پنھنجو پيٹ مڙسن سان ڀريندو ھو ته سوائن کائيندو ھو: ۽ ڪوبه ماڻھو ھن16
ڏانھن نه ويو.

۽ جڏھن ھو پنھنجو پاڻ آيو تڏھن چيائين ، منھنجي پيُء جي خدمت ۾ ڀرتي ٿيل ٻانھن الِء ڪيتري17
ماني آھي ۽ ماني کپي ، ۽ مون کي بک سان مرندي آھي!

 آئون اٿي ۽ پنھنجي پيُء ڏانھن ويندس ۽ کيس چوندس ، پيَء ، مون گناھ ڪيو آھي آسمان جي18
خالف ، ۽ اوھان کان اڳ ،

۽ مان وڌيڪ پنھنجي الئق پٽ ھجڻ جي الئق نھ آھيان: مون کي پنھنجي ھيٺيل نوڪر طور 19
بنايو.

۽ اھو اٿي ، ۽ پنھنجي پيء ڏانھن آيو. پر جڏھن ھو اڃا تائين ھڪ چي پري ھو ، ھن جي پيُء 20
ھن کي ڏٺو ، ۽ شفقت ڪئي ، ۽ ڊوڙيو ، ۽ ڳچيء تي گريو ، ۽ ھن کي چمييو.

 ۽ پٽ کيس چيو ، پيُء ، مون گناھ ڪيو آھي جنت ۽ اوھان جي نظر ۾ ، ۽ آالئق نہ آھيان تھ21
توھان جو پٽ سڏيو ويندو.

پر پيُء پنھنجائين پنھنجن ٻانھن کي چيو ، بھترين چادر کڻي اچ ، ۽ ان تي رک! ۽ سندس ھٿ تي22
انگوٽ رکيا ۽ پيرن تي جوتا:

:ونٺ ۽ ان کي ماريو. ۽ اچو ته کائون، ۽ مزو ويوڻ گابي کي ھتي آلھيٿ۽ 23

 ويو، ۽ مليو آھي.يٿ مري ويو ھو، ۽ وري جيئرو آھي. ھو گم ٽان الِء منھنجو پ24

48-43، 40: 8لوقا .9

جو اھياالِءڇ يو،ڪ کيس خوشيَء سان قبول ھنڻ ماھنڏ آيو، تيٽ عيسٰي موھنڏ جيو،ٿ۽ ائين 40
 رھيا ھئا.ريڪ سندس انتظار يئيڀس

 زندگي طبيبيڄ ھئي، جنھن پنھنجي سليفڪ سالن کان رت جي تارھنٻ عورت کي يڪڙ۽ ھ43
 سگھي.يٿ کان شفا نھنڪ يڪتي گذاريو، ۽ ن

ھوڙاڳ: ۽ فوري طور تي رت جو يوڇڪ جي سرحد کي يڙپڪ آيو، ۽ ھن جي يانٺھن جي پ44
 ويو.يٿ ھوڙاڳ

 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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 وبرڪٽآ

حقيقي غير – موضوع

سڻ سايڪ پطرس ۽ جيھنڏ تيو،ڪ ارڪ اننيڀ سھنڏ التو؟ جٿ ھنھنڪعيسٰي چيو تہ مون کي 45
 مون کينھنڪ چوندو، ”ائيٻ ۽ تو کي دندوڙ گھٽ تو وڙ ھئا سي چيائون تہ ”اي استاد، ميڏگ
يو؟ڪ ٿھ

 مون مانيڪجو مون کي خبر آھي تہ نياالِءڇ آھي، ھيوڇ مون کي نھنڪعيسٰي چيو تہ 46
 وئي آھي.ريڪن

 پئي، ھنريڪ يانڳ آئي ۽ ھن جي انديڏڪ ھوَء ھنڏ نه ھئي، تيلڪ ته ھوَء لوڏٺ عورت ھنڏج47
 ھن کييئنڪ آھي، ۽ يوڪ ٿ سببان ھيَءڙھڪ ته ھن کي ايوٻڌ کيس يانڳ جي اھنڻ مانيڀس

فوري طور تي شفا ملي.

 آھي. امن ۾يوڪ: تنھنجي ايمان توکي تندرست رڪ طرح آرام يَءڱ چيَء،ڌ ۽ ھن کيس چيو،48
.ڃو

4، 3: 26یسعياه .10

روسوڀ ته ھو تو تي ڻاڪاڇ سالمتيَء ۾ رکندين، جنھن جو ذھن تو تي آھي، ملڪتون ان کي م3
.وٿرکي 

 ته رب ۾ ھميشه جي طاقت آھي:ڻاڪاڇ رکو: روسوڀتوھان کي ھميشه الِء رب تي 4

سائنس ۽ صحت

3 به نه( - جھڪ )2: 1.360

 آھي."اڇ ويندو آھي، صحيح اندازي سان حقيقي يوٽ کڀ ويو آھي، ۽ سايوڃ به نه وجھڪ"... 

26( - ڀ )س24: 2.472

 آھي، ۽وڱ سو چوٿ ريڪ پيدا وڪ حقيقت خدا ۽ سندس تخليق ۾ آھي، ھم آھنگي ۽ ابدي. اھو جيڀس
.وٿ اھيٺ جھڪ ڀاھو س

3.444 :10-12

 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 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 وبرڪٽآ 
حقيقي غير  – موضوع

 آھن تہ "خدا اسان جي پناھه گاھه ۽ طاقت آھي،نداڪ روسوڀ سٿ ميڪقدم بہ قدم انھن کي ملندا جي
 حاضر مددگار آھي."وڪڙمصيبت ۾ ھ

4.273 :1-15

ابهڪ اچن. اٿ نه اھرٻمعاملو ۽ ان جا گناھه، بيماري ۽ موت جا دعوٰي خدا جي خالف آھن، ۽ ھن کان 
 سگھن. انسانييٺ واٿ نه ڻاڄ به اڪمادي حقيقت ناھي. جسماني حواس خدا ۽ روحاني سچائي جي 

 به نه آھي ته ھو وجود جي مسئلي کيڪ آھن، پر انھن مان ھوليونڳ ئي ايجادون يتريونڪعقيدي 
 سائنسي نهونڪٽ سگھي. مادي مفروضن مان ريڪخدائي سائنس جي خدائي اصول کان سواِء حل 

 نه آھن.لٻڌ ته اھي خدائي قانون تي وڇآھن. اھي حقيقي سائنس کان مختلف آھن 

 طرح غلطي جي بنيادن کييءڙ ۽ اھي،ٿ ريڪ سائنس مادي حواس جي غلط شاھدي کي رد خدائي
 جوڻرڪ سمجھ حاصل ملڪ سائنس ۽ حواس جي وچ ۾ دشمني، ۽ مريڪ. ان يٿ ريڪختم 
.يڃ ويوڪ آھي جيستائين احساس جي غلطي کي ختم نه نڪنامم

صرف 6: 5.593

 غلطي.؛ڻپرس. معاملي ۾ خزانو رک

6.146 :5-20

يوڇڏ ائيڻ ديوتا ۾ ايمان جي بجاِء منشيات ۾ ايمان کي فيشن بولنڪپھرين بت پرستيَء ۾ ايمان ھو. اس
 سان، صحت ۽ ھم آھنگي کي قربانڻرڪ روسوڀ الِء معاملي تي ڻرڪآھي. پنھنجي اختالف کي ختم 

 احساسي نظام روحاني طاقت جي جانداريَء کان خالي1 آھن، جن جي مدد سان ماداڙ ويو آھي. اھيوڪ
.وٿ يڃ ويٿ وڙ ۽ دين مسيح جھوٿ يڃ وايوڻکي سائنس جو خادم ب

 - ايستائين جو دماغ جي طاقت - جسم کي شفايٿ ائيڻ دوا خدا جي طاقت الِء دوائن کي متبادل بمادي
 آھي، بجاِء خدائي اصول جي، انسان يسوع جي؛ ۽يلڙ انسان جي نجات الِء جالرزمڪ الِء. اسڻيڏ

 جينھن ته سچائي اڻاڪاڇ و؟ڇ ويو آھي. يٿ خاموش ،ٽ ايجنڙندڪسندس سائنس، خدا جو عالج 
.اڙپڪ ۽ روح کي باالدستي سان ي،ٿخيالي طاقت جي مادي دوائن کي ورھائي 

7.443 :1-8

 ته ھو منظميٿ يڃ کان صالح ورتي ونڳ کان سندس پوئلڙندڪ سائنس جي دريافت رسچنڪ ھنڏج
 تهوٿ ريڪ وششڪ جي ڻيکارڏطبي مطالعي1 جي خصوصيت، فائدي ۽ تسلسل بابت، انھن کي اھو 

 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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حقيقي غير – موضوع

.اٿ نڪ قسم جي تحقيق يڙ اھيڪ جيو،ٿ يڪ انھن کي روڻڻعام حالتن ۾ جسماني مطلب تي ايمان آ
 اعتماد کان، جيئن حقيقت ۾ تمام طاقت آھي.ملڪسمجھوتو، قادر مطلق ذھن تي م

صرف 3: 8.234

.ريونڪ اٿ روح تي اعتبار نه اسان ا،ٿ اسان معاملي تي يقين رکون ھنڪڏجي

9.273 :21-7

 مادي قانونوڙ اھھنڪڏ. جييوڪ الء مادي قانون مقرر نه ڻرڪ به روحاني قانون کي رد ھنڪڏخدا 
ريڪ کي بدنام متڪ ھا ۽ خالق جي حريڪھجي ھا ته اھو روح، خدا جي باالدستي جي مخالفت1 

 مخالفت1 ۾ مئليڌ ۽ مادي قانونن جي سني،ڏ کي کارايو، بيمار کي شفا ڙھا. يسوع لھرن تي ھليو، مي
 سائنس جو مظاھرو ھئا، مادي احساس يا قانون جي غلط دعوي تيارناماڪ. ھن جا يوڪ جيئرو
غالب.

 پرا،ٿ نڪ ته مادي، متضاد فاني رايا ۽ عقيدا ھر وقت غلطي جي اثرات کي خارج يٿ يکاريڏ سائنس
 ان جي فوري طورھنڏ سگھي جريڪ وٿاھو فاني ذھن جو ماحول اخالقيات ۽ صحت الء تباھي نه 

 وئي آھي. سچائي ۽ پيار ھن ذھني خرابيئيڪتي ۽ مسلسل طور تي عيسائي سائنس طرفان مخالفت 
. پنجن حواس مان حاصلوٿ ۽ برقرار رکي ڪ طرح وجود کي متحريءڙ ۽ اھو،ٿ ريڪکي ختم 

 غير ضروري علم صرف وقتي آھي، - فاني ذھن جو تصور، احساس جو اوالد، نه روح، روحيلڪ
 آھي.ڙندڪ برائي ۽ تباھه جھهڪ ڀجو - ۽ اھو س

10.166 :15-22

. خدا کي نظروٿ ئيٿ ۾ بي ترتيب آھي. ان مان بي ترتيب جسم پيدا ڻ انساني ذھن پاڙندڪگمراھه 
 غلطي آھي. جسماني مصيبت جي وقت ۾ ھن کيڪ استعمال ھوروٿ جي بيماري ۾ ڻرڪانداز 

 جنھن ۾ ھن کي تسليموٿ ريڪ جو انتظار ڪالڪ جي بدران، ۽ طاقت جي ڌڪڻ طرف ڪھ
 بيمار ۾ جيئنوٿ سگھي ريڪ جھهڪ ڀ گھرجي1 ته ھو اسان الء سڻسک الء، اسان کي اھو ڻرڪ

صحت ۾.

11.239 :5-10

 ۽ اسان کين،ڪ نه وزن وڙ جوڪ خدا جي توسيع ۾ ھيڪدولت، شھرت ۽ سماجي تنظيمون، جي
 عقل جي مطابقريو،ڪ ايمانداري سان دولت کي برابر ،ڙوٽ ڙوٽ. يٿاصول جي واضح نظر اچي 

.ئيٿ ۽ اسان کي انسانيت جو بھتر نظريو حاصل ي،ڃ ويوڪفيصلو 

12.277 :2-12

 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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 ”تون ضرور مرندين؛“ ۽و،ٿ آھي، ھي ذھن چوي سڪ ۽ ابدي ذھن جي برعڻاڻڄ اوڪ الِء جينيڀس
يھرٻ آھي. غير ھوشيار پنھنجي غير حقيقت ۾ نديٽ موانھنڏ يٽ ميٽ ته موٿ چوي تابڪ ڌ ھنئيٻ

ائيڱ. چريڪ وٿ به پيدا نھنڪڏ. الفاني انسان کي ريڪ وٿ به ذھن پيدا نھنڪڏ. مادو وٿورجائي 
 ۽ روحانيت الزمييڪ آھي ۽ روح آھي، نيوٺ سڻ سگھي. جيئن ته خدا پايٿ ۾ برائي نه تيجيجي ن

ھنڪڏ به خالق ناھي. جيوڪآھي. انھن جا مخالف، برائي ۽ معاملو، فاني غلطي آھن، ۽ غلطي جو 
 جو نتيجويڪ المحدود خدا، نيڪ ۽ روحانيت حقيقي1 آھي، برائي ۽ ماديت غير حقيقي آھن ۽ ھائيڱچ

 سگھي.يٿنه 

13.169 :16-17 ،29-2

 اسان کي مادي وسيلن تي يقين نها،ٿ کي سمجھي سگھون رولٽنڪ اسان جسم تي دماغ جي ھنڪڏجي
 گھرجي.ڻرک

 اھو،ڃڻ طاقتن کي مينٻ ۽ خدائي دماغ کان سواِء ڻ قانونن جو ھجينٻ وٿ به انسان کي سيکاري وڪجي
 ته اھا انسان کيوڇ آھي، ائيڇڙ اھا بيٿ يڳ لڻرڪ ائيڱ چاڪمخالف عيسائي آھي. زھريلي دوا جي

ھر طاقتور دماغ، ۽ عقيدي موجب، انساني نظام کي زڪيڌ کان وڀ سي،ٿ ريڪ ختم روسوڀخدا تي 
.وٿ ئيڏ

14.403 :14-20

 خود فريب جي حالتڪ ته فاني وجود ھاٿ توھان سمجھو ھنڪڏ جياٿ يوڏ مڪتوھان صورتحال کي ح
 رھيو آھي. ۽ريڪ جي سچائي. فاني ذھن مسلسل فاني جسم تي غلط راِء جا نتيجا پيدا ڻآھي ۽ نه ھج

م رھندو، جيستائين فاني غلطي سچائي جي ذريعي پنھنجي تصوراتي طاقتن کان محروندوڪاھو ائين 
.يڇڏ ريڪ فاني وھم جي گسمر ويب کي صاف اڪ جيي،ڃ ويٿ

15.368 :2-5 ،14-19

 اعتماد ان حقيقت ۾ آھي ته سچ حقيقي آھي ۽ غلطي غير حقيقي آھي. غلطي سچيلٿسائنس مان متاثر 
 بزدل آھييانڳجي ا

 آھي، مادي جيڪيڌ يقين آھي ته اسان جي غلطي کان وڪيڌ وجود جي سچائي تي وٽ اسان وھنڏج
 ايمان، پوءڪيڌ جيئري تي ايمان، انسان ۾ خدا کان وڪيڌ کان وڻ ايمان، مرڪيڌ ۾ روح تي وٽيڀ

.ڻرڪ ۽ غلطي کي تباھه ڻيڏ سگھي. بيمار کي شفا وٿ نيڪ به مادي گمان اسان کي رووڪ

 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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ڏینھن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان1

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 ۽ ن11ه ئي ص11رف ذاتي لگ11اڳ ، م11ادر چ11رچ1 جي ميم11برن جي مقص11دن ي11ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنس11دان 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 س11ڀني ب11راين ک11ان نج11ات ملي ، پيش11نگوئي ڪ11رڻ ، قض11ا

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 ج1و ف1رض ھون1دو ت11ه ھ1ُو روزان1ه ج11ارحيت واري ذھ1ني تج1ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف11رض کي وس11ارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص1اف ڪي1و ي1ا م1ذمت 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
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 


