
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،19 فيبروري 
بصيرت  – موضوع

.2023، 19آچر، فيبروري 

بصيرت—   مضمون

7: 4 انيپيليف  گولڊن جو متن:

 مسيح عيسى جي ذريعي توهان جي دلين ۽ دماغ کيو،ٿ سمجھ کان گذري نيڀ سوڪ"۽ خدا جو امن، جي
برقرار رکندو."

22، 19، 12، 9، 6، 5: 45يسعياه جوابدار پڙهڻ:

يو،ڍنڳ خدا ناهي: مون توهان کي وبهڪ يوٻ به ناهي، مون کان سواء وڪ يوٻمان رب آهيان، ۽ 5
:اتوڄ توهان مون کي نه ڪيڻجيتو

 ناهي. مان ربوبهڪ يوٻ ته مون کان سواء ن،ڻاڄ کان، ۽ اولھه کان ڻرڀته جيئن اهي سج جي ا6
 به ناهي.وڪ يوٻآهيان، ۽ 

 کييَءڍڳ ڏ سان گنڍڳ! زمين جي وٿ هيڙ سان وڙاهيندٺ پنھنجي وڪافسوس آهي انھيَء الِء جي9
 هن کيم،ڪ يا تنھنجو اهين؟ٺ وٿ اڇ تون و،ٿ اهيٺ وڪ ان کي چئجي، جييَءٽ ماڇ. يوڏ ڻهڙو
 نه آهي؟ٿه

يوڪ گھوڊ آسمان کي ن،ٿ: مون، پنھنجن هيوڪ ۽ ان تي انسان کي پيدا يوڪمون زمين کي پيدا 12
 آهي.نوڏ مڪ کي مون حرڪ لشنيڀآهي، ۽ انھن جي س

 صحيح آهن.يڪ جيوٿ ريانڪ آهيان، مان انھن شين جو اعالن الھائيندوڳمان خداوند سچائي 19

 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 ،2023 ،19 فيبروري
بصيرت – موضوع

 بهوڪ يوٻ ته مان خدا آهيان، ۽ وڇ ۾، يءڙاڇ پنيڀ زمين جي سي،ڃ ۽ بچايو وس،ڏ انھنڏمون 22
ناهي.

سبق جو خطبو

بائبل

 )جي طرف:(7: 23 امثال.1

 ته جيئن هو پنھنجي دل ۾ سوچيندو آهي، هو ائين ئي آهي:ڻاڪاڇ7

4-1: 103زبور .2

 نالي کيڪ منھنجي اندر آهي، ان جي پاجھڪ يڪ اي منھنجا جان: ۽ جير،ڪ ڻرب جي واکا1
.رڪ تڪبر

 فائدن کي:نيڀ اي منھنجي جان، ۽ نه وساريو هن جي سر،ڪ ڻرب جي واکا2

 بيمارين کي شفانيڀ توهان جي سوڪ. جيوٿ ريڪ گناهن کي معاف نيڀ توهان جي سوڪجي3
.يندوڏ

ئيڏ تو کي پيار ۽ رحمدلي سان تاج وڪ توهان جي زندگي کي تباهي کان بچائيندو؛ جيوڪجي4
.وٿ

16، 13، 12، 5، 4، 1: 2 ينٿرنڪ 3.1

 جي عظمتاهپڏ يا ڻالھائڳ نه آيو آهيان، هنڏ آيو آهيان، تٽ آٌء اوهان وهنڏ جائرو،ڀ۽ آٌء، 1
 الِء.ڻرڪسان، اوهان کي خدا جي شاهدي بيان 

 لفظن سان نه هئي، پر روح ۽شڪ جي دلاهپڏ۽ منھنجي تقرير ۽ منھنجي تبليغ انسان جي 4
طاقت جي مظاهري ۾:

 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 ،2023 ،19 فيبروري 
بصيرت  – موضوع

 گھرجي.ڻ تي نه، پر خدا جي قدرت ۾ رهاهپڏ جي ھنڻاهو اهو آهي جو توهان جو ايمان ما5

هاڻي اسان حاصل ڪيو آهي ، دنيا جو روح نہ ، پر اهو روح جيڪو خدا جو آهي. ته جيئن12
اسان اڻون انھن شين کي جيڪي آزاديَء سان اسان کي ڏنيون ويون آهن خدا جي طرفان.

ڪھڙيون شيون اسان الھايون ٿا ، انھن لفظن ۾ نہ جيڪي ماڻھن جي دانائي سيکاري ٿي ، پر13
جيڪي پاڪ روح سيکاري ٿو. روحاني شين جو روحاني سان مقابلو ڪرڻ.

االِءجو ڪنھن اتو آهي خداوند جي عقل کي ، ته اهو کيس سيکاري؟ پر اسان وٽ آهي مسيح جو16
دماغ.

 )جي طرف:(56-49(، 1 )جي طرف 42، 41، 40: 8لوقا .4

 هن جوڀ جو اهي ساالِءڇ ، وڏٺ خوشي سان کيس ھنڻ آيو جتي مايٽ تہ عيسٰي مويوٿ۽ اهو اهو  40
 رهيا هئا.ريڪانتظار 

 هو ۽ هو عيسٰي جي پيرن تيمڪ آيو ۽ اهو عبادتگاه جو حاھوڻ ماوڪڙ ، ييرس نالي هوڀڳ41
 ته هو پنھنجي گھر ۾ اچي.يائينڪ پيو ۽ کيس عرض ريڪ

 
 واريڻ سالن جي عمر جي ، ۽ هن جي مرارهنٻ هئي ، يُءڌ ئي يڪڙ ته هن کي هڻاڪاڇ42

هئي

 مان آيو ، کيسمڪ عبادتگاه گھر جي حاوڪڙ رهيو آهي ته اتي هالھائيڳ تائين انڃ هو اهنڏج49
.رڪ نه ليفڪ کي ترٽ مري وئي آهي. ماسيڌچيائين ، توهان جي 

 
 ، ۽ هوريوڪ :و: صرف يقين ڊ ، چيو ، ”مت نوڏ ، هن کيس جواب وٻڌ اهو هنڏپر عيسٰي ج50

 ويندي.يٿسي 
 

 ،يائينڪ الِء برداشت نه ڃڻ کي اندر وھوَءڻ مانھنڪ۽ جنھن مھل هو گھر ۾ آيو ، اهو 51
 جي ماُء کي بچايو.يئرنڌپطرس ، ۽ جيمس ، ۽ يوحنا کي ، ۽ پيُء ۽ 

.يٿ يڙ ، پر هن چيو تہ رهو نه ؛ هوَء مئل ناهي ، پر ننياڳوڀ رويا ۽ ڀ۽ س52

 ورتو ته هو مري ويو آهي.يڻ ، انديڪ ڙاوڪ يڻ ۾ هڙاوڪ۽ انھن کيس 53

 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 ،2023 ،19 فيبروري
بصيرت – موضوع

.يوٿ ، ۽ چيو ، مريد ، ايوڪ ڏ کيس سيڻ کٿ ، ۽ پنھنجي هيوڇڏ ،ي ڪ اهرٻ کي نيڀ۽ هن س54

.نائينڏ مڪ جو حڻيڏ ، ۽ هن کي ماني يوٿ آيو ، ۽ هو فوراً ايھرٻ ۽ اهو جو روح 55

 ويا:يٿ۽ هن جا والدين حيران  56

27-21، 19-17(، 2 )جي طرف 14: 9 مرقس.5

.ائينڏٺ ڙ مييڏ واريڌ انھن جي چوهنڏ آيو، تٽ هو پنھنجن شاگردن وهنڏ۽ ج14

 آيو آهيان، جنھن کييٺ وٽ کي تو وٽ تہ استاد، آٌء پنھنجي پيوڻ ورايڪڙ مان هڙ ميهنڏت17
گونگو روح آهي.

 سان پيس، ۽ پيئيندڏ ۽ پنھنجي و،ٿ اسيڦ: ۽ هو وٿ يڇڪ هن کي و،ٿ يٺ۽ جتي به هو هن کي و18
 سگھيا.ريڪ. ۽ اهي نه وڪڍ اهرٻ ۽ مون توهان جي شاگردن کي چيو ته هو هن کي و،ٿ

 رهندس؟ مان توکيڏ اوهان سان گيستائينڪ تہ اي بي ايمان نسل، آٌء نوڏهن کيس جواب 19
.يوڻ آٽ هن کي مون وندسڪ وقت برداشت يتروڪ

 آئي آهي؟الھهڳ کان هن کي اها هنڏ عرصو گذريو آهي جيتروڪ يو،ڇ۽ هن پنھنجي پيُء کان پ21
 جي.ارٻ ڪ۽ هن چيو ته، ه

 تونهنڪڏ الِء، پر جيڻرڪ آهي، کيس ناس اليوڇ ۾ ايَءڻ هن کي باه ۾ ۽ پاهنڪڏ هنڪڏ۽ 22
.رڪ ۽ اسان جي مدد رڪ اسان تي رحم و،ٿ سگھين ريڪ جھڪ

وٿ سگھي يٿ جھڪ ڀ تہ انھيَء الِء سو،ٿ سگھين يڻ تون ايمان آهنڪڏعيسٰي کيس چيو تہ جي23
.يڻ ايمان آوڪجي

 چيو، خداوند، مون کي يقين آهي. تونينديڙاڳ هاڙوڳ ري،ڪ ڙ جو پيء رارٻ۽ فوري طور تي 24
.رڪمنھنجي بي ايمان جي مدد 

 ۽ چيائين تہايوڪرڇ کي وتڀ انھيَء هنڏ آهن، تياٿ ڏ اچي گنداڙوڊ ھوڻ تہ ماوڏٺ عيسٰي هنڏج25
 هن ۾ڪيڌ ۽ وڃ وريڪ ناهرٻ تہ هن مان ريانڪ وٿ يدڪ روح، آٌء تو کي تااڙوٻاي گونگا ۽ 

.يوٿداخل نہ 

 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 ،2023 ،19 فيبروري 
بصيرت  – موضوع

 مئل وانگر هو. ايتري قدر جوڪ آيو، ۽ هو هاهرٻ ۽ ان مان ي،ٽاڦ۽ روح روئي، ۽ کيس 26
 ئي چيو ته، هو مري ويو آهي.يترنڪ

.يوٿ کنيو. ۽ هو ايٿ ميٺ کان وٿپر عيسٰي کيس ه27

24-22، 15-13، 7-1: 4افسيون .6

 جي الئق هلومڪ ته توهان ان ريانڪ وٿ مان، رب جو قيدي، توهان کي التجا ري،ڪتنھن 1
و،ٿ يڃ ويوڏجنھن سان توهان کي س

؛ڻرڪ کي پيار ۾ برداشت ئيٻ ڪتمام عاجزي ۽ نرمي سان، صبر سان، ه2

.وششڪ جي ڻامن جي بندن ۾ روح جي اتحاد کي برقرار رک3

يڪڙ جي هڏ توهان جي سوٿ يڃ ويوڏ روح، جيئن توهان کي سوڪڙ جسم آهي، ۽ هوڪڙه4
اميد ۾؛

 بپتسما،ڪ ايمان، هڪ رب، هڪه5

 ۾.نيڀ جي وسيلي، ۽ توهان سنيڀ آهي، ۽ سيٿ کان منيڀ سوڪ جو، جينيڀ خدا ۽ پيُء سوڪڙه6

 ويو آهي.نوڏ کي مسيح جي بخشش جي ماپ مطابق فضل ڪپر اسان مان هر ه7
 انسان تائين،املڪ ۾، ڻاڄ ايمان جي وحدت ۾، ۽ خدا جي فرزند جي ڀايستائين جو اسين س13

.ونڃمسيح جي پوريَء جي قد جي ماپ تائين پھچي و
ھنڻ ما،ڏ ۽ هر نظريي جي واء سان گو،ڌ وتيڳ نه آهيون، اارٻ ڪيڌ کان ويڻاهو ته اسان ها14

 آهن.اٺ جي انتظار ۾ وييءٺڳ چالبازي سان، جنھن سان اهي ڪجي چال، ۽ چاال
:ڻ سر آهي، مسيح پوڪ جيو،ٿ سگھي يڌ شين ۾ ونيڀ هن ۾ س،ڻالھائڳپر پيار ۾ سچ 15
 فريب جي خواهشن جيوڪ جييو،ڏ يڇڏ کي ھوَءڻ ماهيڙ گفتگو بابت پوئينڳاهو ته توهان ا22

مطابق خراب آهي.
يو؛ٿ۽ پنھنجي ذهن جي روح ۾ تجديد 23
 خدا کان پوِء سچائي ۽ سچي تقدس ۾وڪ کي پھرايو، جيھوَءڻ۽ اهو اهو آهي ته توهان نئين ما24

 آهي.يوٿپيدا 

 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 ،2023 ،19 فيبروري
بصيرت – موضوع

سائنس ۽ صحت

1.469 :12-20

 آهي؟اڇسوال:- دماغ 

 واحد دماغ آهي، ۽و،ٺ وارو عظيم سچائي آهي ته خدا، سڻرڪجواب: عقل خدا آهي. غلطي کي ختم 
 ويندو آهي - دماغ نه آهي، سچ نه آهي، پريوڏ - شيطان يا برائي سرڌاهو المحدود ذهن جي مخالف 

.ي خدا آهڪ هوڳ ته اتي رڻاڪاڇ دماغ، ڪ پر هوٿ سگھي يٿغلطي، عقل يا حقيقت کان سواء. اتي 
 گناهه نامعلوميو،ڪ کي قبول نه ئيٻ نھنڪ ۽ ئيڪ دماغ جي دعوٰي نه ئيٻ نھنڪ انسانن هنڪڏ۽ جي

هوندو.

2.151 :23-5

. انساني دماغوٿ ۽ صورت کي برقرار رکي لڪ آهي، اهو پنھنجي شاهيوٺخدائي دماغ جنھن انسان کي 
ڀ. اهو سوٿ ريڪ پال اعالن ٽ گھرجي، جيئن سينڻرڪ ۽ ان کي ختم وٿ ريڪخدا جي مخالفت 

 وجود هموار ۽ ابدي مليوڄ حقيقت ۾ موجود آهي خدائي دماغ ۽ ان جو خيال، ۽ هن دماغ ۾ سجھهڪ
 هن طاقت کي حاصليو،ڪ ۽ ان کي تسليم سوڏ ۽ تنگ رستو اهو آهي ته هن حقيقت کي وڌ. سوٿ

.ريوڪ ۽ سچ جي رهنمائي جي پيروي يو،ڪ

 زبردست ثبوتٽ اسان وو،ٿ ريڪ جي دعوي ڻالڀ فاني دماغ فاني جسم جي هر عضوي کي سناهو
 گھرجي.ڌڻ وانھنڏ افسانو آهي، ۽ ان کي پنھنجي رضامنديَء سان سچ ڪآهي. پر هي نام نھاد ذهن ه

 پر اهو بي طاقت آهي. الفاني ديواني دماغ پنھنجي سمورياليندو،ڀ بادشاه جي تخت کي سنڪاهو ه
.وٿ کان بچائي ڻ ۽ فاني ذهن کي پاو،ٿ ريڪ کي ختم مرانيڪ حفروضيم

3.460 :5-13

 وجودن جي فطرت ۽ جوهر جي خوف تي مبني آهي،نيڀ جو نظام سڻيڏاسان جي دماغ جي شفا 
خدا جي دماغ ۽ محبت جي ضروري خوبين تي. ان جو فارميسي اخالقي آهي، ۽ ان جي دوا ذهني ۽

 تائين مابعد الطبعيات جواڃ ويندو آهي. ايوڪ جسماني شفا الء استعمال ڪيڻروحاني آهي، جيتو
 مادي آهي،ڀ ته مادي سوچ الِء سڻاڪاڇ آهي، کيوڏ تمام ڻرڪ ۽ ظاهر ڻهي بنيادي حصو سمجھ

.يڃ ويوڪ سوچ کي روح طرفان درست نه يڙجيستائين اه

4.398 :1-15

 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 7 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،19 فيبروري 
بصيرت  – موضوع

رڪوڇ واري يڪ هو، جيئن هن مريندوڏ بيماريَء کي نالي سان سنھنڪ يسوع هنڪڏ هنڪڏ
 ۽ هن ۾ڃ وريڪ ته هن مان نريانڪ وٿ يدڪ روح، آٌء تو کي تااڙوٻکي چيو ته، ”تون گونگا ۽ 

يوڇڏ ريڪ ويو آهي ته "روح ]غلطي[ روئي، ۽ هن کي زخم يوڪ. اهو شامل يوٿ داخل نه ڪيڌو
 مئل وانگر هو،" - واضح ثبوت آهي ته بيماري مادي نه هئي. اهيڪ ۽ هو هو، آياهرٻ۽ هن مان 

ڻيڏ يسوع روحاني زندگي جي قانونن جي مشھور جھالت کي يڪ اهي رعايتون جياٿ يکارينڏمثال 
. عبادت گاههيوڪ جنھن کي هن عالج نوڏ نالو نه وڪ هن بيماريَء کي ريڪ وڻالِء تيار هئا. گھ

 هو، پر هن چيو ته ”هوَء مئل ناهي، پر سمھييوڏ جنھن کي هنن مئل س، کييَءڌ جي مڪجي حا
 سان مريضٿ هلڪ! هن سٿ او،ٿ آٌء تو کي چوان ري،ڪوڇرهي آهي،“ هن فقط ايترو چيو، ”

."يوٿ طور تي بحال ملڪ وانگر، مينٻ" ۽ اهو "ر،ڪ گھوڊ ٿکي چيو، "پنھنجو ه

5.230 :1-10

 سچ آهي، اهو سچ جو حصو آهي.هنڪڏ بيماري حقيقي آهي، ان جو تعلق امر آهي؛ جيهنڪڏجي
 الء؟ پرڻرڪ يا بغير، سچ جي معيار يا حالت کي تباهه ندا،ڪ وششڪ توهان دوا سان اڇ
 يا وهم، اسان کي صحت،،ڻيٿ بيماري ۽ گناهه وهم آهن، ته هن فاني خواب مان بيدار هنڪڏجي

 آهي، سچ جي ترقي يافته ظاهر،ڻ. هي بيداري مسيح جو هميشه الِء اچيندوڻآتقدس ۽ الفاني ۾ 
 خدا جيوڪ. اهو اهو نجات آهي جييٿ ئيڏ ۽ بيمار کي شفا يٿ ريڪ غلطي کي ختم اڪجي

 آهي.يکاريلڏ خدائي اصول، محبت، جيئن يسوع پاران و،ٿذريعي اچي 

6.166 :3-7

و،ٿ ريڪ عمل و،ٿ ريڪ محسوس وڪجيئن انسان سوچيندو آهي، ائين ئي هو. دماغ اهو آهي جي
وششڪ شفا جي ري،ڪ يٽ يا پنھنجي فرضي ذميواري کان ه،ڻاڻڄ. ان کان اٽاوڪيا عمل ۾ ر
.وٿ ائيڃ ورولٽنڪ طرح جسم تي شعوري يءڙ ويندي آهي، ۽ اهئيڪغلط طرف 

7.71 :1-20

 بهاڪ به نه آهي روح، - پر خدا ۽ سندس خيال. برائي جي جھڪ به حقيقي ۽ ابدي نه آهي، - جھڪ
 عقيدو آهي، مادي احساس جوڪ نه ئي شيء، پر صرف هھه،ڳ آهي، نه جھوڻحقيقت ناهي. اهو نه ما

 وهم.ڪه

 جو خدائي اصول، روحنيڀ يا خيال، هميشه الء جاري آهي؛ پر روح، يا سپ،ڻاڃ حقيقتن جي سنيڀس
 المحدود اصول سان مترادف آهي، محدودم،ڪ ۾ نه آهي. روح، روح، خدا، تخليقي، حاڪجڙجي جو

.يونٿ نڪ صرف ظاهر لونڪ جنھن جون شاهر،ٻ کان لڪش
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 رهيا آهيو، - تهسيڏ گل ڪ ته توهان هاٿ سگھو سيڏ ۽ توهان خواب ريو،ڪ اکيون بند پنھنجون
 طرح توهان سکيو ته گل نام نھاد ذهن جي پيداوار آهي،يَءڙ ۽ ان کي بوء. اهيوڇڪتوهان ان کي 

تن ۽ توهان شايد نظارن، مردن ۽ عورريو،ڪ بند يھرٻ. پنھنجون اکيون ڻھٺمادي جي بدران سوچ جي 
 فاني ذهن رکييڪ تصويرون آهن، جيڻ طرح توهان سکندا آهيو ته اهي پيَءڙ. اهاٿ سگھو سيڏکي 

ئيٿ توهان کي معلوم ڻ. خوابن مان پاٿ نڪ ذهن، زندگي ۽ عقل کي نقل يڪ ۽ جيوٿ ريڪ ۽ ترقي وٿ
.ي يا مثال آهي، ۽ اهو غير فاني ذهن مادي ۾ ناهلڪ ته نه فاني ذهن ۽ نه مادو خدا جي شوٿ

8.205 :32-9

 به ذهنوڪ يوٻ ٽ اسان وا،ٿ طور تي خدا سان اسان جي تعلق کي سمجھي سگھون ملڪ اسان مهنڏج
 احساس، ۽ مادي يايوٻ وڪ يا سچائي، زندگي جو مت،ڪ به پيار، حوڪ يوٻنه آهي سواء هن جي، - 

 شعور ناهي.وڪغلطي جي وجود جو 

 صورت ۾ اهو فيصلييٻ. يڃ ويوڪ ۾ استعمال ڻرڪ جي طاقت کي صرف حق جي ماتحت انسان
. اهو روحاني احساس جو صوبو آهي انسان تيندوڪ جذبن کي آزاد ينٺ ۽ هيندوڪکي گمراهه 

.يٿ ريڪ مڪ ارڪ. مادي، غلط، انساني سوچ جسم تي ۽ ان جي ذريعي نقصانڻرڪ ومتڪح

9.276 :1-11

 جيتابڪ آهي، ۽ يندوڏ بيمار کي شفا وڪ جيوٿ ريڪ ذهن، طاقت کي ظاهر ڪ ه،ڻ خدا هجڪه
 فديهڪ" ۽ "مون کي هيندو،ڏ توهان کي شفا وڪ "مان رب آهيان جيو،ٿ ريڪ کي پورو الھينڳانھن 

ئيٻ ذهن ڪ جنھن ۾ ها،ٿ نڌ اهي رفاقت جو بنياد وا،ٿ نڃ سمجھيا ومڪ خدائي حهنڏمليو آهي." ج
 جي مطابق:مڪ حتابيڪ ذهين ذريعا، ڪ روح آهي، خدا، هڪ جو هنيڀ ۾ ناهي، پر سنگسان ج

 آهن، ۽ حقيقياپيلڳ خدائي سائنس سان الڙاهيندٺ هو." انسان ۽ ان جو ڻ مسيح عيسى ۾ پوڪتون، جي
 آهي.ڻاڄشعور صرف خدا جي شين جي 

27 )۽(-24: 10.497

وڪ ته اهو ذهن اسان ۾ هجي جياٿ ريونڪ ۽ دعا سون،ڏ ته اٿ ريونڪ۽ اسان سنجيدگيَء سان واعدو 
. ۽ رحمدل،نداڪ ته اهي اسان سان اٿ جيئن اسان چاهيون ڻرڪ سان ائين ينٻ هو. ڻمسيح عيسى ۾ پ

.ڻ هجڪانصاف پسند ۽ پا
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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 ۽ 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 ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس́´دان 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 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 ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي 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.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،6

_____________________
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