
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري 
سچ  – موضوع

.2023، 22آچر، جنوري 

سچ—   مضمون

1: 23خروج   گولڊن جو متن:

 بي انصافيڪ نه رکو ته هڏ سان گنڇڙ بٿ: پنهنجو هاريوٿ نه اٽ رپوريڙوڪ ڪ"توهان ه
شاهدي."

3-1: 15زبور جوابدار پڙهڻ:
32، 24-21: 18زبور     

4: 91زبور   

 رهندو؟يرڪ ۾ ريَءٽڪ ڪ رهندو؟ تنهنجي پايرڪ توهان جي خيمه ۾ ،ڪاي منهنجا مال1

 آهي ۽ پنهنجي دل ۾ سچندوڪ مڪ سچائيَء سان هلندو آهي ۽ سچائيَء سان وڪاهو جي2
 آهي.الهائيندوڳ

 ۽و،ٿ ريڪ جي برائي يسريڙ نه پنهنجي پاو،ٿ ريڪ پنهنجي زبان سان نه غيبت وڪاهو جي3
.انڻ کوٿ جي گار نه يسريڙنه ئي پنهنجي پا

 سان نہ هليوائيَءڇڙ آهي، ۽ پنهنجي خدا کان بيوڪ تي عمل نٽجو مون خداوند جي وااالِءڇ21
آهيان.

.ياڪ هئا، ۽ مون هن جا قانون مون کان پري نہ يانڳ فيصال منهنجي اڀجو هن جا ساالِءڇ22
 کان بچايو.ائيَءڇڙ کي پنهنجي بڻ هوس، ۽ مون پاوڌ سيانڳآٌء بہ هن جي ا23

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري
سچ – موضوع

 جي صفائينٿ آهي، منهنجي هنوڏ خداوند مون کي منهنجي انصاف جي مطابق بدلو ريڪتنهن24
جي مطابق سندس نظر ۾.

.وٿ ائيڻ بملڪ آهي، ۽ منهنجي رستي کي ميندوڍڪ مون کي طاقت سان وڪاهو خدا آهي جي32

 هوندي.لرڪ ۽ بالڍهن جي سچائي توهان جي 4

سبق جو خطبو

بائبل

12، 11، 5، 3-1: 26زبور .1

 خداوندڻجو مون پنهنجي صداقت تي هليو آهي: مون پاالِءڇ اي خداوند؛ ر،ڪمون کي انصاف 1
.ندسڪ مان سالئي نه ريڪ آهي. تنهن يوڪ روسوڀتي 

وششڪ ۽ منهنجي دل جي نڳ. منهنجي ررڪمون کي جانچ، اي خداوند، ۽ مون کي ثابت 2
.ريوڪ

 آهي، ۽ مان تنهنجي سچائيَء ۾ هليو آهيان.يانڳجو تنهنجي شفقت منهنجي اکين ااالِءڇ3

 نه ويهندو.ڏ سان گنڇڙ آهي. ۽ بئيڪ جي جماعت کان نفرت ارنڪمون بد5

.رڪ ۽ مون تي رحم ايو،ڇڏپر جيئن ته مون الء، مان پنهنجي سالميت ۾ هلندس: مون کي 11

.يندسڏ تڪ آهي: جماعتن ۾ آئون رب کي بروٺ تي بيههڳ جڪمنهنجو پير ه12

19، 17: 19خروج .2

 الِء. ۽ اهي جبل جي پوئين حصي تيڻ خدا سان مليوڪڍ اهرٻ مان يمپڪ کي هنڻ۽ موسٰي ما17
.اٺبي

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري 
سچ  – موضوع

 ۽ خداالهايو،ڳ ويو، موسى وڌ زور سان وڪيڌ ويو، ۽ ويٿ گهوڊ توتاري جو آواز هنڏ۽ ج19
.نوڏ آواز سان جواب يڪڙکيس ه

16، 3-1: 20خروج .3

 چيو تہ،يون،ڪ بيان الهيونڳ ڀ۽ خدا اهي س1
يوڪڍ مان، غالميَء جي گهر مان ڪآٌء خداوند تنهنجو خدا آهيان، جنهن توکي مصر جي مل2

آهي.

 معبود نه هوندو.يوٻ وڪ تنهنجو ڳمون کان ا3

.يڏ شاهدي نه يڙوڪ جي خالف يسريَءڙتون پنهنجي پا16

13-10، 2: 3 یعقوب.4
 کيهوَءڻ مانهنڪ هنڪڏ. جياٿ ريونڪ کي ناراض نيڀ ئي شين ۾ اسان سيترنڪ ته ڻاڪاڇ2

 جي قابلڻ جسم کي پائيڄ آهي، ۽ سهوڻ ماملڪ موڪڙ اچي، اهو ئي هوٿ نه وهاريڏ ۾ ڻالهائڳ
آهي.

 گهرجن.ڻيٿ اهي شيون ائين نه ائرو،ڀ آهي نعمت ۽ لعنت. منهنجا رندوڪ ئي وات مان نڪه10

و؟ٿ ليڪ مويڻ پاچوڪ ۽ وٺ مڌ ئي هنڪ چشمو هوڪڙ هاڇ11

 انگور، انجير؟ڪ يا ته ها؟ٿ سگهن يڻ کيرٻ زيتون جو ائرو،ڀ منهنجا ،ڻ انجير جو واڇ12
 سگهي.ئيڏ وٿ نه يڻ ۽ تازو پاڻ به چشمو لووڪ ريڪتنهن

 سندسيوڏ ڻرڪ گفتگو مان ظاهر يٺ آهي؟ هن کي سريلڀ عقلمند ۽ علم سان يرڪتوهان مان 13
 عقل جي نرمي سان.مڪ

14: 24جاشوا .5

 ۽ انهن ديوتائنريوڪ ۽ سچائيَء ۽ سچائيَء سان سندس عبادت وڊڄ خداوند کان يڻ هاريڪتنهن14
 هئا. ۽ رب جينداڪ پاسي ۽ مصر ۾ ئيٻ جي ڏوٻ اڏاڏ اوهان جا ابا اڄ جن جي پويوڏ يڇڏکي 

.ريوڪعبادت 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري
سچ – موضوع

20، 19، 15، 1: 11 یمت.6

 هو اتانهنڏ تي پهتو، تيَءڻاڄ پيئيڏ مڪ شاگردن کي حارهنٻ عيسٰي پنهنجن هنڏ جيو،ٿ۽ ائين 1
.ريڪ ۽ انهن جي شهرن ۾ تبليغ ئيڏ تہ جيئن تعليم يوٿروانو 

.يٻڌ آهن سو نڪجنهن کي 15

 ۽نڙندٺ ۽ شرابي آهي، محصول ويوٽ پيوڪڙ هسوڏ تہ اٿآدم کائيندو پيئندو آيو ۽ چون ابن19
 جو حق آهي.ارنٻگنهگارن جو دوست آهي. پر عقل ان جي 

 وياياڪ مڪ زبردست اڻ جن ۾ هن جا گهيونڪ شروع ڻيڏپوِء هن انهن شهرن کي گاريون 20
:يوڪتہ انهن توبهہ نہ ڻاڪاڇهئا، 

28، 27، 23: 23 یمت.7
هونڏ اٿ يوڏجو توهان االِءڇافسوس آهي اوهان تي اي شريعت جا عالمو ۽ فريسيو، منافقو! 23

يڇڏ جو، ۽ قانون، فيصلي، رحم ۽ ايمان جي وزني معاملن کي منڪ سونف ۽ يَء،ٽحصو م
 گهرجي.ڇڏڻ نہ ارڪ کي بيئيٻ گهرجي، ۽ ڻرڪ توهان کي مڪ آهي: اهي نوڏ

اڙجو اوهين سفيد قبرن جهاالِءڇافسوس آهي اوهان تي اي شريعت جا عالمو ۽ فريسيو، منافقو! 27
 ۽ تمامينڏ جي ههنڻ پر اندران مئل ماا،ٿ خوبصورت نظر اچن اهرانٻ حقيقت ۾ يڪآهيو، جي

 آهن.ريلڀ سان يَءڪناپا

 پر اندران منافقت ۽ بي انصافيَءي،ڳ لاٿ ريلڌ کي ظاهر طور سهنڻ طرح اوهين بہ مايَءڙاه28
 آهيو.ريلڀسان 

13-10، 7( - ٺڻ )و4: 24 یمت.8

.ئيڏ توهان کي دوکو نه هوڻ به ماوڪياد رکو ته 4

.يندوٺڳ کي نڻ منهنجي نالي تي ايندا، چوندا تہ آٌء مسيح آهيان. ۽ گهيترائيڪجو االِءڇ5

ڀ ته اهي سڻاڪاڇ يو،ٿ ته توهان پريشان نه سوڏ: نداٻڌ۽ توهان جنگين ۽ جنگين جون افواهون 6
 نه آهي.اڃ ايڙاڇ گهرجن، پر پڻيٿشيون ضرور 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري 
سچ  – موضوع

 ۽ آفت، ۽ار،ڏڪ ويندي: ۽ اتي يٿ ته قوم قوم جي خالف، ۽ بادشاهت بادشاهت جي خالف اوڇ7
 ۾.هنڳزلزال، مختلف ج

.نداڪ کان نفرت ئيٻ ڪ ۽ هيندا،ڏ کي دغا ئيٻ ڪ ۽ هيندا،ٿ ناراض اڻ۽ پوِء گه10

.ينداٺڳ کي نڻ ۽ گهرندا،ڀ نبي ااڙوڪ يترائيڪ۽ 11

 ويندي.يٿ يٿڌ ئي جي محبت يترنڪ يندو،ٿ وڻ ته ظلم گهڻاڪاڇ۽ 12

 اهو ئي بچايو ويندو.ندو،ڪ آخر تائين برداشت وڪپر اهو جي13

21، 5، 4(، ،4  )جي طرف2, 1: 18مکاشفه .9
يڏ جنهن کي وو،ڏٺ کي آسمان مان لهندي ڪ مالئيٻ يڪڙ کان پوِء مون هالهينڳ۽ انهن 1

 وئي.يٿطاقت هئي. ۽ زمين سندس شان سان روشن 

 پيو آهي،ريڪ چيو، عظيم بابل گريو پيو آهي، ريڪ ڙ۽ هن زوردار آواز سان ر2

 اچو، منهنجي قوم، انهيَءاهرٻ جنهن چيو ته، هن مان و،ٻڌ آواز يوٻ وڪڙ۽ مون آسمان مان ه4
 ۽ هن جي آفتن مان اوهان کي نہ ملي.يو،ٿ نہ ڪالِء تہ اوهين هن جي گناهن جا شري

 آهي.يوڪ ته هن جا گناهه آسمان تائين پهچي ويا آهن، ۽ خدا هن جي گناهن کي ياد ڻاڪاڇ5

يءڙ چيو، اهالئيڇ ۾ اڊ سمنيڻ کرٿ پوڏ ووڪڙ وانگر هرٿ پيڪڙ هڪ طاقتور مالئيڪڙ۽ ه21
 نه ملندي.هنڪڏ هنڪڏ هنڪڏ يڻ ويندو، ۽ هااليوڇ اٺ شهر بابل هيوڏطرح ظلم سان اهو و

 )جي طرف:(3-1: 20مکاشفه .10

نجيڪ جي ڏ کاهينٺ ۾ هيٿ جنهن جي هو،ڏٺ لهندي ٺ کي آسمان مان هيڪ مالئيڪڙ۽ مون ه1
 زنجير هو.وڏ ووڪڙ۽ ه

 هزارڪ شيطان ۽ شيطان آهي، ۽ کيس هوڪ نانگ، جيوڻ اهو پرايو،ڪڙ۽ انهيَء ازدها کي پ2
يو،ڪڙورهيہ ج

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري
سچ – موضوع

 ته هو قومن کيايو،ڳ مهر لڪ هسٿ ۽ ميو،ڪ ۽ هن کي بند يو،ڇڏ الئيڇ۽ هن کي اوندهه ۾ ا3
.ينٿ جيستائين هزار سال پورا نه ئي،ڏ دوکو نه ڪيڌو

6-4، 1: 19مکاشفه .11

 جنهن چيو تہ الليويا؛و،ٻڌ آواز وڏ ووڪڙ جو ههنڻ مانڻ کان پوِء مون آسمان ۾ گهالهينڳ۽ انهن 1
:انهنڏنجات، جالل، ۽ عزت، ۽ طاقت، رب اسان جي خدا 

 تخت تيوڪ جيا،ڳ لڻرڪ پيا ۽ خدا کي سجدو ريڪ ٺ۽ چوويهہ بزرگ ۽ چارئي جانور هي4
 تہ آمين. اليلويا.اڳ لڻ آهي، ۽ چووٺوي

انهن،ٻ سندس ڀ اي سريو،ڪ آواز آيو، چيائين تہ اسان جي خدا جي ساراهہ وڪڙ۽ تخت مان ه5
.اڏ ويڙ تواڍ ننا،ٿ وڊڄ کانئس يڪ۽ اوهين جي

 جي آواز وانگر، ۽ زوردارينڻ پانڻ جو آواز هو، ۽ گهڙ ميوڏ ووڪڙ جيئن اهو هوٻڌ۽ مون 6
 آهي.مرانڪتہ خداوند خدا قادر مطلق حڻاڪاڇ الليلويا، و،ٿ جي آواز وانگر، چوي ڙگجگو

سائنس ۽ صحت

7 )سچائي( - 4: 1.380

. سچ پچ آهي عمر جووٿ ريڪ آهي. بيماري ۽ گناهه پنهنجي ئي وزن سان ينديٿفتح هميشه سچ جي 
.ريندو“ڀ ٽ اُن کي پيرندو،ڪ ”پر جنهن تي ر،ٿ جو پڊنڪ ر،ٿپ

2.252 :7-14

 ويندا آهن. غلطييٿ به سکندا آهن، اهي غائب وروٿ جي ڙوڪ غلط انساني عقيدن کي پنهنجي هنڏج
ريڪ غلطي کي ختم اڪ گهرجي، جيڻ هجڳ سچ جي سمجه کان ا،ڻاڄ ۽ ان جي عملن جي ڻاڄجي 

 ۽ ابدي حقيقت، انسان ۽ روح جيي،ڃ ويٿ غائب ارڪ فاني، مادي غلطي آخريڄ جيستائين سي،ٿ
.ڙاهيندٺ ته هن جي حقيقي مثال. يڃ ويوڪ سمجهي ۽ تسليم يل،ڪطرفان پيدا 

6 )۾( -1: 3.129

 ته ان جو منطق اوترو ئي هموارڻاڪاڇ اختالف آهن ۽ نه ئي تضاد، يڪ سائنس ۾ نه رسچنڪ
 رقم جي.يلڪ سلجزم جي استدالل يا رياضي ۾ صحيح حساب سان يلڪآهي جيترو صحيح بيان 

 سگهي.ريڪ وٿ به غلطي کي برداشت ننهنڪسچ هميشه سچو آهي، ۽ بنياد يا نتيجي ۾ 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،22 جنوري 
سچ  – موضوع

32-30، 12 )جيئن( -9: 4.72

 روشني آهي، تيئن )مطلق سائنس ۾(ڀ ۽ اوندهه جي جاِء تي سيٿ ريڪجيئن روشني اوندهه کي ختم 
 آهي.ڙيندڏروح يا خدا ئي انسان کي سچائي 

 آهي.ڙيندڏ نه پر خدائي قانون زمين ۽ انسانيت الِء سچائي، صحت ۽ هم آهنگي جو پيغام اپوڳ الذاتي

5.7 :32-9

منافقت مذهب الِء موتمار آهي.

 اهو گنهگارڪيڻ جيتوري،ڪ لفظي دعا شايد خود انصاف جي خاموش احساس کي برداشت ڪه
 جي ضرورت ناهي. پر انهن الِءڻيٿ به ايماندار دل کان نااميد هنڪڏ. اسان کي وٿ ائيڻکي منافق ب

 ۽ پوِء اناٿ الِء صرف بيوقوفيَء سان اچن ڻيڏ کي منهن ائيَءڇڙ پنهنجي بيڪ اميد آهي، جيوريٿ
 سانردارڪ انهن جي يڪ. انهن جون دعائون اهي اشارا آهن جياٿ نڪ وششڪ جي ڻائڪکي ل

 يسوع جيالهيونڳ اهريونٻ يونڙ ۽ اها،ٿ رفاقت رکن جهيڳ نه آهن. اهي گناهه سان ڙندڪهٺ
 کان."يڪ ناپانيڀ ... سملڪطرفان چيو ويو آهي جيئن "سفيد قبرن وانگر ... م

6.52 :29-32

 ۽وٽ ۾ متضاد هئا. متعصب، بدمعاش، منافق، يسوع کي پيڻفريسين جا الزام به سندن مذهب وانگر پا
.يوڏشرابي س

7.53 :8-10 ،16-24

 ته يسوع جي خدائي اصول ۽ عملڻاڪاڇ و؟ڇ هئي. ڙ ابتلڪ جي بلردارڪيسوع جي شهرت سندس 
کي غلط سمجهيو ويو.

 آهي ۽يوڪ سگهي آهي جنهن کي يسوع متاثر ريڪ جي صحيح ترجماني نه ليفڪ انهيَء تدنيا
ثرڪ جو سبب ايٽڪ جهيٿ يکاريڏ. سائنس يونٿ مان وهن ليفڪ تيڙ اهيڪروحاني نعمتون جي

.وٿ ئيٿ فاصلي مان پيدا يڏ فرد ۽ سچ جي وچ ۾ ووٽڪ يعني اهو جهو،ٿ ئيٿ سچ مان پيدا ريڪ
 يا زندگي جي قربانيڻرڪ ارڪ گهرجي، حقيقت کان انڻ تي روئڙاريندڄيڊپطرس وانگر، اسان کي 

.يٿ اهيٺ برائي جي تباهي الء يڪ نياڪ جي بدران، جيڻرڪ وليٺٺکي 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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32-30، 20 -  )اي(18: 8.446

 ضروري آهي،ڻ شامل آهي. دماغ جي شفا جي سائنس ۾، اهو ايماندار هجستڪ غلط مقصد ۾ شڪه
 ته فتح ناقابل قبول حق جي پاسي تي آهي.ڻاڪاڇ

ڻ جي اڻرڪ. غلطي کي ختم يندوڪ به سبب جي آخري فتح کي رونهنڪ خوشحالي ۽ ڍڪڻ کي ظلم
.يٿ ريڪ توهان کي ان جي غلط استعمال جي تابع ريڪ ثرڪ اائيڻاڄ

9.447 :20-29

.ڻاڄ به حقيقت نه اڪ پر انهن ۾ يو،ڪبرائي ۽ بيمارين جي دعوائن کي هر صورت ۾ بي نقاب ۽ رد 
وٿ سگهي يٿ ته هو گنهگار نه ياريوڏ وئي آهي صرف هن کي يقين ئيڪ گنهگار جي اصالح نه ڪه
دو، پونوڻائڳ الِء، توهان کي ان جو پتو لڻائٻ به گناهه ناهي. گناهه جي دعوٰي کي دوڪ ته ڻاڪاڇ

 ۽ ان جيڻرڪ طرح گناهه تي فتح حاصل يَءڙ پوندو، ۽ اهوڻائڻ پوندو، وهم کي نشانو بوڻائٽنقاب ه
 بهاڪ سان ته ڻرڪ صرف اعالن يٿ گهرجي. بيمارن کي شفا نه ملي ڻرڪغيرحقيقت کي ثابت 

 به ناهي.وڪ سان ته ڻڻاڄبيماري ناهي، پر اهو 

10.225 :5-13

.يٿ ريڪ ۽ وفاداري جي يڙورٿ جي نڳ پهريون سچائي ان جي پوئلهنڏ جاٿ وڻاڄتوهان شايد 
. هن دنيا جون طاقتونوٿ يڌ وتيڳ ايڻ کوڊ طرح اهو آهي ته وقت جو مارچ آزاديَء جو جهنيَءڙاه
يوڏ ڻرڪ ته سچ کي نگهبان کان پاسو نه ينديونڏ مڪ سپاهين کي حليلڪ ۽ پنهنجن موهنديون،ڙو

يندي،ڃ کي نه مٽ بائنيلڪ. پر سائنس، اشارو ريڪ حاصل نه نيتڪ اهو سندن نظام جي رئينجيستا
 ريلينگ آهي.ڪ آهي، پر سچ جي معيار الء هڙٻڙ گجههڪ آهي. اتي هميشه نديڌ وتيڳا

11.458 :23-31

 قانونڪ الء هڻ طرح پنهنجو پايءڙ اهو،ٿ ريڪمسيحي سائنسي انسان خدائي قانون کي ظاهر 
رسچنڪ آهي. ڙائيندڳ الزام لوڙوڪ. نه ته هو ريڪ وٿ تي تشدد نهوَءڻ به مانهنڪ. هو وٿ جيڻب

 ۽ ايماندار ۽ برابر آهي خدائي دماغ جيو،ٿ ئيڏ لڪسائنسدان عقلمنديَء سان پنهنجي رستي کي ش
 شفا ۽ تعليم ذريعي، تهڏ گهرجي، جيئري سان گڻرڪ ۾. هن کي ثابت ڻرڪ جي پيروي نڻواڳا

 ئي آهي جنهن جي ذريعي انسان بنيادي طور تي گناهه ۽ بيمارين کانڪمسيح جو رستو صرف ه
.وٿ يڃبچايو و

23 )ایمانداري( - 16: 12.453

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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ريڪ خدائي مدد کي ضايع اڪ آهي، جيمزوريڪايمانداري روحاني طاقت آهي. بي ايماني انساني 
 الء؛ ۽ڻيڏ تڪ الء نه، پر جسماني انسان کي برڻرڪ زخمي يو،ڪ. توهان گناهه کي ظاهر يٿ

 آهي. هن سائنس ۾ نقابائيڇڙ ۾ روحاني بهنڳ گناهه اعلٰي جيلڪصحيح مقصد ان جو اجر آهي. ل
 جي نالي تي برائي جي خدمتائيڱ به برائي ناهي، پر چاڪ ته وٿ ريڪ ادا رڪ شجوپوش خدا 

.وٿ ريڪ

13.581 :17-22

 سگهي. ماديريڪ برداشت نه اڪ ۾ ورهايل آهي، جيڻ بادشاهي پاڪبابل. خود تباهي جي غلطي؛ ه
علم.

 اوتروو،ٿ ئيٿ ثبوتن جي بنياد تي جيترو اعلٰي غلط علم پيدا يلڪ جسماني حواس مان حاصل پنجن
 ۽ اوترو ئي ان جي ساخت جي زوال جو يقين آهي.و،ٿ ئيٿ مونجهارو پيدا ڪيڌو

14.567 :18-23

 نانگ جنهن جو نالو شيطان )برائي( آهي، اها دعوٰيوڻ دعوٰي - اهو قديم عقيدو، اهو پراوڙوڪاهو 
ڊ - خالص فريب آهي، ريڻ يا نقصان پهچائڻيڏآهي ته معاملي ۾ عقل موجود آهي يا ته انسانن کي فائدو 

.يوٿ ثابت ت ويو آهي، ۽ اهو بي طاقيوڪڍ ۽ اهو مسيح، سچائي، روحاني خيال جي ذريعي ريگن؛ڊ

15.571 :22-2

 جو، آئيني کييلزمڊ سچي آئيڪ ۽ هڪ روح جو امر ليک،ڙندڪ ۽ استعارا جي ذريعي، ظاهر رپٽ
. اهم انگن ۾ هو انهن خيالن کي ظاهروٿ سگهي سيڏ جنهن ۾ انسان پنهنجي تصوير وٿ ريڪپيش 

 ۽و،ٿ ريڪ طرح هو گناهن جي غرور کي مالمت يَءڙ. اهوٿ سيڏ هو فاني ذهن ۾ يڪ جيوٿ ريڪ
 آهن،ياڇڏ. پنهنجي روحاني طاقت سان، هن جالل جا دروازا کولي وٿ ريڪ يڳڪٿان جي عذاب جي ا

 آهي، گناهه، جادوگري،يوڪ۽ بت پرستيَء جي رات کي خدائي علم جي عظيم عظمت سان روشن 
. هو خالص ۽ بي عيب مذهب کيوٿ يڻ آهي. هو ماستر ۽ تختو کيوڇڏ ريڪشہوت ۽ منافقت کي ختم 

اڙپڪ فرمانبرداري ۽ مصيبت ۾ پنهنجا يڪ جيو،ٿ ريڪ ۽ صرف انهن کي بلند و،ٿتخت تي ويهاري 
 آهن.اڪ چوئيڌ

16.118 :10-12

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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 آهي. اهو الزمي طور تي غلطيندوڪ مڪصديون گذري وينديون آهن، پر سچ جو اهو خمير هميشه 
 طرح انسان جي روحاني آزادي ۾ دائمي طوريءڙ گهرجي، ۽ اهڻرڪ کي تباهه يٽاميڪ يڄجي س

.يڃتي ساراهيو و

ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينهن دعا ڪري: "توهان جي بادشاهي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناهن کان منهن
ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني ماڻهون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انهن تي حڪومت ڪري!

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِء هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن́´ه ئي ص́´رف ذاتي لگ́´اڳ ، م́´ادر چ́´رچ جي ميم́´برن جي مقص́´دن ي́´ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس́´دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س́´ڀني ب́´راين ک́´ان نج́´ات ملي ، پيش́´نگوئي ڪ́´رڻ ، قض́´ا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج́´و ف́´رض هون́´دو ت́´ه هُ´و روزان´ه ج́´ارحيت واري ذه´ني تج́´ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف́´رض کي وس´ارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص´اف ڪي´و ي´ا م´ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
ڪئي ويندي.

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 


