
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 29ٽآگس 

يسوع مسيح – موضوع

.2021، 29 ٽآچر، آگس

مسيح يسوع — مضمون

5: 2 يٿ تيمو1 گولڊن جو متن:

 مسيح عيسٰي."ھوڻ جي وچ ۾ ، اھو ماھنڻ ثالث خدا ۽ ماوڪڙ خدا آھي ، ۽ ھوڪڙ"الِءجو ھ

17 ، 16 ، 13-6: 1 يوحناجوابدار پڙھڻ:

 ويو ، جنھن جو نالو يوحنا ھو.ليوڪ خدا جي طرفان موھوڻ ماوڪڙاتي ھ6

 سندس وسيليھوڻ الِء ، ته سئي ماڻيڏ شاھد الِء ، روشنيَء جي شاھدي وڪڙسا يو ئي آيو ھ7
.ينڻايمان آ

 ويو ھو.ليوڪ الِء موڻيڏھو اھو نور نہ ھو ، پر انھيَء روشنيَء جي شاھدي 8

.وٿ دنيا ۾ اچي وڪ جيوٿ ريڪ کي روشن ھوَءڻ ھر انھيَء ماوڪاھو ئي سچو نور ھو ، جي9

.يڻ سايٿھو دنيا ۾ ھو ، ۽ دنيا ھن جي اھيل ھئي ، ۽ دنيا کيس ن10

.يوڪ کيس قبول نه ھنڻ آيو ، ۽ پنھنجن ماٽ وڻھو پنھنجو پا11

 ، ايستائين جو انھنجنڻ طاقت کيس خدا جا فرزند بنائينڏ کيس مليا ، انھن کي ھوڻپر جيترا به ما12
:اٿ سندس نالي تي ايمان رکن يڪکي جي

 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 ، 2021 ، 29 ٽآگس

يسوع مسيح – موضوع

 جي مرضيَء جي ، پرھنڻ آھن ، نہ رت جا ، نہ گوشت جي مرضيَء جي ، نہ ماياٿ پيدا يڪجي13
خدا جي.

 اسان کي مليو آھي ، ۽ فضل الِء فضل.جھڪو ۽ سندس پوريَء مان س16

 ويئي ھئي ، پر فضل ۽ سچائي عيسٰي مسيح جي طرفاننيڏاالِءجو شريعت موسٰي جي طرفان 17
آئي آھي.

سبق جو خطبو

بائبل

7 ، 6 ، 2: 9يسعياه .1

 موتيڪي آھي: اھي جيڏ روشني يڏ ويڪڙ اونداھيَء ۾ ھلندا ھئا انھن ھيڪ جيھوڻاُھي ما 2
 آھي.يڪجي پاي واري زمين ۾ رھندا آھن ، انھن تي روشني چم

 ھن جيومتڪ ويو آھي: ۽ حنوڏ ٽ پوڪڙ آھي ، اسان کي ھيوٿار پيدا وڪڙاسان الِء ھ 6
 ، طاقتور خدا ، دائمي پيُء ، امن جو اميرارڪ تي ھوندي: ۽ ھن جو نالو عجيب ، صالحلھيڪ
 ويندو.يوڏس

 ، دائود جي تخت تي ، ۽ سندس بادشاھتيندوٿ خاتمو نه وڪ ۽ امن جي واجو ومتڪھن جي ح 7
 کان ھميشه تائين.يڻ ۽ انصاف سان ھاڻرڪ ، ۽ ان کي فيصلي سان قائم ڻيڏ مڪتي ، ان کي ح

.ندوڪ جو جوش اھو رڪرب جي لش

23: 4متي .2

 رھيو ، ۽ بادشاھت جييندوڏخانن ۾ تعليم   ويو ، سندن عبادتڻ۽ عيسٰي سي گليل ۾ گھم 23
 ۾ ھر قسم جي بيماري ۽ ھر قسم جي بيماريَء کيھنڻ رھيو ، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي تبليغ 

 رھيو.يندوڏشفا 

 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 ، 2021 ، 29ٽآگس 

يسوع مسيح – موضوع

13 ، 10-5: 8متي .3

 صوبيدار آيو ، جنھن کيس عرضوڪڙ ھسٽ وھنڏ ، تيوٿ ۾ داخل فرناحومڪ عيسٰي ھنڏ۽ ج5
يوڪ

.ڙکوئيندڏ لو ، اي خداوند ، منھنجوانھو گھر ۾ وي و آھي فالج جي بيمار ، سخت ڻ۽ چو6

.يندسڏ۽ عيسٰي کيس چيو تہ ”آء ايندس ۽ ان کي شفا 7

 تہ”اي خداوند ، مان ان الئق ناھيان جو تون منھنجي تھي اچي وين: پر ر ونوڏصوبيدار جواب 8
 ويندو.يٿ شفاياب رڪلفظ الھاِء ، ۽ منھنجو نو

 اختيار ھي آھي ، منھنجي ھي ان سپاھي آھن: ۽ مان ھنوڪ آھيان جيھوڻ ماوڪڙاالِءجو آء ھ9
 ۽ منھنجي خادم کي ،وٿ ، اچو ، ۽ اھو اچي انھنڏ. ۽ ئي وٿ ، و۽ اھو وي وٿ کي چوان ھوَءڻما

.وٿ ريڪ ، ۽ اھو رڪھي 

 آءڪ پيان ويا آھن ، بيشيڪ ويو ۽ انھن کي چيائين جييٿ حيران ھنڏ عيسٰي اھو ،و ، تھنڏج10
 مليو ، نه ، اسرائيل ۾ نه.ونهڪ ايمان وڏ ، مون کي ايترو ووٿاوھان کي ايان 

۽ عيسٰي صوبيدار کي چيو تہ ”پنھنجو رستو و. ۽ جيئن تو ايمان آندو آھي ، تيئن اھو توسان13
.يوٿ ۾ شفاياب ڪالڪ وي. ۽ ھن جو خادم خود بخود يوڪ

8-1: 9متي .4
 ، ۽ لنگھي ويو ، ۽ پنھنجي ئي شھر ۾ آيو.يوڙ ۾ گھيَءڙ ييڪڙ۽ ھو ھ1

 آھي ، ۽ عيسٰي انھن جويلٽ تي ليوليٽ فالج جو بيمار ، کھوڻ ماوڪڙ آيا ھسٽ ، اھي وسوڏ۽ ، 2
 ون.ياڪ ، خوش رھو؛ توھان جا گناھه معاف ٽ انھيَء فالج جي مريض کي چيو. پسيڏايمان 

.يوڪ بفرڪ ھوڻ ۾ چيو ، ھي ماڻ شريعت جي عالمن پانڪ ، سوڏ۽ ، 3

 آھي؟ائيڙ سمجھو ته توھان جي دلين ۾ باٿ چيو ،” و ينديڻ۽ عيسٰي انھن جي سوچن کي ا4

 ، ۽ گھم؟يٿ الِء ، اڻ الِء ، تنھنجا گناھ تو کي بخشيا ويندا. يا چوڻا الِء اھو آسان آھي ، چو5

 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 ، 2021 ، 29 ٽآگس

يسوع مسيح – موضوع

 جي ،ڻرڪ طاقت آھي زمين تي گناھن کي معاف ٽ ته ابن آدم ووڻپر انھيَء الِء ته اوھين ا6
 و.انھنڏ ۽ پنھنجي گھر ڻ کولوٽ ، پنھنجو کيٿ فالج جي مريض کي ،( اوٿ)پوِء ھو چوي 

.يوٿ روانو انھنڏ ، ۽ پنھنجي گھر يٿ۽ ھو ا7

 طاقتيڙ کي اھھنڻ ، جنھن مايائونڪ ڻ ويا ۽ خدا جي واکايٿ، اھي حيران ڏ ڙ ميھنڏپر ج8
 ھئي.نيڏ

(انھنڏ )يسوع 48: 4يوحنا .5

پوِء عيسٰي چيو4

30 ، 26 ، 21( -ڪ )بيش19: 5يوحنا .6

 سگھي ، پرريڪ وٿ به نجھڪ ڻ پاٽ ته ، پوٿ ، مان توھان کي ايان ڪ ، بيشڪ... بيش19
 کي ائين ئيٽ پڻ آھي ، اھي پندوڪ ھو جھھڪ يڪ آھي: ا الِء جيسندوڏ ھو پيُء کي وڪجي
 آھن.نداڪ

:وٿ ريڪ ڻ ھو پاوڪ جيوٿ يکاريڏ ، ۽ کيس ھر شيِء وٿ ريڪاالِءجو پيُء فرزند سان پيار 20
.يوٿ ، انھيَء الِء ته اوھين حيران مڪ اڏ وڪ انھن کان و ييکاريندوڏ۽ اھو کيس 

ريڪ. ايتري قدر جو فرزند جيئرو وٿ ۽ انھن کي جياري وٿاالِءجو جيئن پيُء مئلن کي جياري 21
 جنھن کي گھري.وٿ

 ۾ زندگيڻ آھي ته پانوڏ ھن فرزند کي ريڪجيئن پيُء جي پنھنجي زندگي آھي. تنھن26

: ۽ منھنجووٿ ريانڪ ، مان فيصلو وٿ سگھان: جيئن مان ان ريڪ وٿ نجھڪ ڻمان پنھنجو پا30
 چاھيان پنھنجي مرضي ، پر پيُء جي مرضي ، جنھن مونوٿفيصلو صرف آھي.االِءجو مان نہ 

 آھي.ليوڪکي مو

29: 8يوحنا .7

 آھي. و ته مانيوڏ نه يلوڪ آھي سو مون سان آھي: پيُء مون کي اليوڪ۽ جنھن مون کي مو29
.يونٿ نڪ ھن کي خوش يڪ آھيان اھي شيون جيندوڪھميشه 

16-14: 10يوحنا .8

 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 ، 2021 ، 29ٽآگس 

يسوع مسيح – موضوع

.وٿ انڻ ، ۽ مان پنھنجي اوٿ ينڻمان آھيان چو ريار ، ۽ منھنجي رن کي سا14

.وٿ يانڏ پيُء: ۽ مان رن الِء پنھنجي جان وٿ انڻ ، تيئن مان به اوٿ يڻجيئن پيُء مون کي سا15

 گھرجي ، ۽ اھيڻڻ مان ناھن: انھن کي به مون کي آڻ ھنيڪ آھن ، جيٽ۽ يون رون مون و16
 ريار ھوندو.وڪڙ ، ۽ ھڻوڪڙمنھنجو آواز ندا. ۽ اتي ھ

12-8: 14يوحنا .9

 آھي.افيڪ ، ۽ اھو اسان الِء يکارڏفلپ کيس چيو تہ ”اي خداوند ، اسان کي پيُء 8
وٿ آھيان ، ۽ ا تائين تون مون کي نڏعيسٰي کيس چيو تہ ”ا مان ايتري عرصي کان توسان گ9

 ، اسانوٿ چوين يئنڪ آھي. ۽ پوِء تون وڏو آھي تنھن پيُء کي ڏ ، فلپس؟ جنھن مون کي ينڻسا
يکاريو؟ڏکي پيُء 

 ، سي مانوٿ الھيون آء اوھان کي ايان يڪ مو ته مان پيُء ۾ آھيان ۽ پيُء مون ۾؟ جياٿا توھان ن10
.وٿ ريڪ مڪ ، اھو وٿ مون ۾ رھي وڪ :الھايان ، پر پيُء جيوٿپنھنجي طرفان نہ 

يوڻ ته مان پيُء ۾ آھيان ، ۽ پيُء مون ۾ آھي: ياي صورت ۾ مون تي ايمان آيوڻمون تي ايمان آ11
 الِء.مڪ

 ،ندسڪ مان وڪ جيمڪ ، اھو يندوڻ مون تي ايمان آوڪ ايان ، جيوٿ آء وھان کي سچ ڪبيش12
.وٿ وان ٽ ته مان پنھنجي پيُء وڻاڪ. اندوڪ مڪ وڏ. ۽ انھن کان وندوڪ ڻاھو پ

17 ، 16: 3يوحنا .10

 بہوڪ ، انھيَء الِء تہ جينوڏ ٽ پيلوڪ ، جو ھن پنھنجو ايوڪاالِءجو خدا دنيا سان ايترو پيار 16
 ، پر ھميشه واري زندگي ملي.ئيٿ سو برباد نہ يڻ ايمان آسٿم

 الِء پر اھو ته ھن جيڻرڪ آھي دنيا جي مذمت ليوڪاالِءجو خدا پنھنجو فرزند دنيا ۾ نہ مو17
وسيلي دنيا بچي وي

3-1: 17يوحنا .11

 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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يسوع مسيح – موضوع

 چيائين ، ”ابا ، وقت اچي ويو آھي.نديڻ کانھنڏانھن الھين عيسٰي کي چيو ، ۽ اکيون آسمان 1
 بيانائيڪ ، تہ جيئن توھان جو فرزند بہ توھان جي پاريوڪ بيان ائيڪپنھنجي فرزند جي پا

.ريڪ
 آھي.نوڏ جيترو تو کيس ئيڏ آھي سني جسمن تي طاقت ، ته اھو دائمي زندگي نوڏجئين تو کيس 2

 ئي سچو خدا ، ۽ عيسٰي مسيح ،وڪڙ ھنڻ۽ ھي آھي دائمي زندگي ، انھيَء الِء ته اھي تو کي سا3
 آھي.ليوڪجنھن کي تو مو

سائنس ۽ صحت

2-29 ، 26 )يسوع( -23 ، 22 )يسوع( -19 ، 17 )مسيح( -9: 1.332

انھنڏ ھنڻ رھيو آھي ، خدائي پيغام خدا کان مائيڏ سو آواز وڪمسيح اھو سچو خيال آھي جي
 انساني شعور سان الھائي رھيو آھي. مسيح غير فطري ، روحاني ، - ھائو ، خدائي تصويروڪجي

 ۽ڻيڏ رستو ، سچ ۽ زندگي ، بيمارن کي شفا وٿ ريڪ۽ مشابھت آھي ، حواسن جي وھم کي دور 
 خدا آھي ، ۽وڪڙ: "ھوٿ. جيئن پولس چوي ڻرڪ ، گناھ ، بيماري ۽ موت کي تباھ ڪڻ ئيونبرا
 مسيح عيسٰي."ھوڻ جي وچ ۾ ، اھو ماھنڻ ثالث خدا ۽ ماوڪڙھ

 روح ، ياڪ ته مسيح خدا جو خدائي خيال آھي - پايوڪ ھن ثابت يوڪ مسيح جو مظاھرو يسوع
.ڻرڪ يڻ اواانھنڏ خدائي اصول ، محبت ، ۽ سني سچائيَء وٿ ريڪمددگار ، ظاھر 

 کي ظاھرھنڻ ۽ ماڻ الھائالمڪ ويو ھو خدا جو يوڪ ھو. ھن کي مقرر� ٽ جو پنوارڪ ڪ ھيسوع
 صورت ۾ جيئن اھي سمجھي سگھن ۽ سمجھن. … ھن اعلٰي قسم جييڪڙ الِء انسانيت جي ھڻيٿ

. حقيقي ۽وٿ سگھي ريڪ جسماني روپ ان عمر ۾ ظاھر ڪ ھوڪ ، جييوڪديوتا جو اظھار 
 طرح اھو آھي ته مسيح خدا ۽ انسان جييَءڙ سگھي. اھيٿ وٿ عنصر داخل ننيمثالي انسان ۾ جسما

.وٿ ريڪوچ ۾ سندس تصوير ۾ ، اتفاق يا روحاني معاھدي کي بيان 

9( -حي )مس8: 2.333

 جيترو عيسٰي جي خدائي لقب سان.ونھيڪ نالو وڪڙ... مسيح ھ

3.136 :1-8

 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 ، 2021 ، 29ٽآگس 

يسوع مسيح – موضوع

 جي روح��انيڻيڏ ۽ پنھنجي مشن کي برقرار رکيو مسيح جي ش��فا يوڪيسوع پنھنجي گرجا� گھر قائم 
 غلطيونوڪ خدائي اصول آھي ، جيڪبنياد تي. ھن پنھنجي پوئلن کي سيکاريو ته سندس مذھب ۾ ھ

 ، عم��ل ، ۽ ن��ه ئيڻ ب��ه ااڪ�� ت��ه ئيڪ��. ھن دع��وٰي يندوڏھي کي شفا   ۽ بيمار ۽ گناھگاريندوڏي ڪ
ئيڪ�� ، ھن پنھنجي خدائي ط��اقت اس��تعمال وٿ السٿزندگي خدا کان جدا آھي. ايذاُء جي باوجود ھي م

 الِء.ڻانسانن کي جسماني ۽ روحاني طور بچائ

4.473 :26-3

 طرح ھن اھيو سندس عملن کي ويَءڙ ھن چيو ھو مظاھري ذريعي ، اھوڪ جييوڪيسوع قائم 
 ته ھن ا سيکاريو. ھي عيسائيت جي سائنس آھي.يوڪ اھميت وارو سندس لفظن کان. ھن ثابت ڪي

ڻ ھجئي ، خداوٿ يڪ آھي ۽ غلطيون يندوڏ بيمارن کي شفا وڪ ، جييوڪعيسٰي اھو اصول ثابت 
 سندس تعليمات ۽ انھناٿ سمجھن ٽ ۾ گھٽ ، سواِء ان جي شاگردن جي ته گھڪيڻ ، جيتوجھڪالِء. 

 سائنس جو اصول( سني خرابين ،ايلڻ اڻجي شاندار ثبوتن ، يعني زندگي ، سچ ۽ پيار )ھن ا
.وٿ ريڪ ، بيمارين ۽ موت کي برباد نڙب ،

5.28 :15-21

وڪڙ عام طور تي سمجھيو ويو. ان جي فطرت جو ھمڪ ، ۽ نه ئي عيسى جو ردارڪنه ئي اصل ، 
ڻ کي چوھنڻ ماائيڪ. ا تائين سندس صداقت ۽ پايوڪجزو حصو مادي دنيا جي ماپ کي درست نه 

 جو دوست آھي ، ۽ بيلزبوب سندس سرپرست آھي.ڪ ۽ ناپاوٽ پيوڪڙ سگھي: اھو ھيٿ نيڪکان رو

6.482 :19-25

 انسان جو اعلٰي انساني تصور ھو. ھو مسيح ، مسيح ، کان ج��دا ن��ه ھ��و - خ��دا ج��وملڪ مڪيسوع ھ
.رولٽن��ڪ پنھنجي مع��املي تي ريڪ�� ت��ه ظ��اھر يوڪخدائي خيال جسم کان اھر. ھن عيسٰي کي فعال 

 ،اٿ�� نڪ ان کي سرگوشي ڪ ، ۽ مالئڻيٿ ظاھر وڻ دانشورن کي ھي ينڻ آھي پرايوڪفرشتن اعالن 
.انھنڏ دل ڙ جي ذريعي ، ھر زماني ۾ بکندماناي

7.52 :19-28

 شيِء ۽ سني شامل خدا جياڪ مادي زندگيَء ۽ عقل جي وٿ چيَء طرح سمجھي ھو“ڻ جو ماکڏ”
 سائنس جا ، جن کيسرسچنڪ جا ، يا ڻيڏزبردست حقيقت ، س .ي. اھي ھئاه بنيادي نقطا دماغي شفا 

 جيڻرڪاسي ڪ پيار سان. خدا جو اعلٰي ترين زميني نمائندو ، خدائي طاقت جي عيوڪمسلح 
 الِءينھنڏانساني قابليت جي باري ۾ الھائيندي ، پنھنجي شاگردن کي نبين طور چيو ، نه ر و انھن جي 

نداڪ ، اھي به ندسڪ مان يڪ جيمڪ ، اھي يندوڻ مون تي ايمان آوڪ ، پر ھر وقت الِء: ”جيڻالھائ
.يونٿ ينڻ آن ايمايڪ جينديونڪ" ۽ ”ھي نشانيون انھن جي پيروي 

 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 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 29 ٽآگس

يسوع مسيح – موضوع

12( -ی )د2: 8.146

 وي�و آھي؟ و ت�ه اس�ان ج�ا دين ج�ا نظ�اميٿ ھئا. عيسائيت جو ھي عنص�ر ؟و گم ڙيندڏقديم عيسائي شفا 
 اس��ان جي طب جي نظ��ام ذريعي. پھ��رين بت پرس��تي م��ادي تي ايم��ان ھ��ئي.ٽ ي��ا گھڪھلن��دا آھن وي

ڻرڪ�� آھي. مع��املي تي روس��و ايوڻ ديوناگريَء تي ايمان جي بجاِء دوائن تي ايمان کي فيشن بولنڪاس
اڙ وي��و آھي. اھ��يوڪ الِء ، صحت ۽ ھم��درديَء کي قرب��ان ڻرڪ کي تباھ رارڪسان ان جي پنھنجي ت

ايوڻ مادي احساس کي سائنس جو خادم بريڪنظام آھن روحاني طاقت جي حياتيَء جا بنجر ، جن جي 
 ويو آھي.يٿ وڙويو آھي ۽ مذھب مسيح جھ

9.347 :14-22

ڻرڪ� وانگ�ر ، خوش�خبري تبلي�غ يڻ پ�راوٿ� اچي يڻمسيح ، خدا جو روح�اني ي�ا س�چو خي�ال آھي ، ھا
 رھي آھيريڪ�� بح��ال اڪ��. ا اھ��ا غلطي آھي جيڪڻ اي��ونڙ ، ۽ بڻيڏغ��ريبن کي ، بيم��ارن کي ش��فا 

 الزمي عنصر ، يع��ني ، رس��ول ، خ��دائي ش��فا؟ ن��ه؛ اھ��و آھي عيس��ائيت ج��و س��ائنسڪعيسائيت جو ھ
 ، جنھن کي اونداھي سمجھڙندڪ رھيو آھي ، ۽ روشني آھي اونداھين ۾ چمريڪو ان کي بحال ڪجي
 اچي.يٿ۾ ن

10.54 :8-10

 کيڻ گھرجي� پاڻ الِء؟ سني کي جلد يا بعد ۾ پوکڻرڪ آھي تيار ان جي تعليم ۽ مثال جي پيروي يرڪ
مسيح ۾ ، خدا جو سچو خيال.

11.286 :9-15

 جو خدائي اصول[ پر منھنجي طرفان ،“ مسيح ،ڻ اچي ]ھجوٿ نٽ پيُء وھوڻ ماوبهڪ چيو ، ”رٽماس
 ويو پھريون کانيوڏ ، ”مان رستو آھيان. جسماني سبب کي وٿزندگي ، سچائي ، پيار؛ مسيح الِء چوي 

وٿ ۽ سن الي وٿ ، عيسٰي طرفان. ھن اتو پئي ته خدائي اصول ، پيار ، اھي ھوڻآخري تائين ھن اصل ما
سني شين کي.

12.476 :32-5

ينٿ انسانن کي ظ��اھر ھوڻ ماوھاريڏ جتي يوٿ ھن کي ظاھر وڪ انسان ، جياملڪ و ڏعيسٰي سائنس ۾ 
 ج��و اھ��و ص��حيح نظري��وھوَءڻو ، ۽ ماڏ خ��دا جي پنھنجي مث��ال ڙيندڏ اروٽڪ�� ۾ وھوَءڻرپ��ور ما . ھناٿ��

 برق��رار آھي ، ع��المگيردش��اھت طرح عيسٰي سيکاريو ت��ه خ��دا جي بايَءڙ ھو. اھيندوڏبيمارن کي شفا 
 آھي.ڪ ۽ پاڪ پاھوڻآھي ، ۽ اھو ما

13.494 :10-14 ، 30-2

 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 9
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 29ٽآگس 

يسوع مسيح – موضوع

 تهڻرڪخدائي محبت ھميشه ملي آھي ۽ ھميشه ملندي ھر انسان جي ضرورت. اھو چو نه آھي تصور 
 تعداد الِء يا محدود عرصي تائين ، و تهيلڊ چونڪ الِء رو ھڻيڏ خدائي طاقت شفا يوڪعيسٰي ظاھر 

.يٿ ريڪ ۾ ، خدائي محبت سي شيِء فراھم نڪالڪسي انسانيت الِء ۽ ھر 

 چيو وي ، تهڻ. اھو ان جي پوئلن بابت پنيڏ ۽ بيمارن کي شفا يوڏي ڪ شيطانن کي رٽ جي ماساسان
ھوَءڻ مايندوڏ. خدا بيمار کي شفا ينڏن ۽ بيمارن کي شفا ڪ ۽ ين مان ڻاھي خوف ۽ ھر برائي کي پا

 ويندي خدا جي طرفان.ئيڪ ومتڪ تي حھوَءڻ به ماھنڏجي وسيلي ، ج

14.565 :13-18

 جي زميني زندگيَء جي مختصر تاريخ ھئي؛ پر ”ھن جيرٽ اسان جي ماسڻروحاني خيال جو نقشو ھج
 تيھنڻ سني قومن ۽ ماارڪ خاتمو نه ھوندو ،“ مسيح الِء ، خدا جو خيال ، آخروڪبادشاھت جو 

 - خدائي سائنس سان.ارڪ ، آخرلڪ - الزمي طور تي ، بلندوڪ مرانيڪح

ڏينھن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان

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!

4 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

مقصد ۽ عملن الِء ھڪ قاعدو�

نه ئي دشمني ۽ ن��ه ئي ص��رف ذاتي لگ��اڳ ، م��ادر چ��رچ جي ميم��برن جي مقص��دن ي��ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنس��دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

 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 10
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 29 ٽآگس

يسوع مسيح – موضوع

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س��ڀني ب��راين ک��ان نج��ات ملي ، پيش��نگوئي ڪ��رڻ ، قض��ا

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

1 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد ج��و ف��رض ھون�دو ت�ه ھُ��و روزان��ه ج�ارحيت واري ذھ�ني تج��ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف��رض کي وس��ارڻ ۽

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

6 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

_____________________

 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 


