
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،26 فيبروري 
يسوع مسيح  – موضوع

.2023، 26آچر، فيبروري 

مسيح يسوع—   مضمون

30: 5 وحناي  گولڊن جو متن:

: ۽وٿ ريانڪ مان فيصلو و،ٿ انٻڌ سگهان: جيئن مان ريڪ وٿ به نه جههڪ"مان پنهنجي طرفان 
 پر انهيَء پيُء جيريان،ڪ وٿجو آٌء پنهنجي مرضيَء جي طلب نہ االِءڇمنهنجو فيصلو انصاف آهي. 

مسيح يسوع—  آهي. "ليوڪمرضي، جنهن مون کي مو

30-27: 12 وحنايجوابدار پڙهڻ:
17، 16: 5 يسلونينٿ 1

 کان بچاء: پر هنڪالڪ چوان؟ ابا، مون کي هن اڇ منهنجو روح پريشان آهي؛ ۽ مان يڻها27
 تائين آيو آهيان.ڪالڪسبب الء آئون هن 

 آواز آيو، جنهن چيو تہ ”مونوڪڙ. پوِء اتي آسمان مان هرڪ ڻابا، تنهنجي نالي جي واکا28
.ندسڪ آهي، ۽ وري بہ تسبيح يوڪ ڪانهيَء کي پا

 فرشتوڪ چيو ته، هينٻ: يوٿ ڙ چيو ته اهو گوو،ٻڌ هئا، ۽ اهو اٺ بيهوڻ مايڪ جيري،ڪتنهن 29
.الهايوڳهن سان 

 نہ، پر اوهان جي خاطر آيو آهي.ريڪ تہ هي آواز منهنجي يوڻعيسٰي ورا30

هميشه خوش رهو.16

 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 ،26 فيبروري
يسوع مسيح – موضوع

.ريوڪبغير وقفي جي دعا 17

سبق جو خطبو

بائبل

17:(، 1  )جي طرف16: 3متی .1

 ويو.ريڪ ناهرٻ مان يءڻ هئي، فوري طور تي پانيڏ هن بپتسما هنڏ۽ يسوع، ج16

 هي منهنجو پيارو فرزند آهي، جنهن ۾ آٌء خوش آهيان.و،ٿ آواز آيو، چوي وڪڙ۽ آسمان مان ه17

1: 11لوقا .2

 سندسهنڏ تيو،ٿ هو روانو هنڏ جاِء تي دعا گهري رهيو هو، جيڪڙ جيئن هو هيو،ٿ۽ ائين 1
 سيکار، جيئن يوحنا پنهنجنڻ کيس چيو تہ اي خداوند، اسان کي دعا گهريڪڙشاگردن مان ه

شاگردن کي بہ سيکاري.

2: 5متی .3

۽ هن پنهنجو وات کوليو، ۽ انهن کي سيکاريو، چيائين تہ2

13-9: 6متی .4

 آسمان ۾ آهي، تنهنجووڪ: اسان جا پيُء جيريوڪ هن طريقي کان پوء توهان دعا ريڪتنهن9
 هجي.ڪنالو پا

 طرح آسمان ۾ آهي.يَءڙ جهئي،ٿتنهنجي بادشاهي اچي. تنهنجي مرضي زمين تي پوري 10

.يوڏ اسان جي روزاني ماني اسان کي ڄا11

 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 ،26 فيبروري 
يسوع مسيح  – موضوع

 آهيون.نداڪ جيئن اسان پنهنجن قرضدارن کي معاف ر،ڪ۽ اسان کي اسان جا قرض معاف 12

 ته توهان جي بادشاهت، طاقتوڇ پر اسان کي برائي کان بچائي، يو،ڻ۽ اسان کي آزمائش ۾ نه آ13
۽ شان آهي، هميشه الء. آمين.

42-39، 35 )جي طرف؛(، 34: 1مرقس .5
وتنڀ ئي يترنڪ مختلف بيمارين جا بيمار هئا، ۽ يڪ جيني،ڏ کي شفا هنڻ ئي مايترنڪ۽ هن 34

.يوڇڏ يڪڍکي 

 ۽ اتييو،ٿ روانو انهنڏ جاِء يڪڙ ۽ هتو،ڪ ناهرٻ هو ي،ٿ ايڳ وقت اوڏ ووڪڙ۽ صبح جو، ه35
دعا گهريائين.

.يائينڪڍ کي وتنڀ ۽ ئيڪخانن ۾ تبليغ  گليل ۾ انهن جي عبادتيڄ۽ هن س39

 کيس چيائين تہيڙ کواڏ ۽ گويائينڪ ٿ آيو، کيس منسٽ مريض ويڙ جههہڙوڪ وڪڙاتي ه40
.وٿ سگهين ريڪ صاف ڪ تون گهرين تہ مون کي پاهنڪڏجي

. توهانندسڪ ۽ چيائين تہ مان هيوڇ کيس ريڪ گهوڊ ٿ پنهنجو هيٿ عيسٰي رحمدل هنڏت41
صاف رهو.

ڪ ويو ۽ هو پايٿ جي مرض هن کان پري هہڙوڪ ئي هنڏ هو، توڪ چالهائيڳ۽ جيئن ئي هو 42
 ويو.يٿصاف 

23-20، 13، 12: 6لوقا .6

 رات خدا کانيڄ ويو ۽ ساهرٻ الِء ڻ جبل تي دعا گهريڪڙ جو هو هيوٿ ۾ ائين ينهنڏ۽ انهن 12
دعا گهرندو رهيو.

يو،ڊ کي چونارهنٻ ۽ انهن مان يو،ڏ سٽ وڻ هن پنهنجي شاگردن کي پاهنڏ تيو،ٿ ينهنڏ هنڏ۽ ج13
.نوڏ ڻجن کي هن رسولن جو نالو پ

جو خدا جي بادشاهتاالِءڇ آهيو غريبو، اڳاڀ چيو تہ سيڻ اکيون کانهنڏ۽ هن پنهنجن شاگردن 20
اوهان جي آهي.

 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 ،26 فيبروري
يسوع مسيح – موضوع

يڪ آهيو اوهين جياڳاڀ. سينداٿ اڪاڍجو اوهين االِءڇ بکايل آهيو، يڻ هايڪ آهيو اوهين جياڳاڀس21
جو اوهين کلندا.االِءڇ: اٿ روئن يڻها

 اهي توهان کي پنهنجيهنڏ ۽ جندا،ڪ توهان کان نفرت هوڻ ماهنڏ وارا آهيو توهان، جتڪبر22
يڪڍ ۽ توهان جي نالي کي برائي طور ندا،ڪ ۽ توهان کي مالمت ندا،ڪصحبت کان جدا 

 ابن آدم جي خاطر.يندا،ڇڏ

وڏ توهان جو اجر آسمان ۾ وسو،ڏ ته، وڇ يو،ڏ پوٽ ۽ خوشيَء الِء يو،ٿ تي خوش ينهنڏانهيَء 23
 هو.يوڪ انهنڏ نبين نڏاڏ طرح سندن ابن يَءڙجو جهاالِءڇآهي، 

8-1: 17يوحنا .7

 کنيون ۽ چيائين تہ اي بابا، وقت اچي ويوانهنڏ عيسٰي چيو ۽ پنهنجون اکيون آسمان الهيونڳاهي 1
.ئيڏ تہ جيئن تنهنجو فرزند بہ تو کي جالل ر،ڪ ڻآهي. پنهنجي فرزند جي واکا

 جيترو توهانئي،ڏ آهي، ته هو هميشه جي زندگي نيڏ جسمن تي طاقت نيڀجيئن تو هن کي س2
 آهي.نوڏهن کي 

 سچي خدا کي ۽ عيسٰي مسيحيليڪ انڻاڃ۽ هيَء ابدي زندگي آهي، انهيَء الِء تہ اهي تو کي س3
 آهي.ليوڪکي، جنهن کي تو مو

نوڏ تو مون کي وڪ آهي جييوڪ پورو مڪمون توهان کي زمين تي ساراهيو آهي: مون اهو 4
آهي.

 دنيا جيوڪ جيي،ڏ انهيَء شان سان جالل ڏ اي پيُء، تون مون کي پنهنجي ذات سان گي،ڻ۽ ها5
 هو.ٽ مون وڳوجود کان ا

 آهن: اهيناڏ تو مون کي دنيا مان يڪ آهي جييوڪ تي ظاهر هنڻمون تنهنجو نالو انهن ما6
 آهي.يوڪ تي عمل الهڳ آهي، ۽ انهن تنهنجي نوڏتنهنجا هئا، ۽ تو انهن کي 

 تنهنجو آهي.ڀ آهي سو سنوڏ تو مون کي جهڪ يڪ انهن کي خبر آهي تہ جييڻها7

 آهن. ۽ انهن انهن کينيونڏ تو مون کي يڪ آهن جينيونڏ الهيونڳجو مون انهن کي اهي االِءڇ8
 آهيان، ۽ انهن ايمان آندو آهي ته توتوڪ نانٽ آهن ته مان تو ونداڻاڄ ڪ آهي، ۽ پيوڪقبول 

 آهي.ليوڪمون کي مو

 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 ،26 فيبروري 
يسوع مسيح  – موضوع

44-36: 26متی .8

 جاِء تي آيو ۽ شاگردن کي چيائين تہ اوهين هتييڪڙ نالي هسمنيٿ گڏپوِء عيسٰي انهن سان گ36
 دعا گهران.يڃويهو، جيستائين آٌء اتي و

.وڳ لڻيٿ روڳ غمگين ۽ وڍاڏ ويو ۽ يٺ کي ونٽ پنٻ پطرس ۽ زبديَء جي ڏ سان گڻپوِء هو پا37

ڏ غمگين آهي، موت تائين، هتي رهو، ۽ مون سان گوڍاڏپوِء هن انهن کي چيو تہ منهنجو روح 38
.يوڳجا

هنڪڏ پيو ۽ دعا گهريائين تہ اي منهنجا بابا، جيريڪ پنهنجي منهن تي يو،ڌ وتيڳ اوروٿ۽ هو 39
 پر جيئن منهنجي مرضي، پر جيئن توهان چاهيو.ي،ڃ هليو وانٽ سگهي تہ هي پيالو مون ويٿ

ڪ هڏ اوهين مون سان گا،ڇ ۽ پطرس کي چيائين تہ ائينڏٺ ۾ ڊ آيو ۽ کين ننٽپوِء هو شاگردن و40
 نہ سگهيا؟ائيڳ بہ جاڪالڪ

 آهي.مزورڪ رهو ۽ دعا گهرو ته آزمائش ۾ نه پئو: روح واقعي راضي آهي، پر جسم نداڳجا41

ئي،ٿ هي پيالو مون کان پري نہ هنڪڏ دفعو وري هليو ويو ۽ دعا گهريائين تہ اي بابا، جييوٻهو 42
.ئيٿجيستائين آٌء اهو پيئان، تنهنجي مرضي پوري 

 هيون.ريونڳتہ انهن جون اکيون ڻاڪاڇ ائين،ڏٺ ۾ ڊ۽ هو آيو ۽ انهن کي وري نن43

.اڳ لڻ دفعو دعا گهريائين ۽ اهي ئي لفظ چويونٽ وري هليو ويو ۽ يڇڏپوِء هو انهن کي 44

 )جي طرف:(15(، يوڪ )مون اعتماد 14، 5، 3-1: 31زبور .9

ڻيٿ به شرمسار نه هنڪڏ. مون کي وٿ رکان روسوڀ مان منهنجو اڇ ،ڪتوتي، اي منهنجا مال1
.يڏ ۾ يَءڪ: مون کي پنهنجي نييڏ

 مونجي،ڻ برٿ: تون منهنجو مضبوط پيڏ مون کي جلدي نجات اِء؛ڪ جهانهنڏ مون نڪپنهنجا 2
 دفاعي گهر الء.ڪ الء هڻکي بچائ

 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 ،26 فيبروري
يسوع مسيح – موضوع

 توهان جي نالي جي خاطر مون کيريڪ ۽ منهنجو قلعو آهين. تنهنرٿ ته تون منهنجو پوڇ3
.رڪ ۽ مون کي هدايت ر،ڪهدايت 

 آهي، اي خداوند سچائي جيايوڇڏ: تو مون کي وٿ ۾ مان پنهنجي روح کي سونپيان ٿتنهنجي ه5
خدا.

 اي خداوند: مون چيو، تون منهنجو خدا آهين.يو،ڪ روسوڀمون تو تي 14

 ۾ آهي:ٿمنهنجو وقت تنهنجي ه15

30: 10يوحنا .10
 آهيون.ڪمان ۽ منهنجو پيُء ه30

 )پيُء جو(10: 14يوحنا .11

.وٿ ريڪ مڪ اهو و،ٿ مون ۾ رهي وڪ... پيُء جي10

 )هو( )جي طرف؛(29: 8يوحنا .12

 آهي.يوڇڏ نه يلوڪ آهي: پيُء مون کي اڏ آهي اهو مون سان گليوڪاهو جنهن مون کي مو ...29

سائنس ۽ صحت

7 )آهن( -4 : 1.2

 اساني،ٿ يڃ سچائي کان پوء بکيو واڪ ها، اها خواهش جييندو؟ٿ سان فائدو ڻرڪ اسان کي دعا اڇ
 واپس نه ايندي آهي.انهنڏ آهي، ۽ اها اسان تڪجي پيء جي بر

2.15 :14-24

 گهرجي. اسان کيڻرڪ گهرجي ۽ دروازو بند ڻيٿ الء، اسان کي الماري ۾ داخل ڻرڪصحيح دعا 
 خواهشن جي خاموشيڻ گهرجي. تمام گهڻرڪ گهرجي ۽ مادي حواس کي خاموش ڻرڪچپن کي بند 

 گهرجي.ڻرڪ جي درخواست جههڀڪ گهرجي ۽ خدا جي سڻرڪ ارڪحرم ۾، اسان کي گناهه کان ان

 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 ،26 فيبروري 
يسوع مسيح  – موضوع

 ۽ڻرڪ مڪ الء ڌڻ وتيڳ گهرجي، ۽ ايمانداري دلين سان اڻرڪ جو عزم ڻڻاسان کي صليب ک
 دعايڙ گهرجي." اهڻرڪ گهرجي. اسان کي الزمي طور تي "دعا ڻسڏ سچائي ۽ محبت الء مت،ڪح

 جورٽ. ماساٿ ويو آهي، ايتري تائين جو اسان پنهنجي خواهش کي عملي طور تي رکون نوڏجو جواب 
.يوڏ نماز رکون ۽ اسان جي جانن کي اسان جي خلوص جو ثبوت جهيڳ آهي، ته اسان مڪح

3.16 :7-11 ،24-25 ،27 ،29 ،31

يانٺ مختصر دعا سيکاري، جنهن کي اسين هن جي نالي پڪ پنهنجي شاگردن کي هرٽاسان جي ماس
" ۽ پوء هنريو،ڪ چيو ته، "انهي طريقي کان پوء، توهان دعا رٽ. اسان جي ماساٿرب جي دعا رکون 

 آهي.ينديڍڪ انساني ضرورتن کي نيڀ ساڪ جينيڏدعا 

 رب جي دعا جي روحاني احساس آهي:وٿ مان سمجهان وڪ جيوٿ يانڏ مون کي اهو هتي

آهنگ،        هم تمام خدا، ماُء پيُء جو اسان

ه  .ڪپيارو

. آهين        موجود هميشه تون آهي؛ آئي بادشاهي تنهنجي

4.17 :2-3 ،5 ،7 ،10-11 ،14-15

کي   قابل   ڻڻاڄاسان .ر،ڪجي آهي -       -      عظيم مطلق، قادر خدا تي، زمين تيئن ۾، آسمان جيئن

ا   کي فضل   ڄاسان کارايو؛;    يڏالء کي پيارن بکايل

ظاهر      ۾ محبت پيار .وٿ ئيٿ۽

نه        ۾ آزمائش کي اسان خدا بچائي          ئي،ڏ وٿ۽ کان موت ۽ بيماري گناهه، کي اسان .وٿپر

س      ڻاڪاڇ طاقت، تمام المحدود، خدا س    يڄته پيار، سچائي، م  نيڀزندگي، س  انهونٿکان ڀ۽
.جههڪ آهي 

5.10 :1-4

 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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 ۽ روشنيَء ۾ هلنداسين ايتري تائين جو اسان ان کي حاصلاٿ چاهيون ڻدعا جو مطلب آهي اسان هل
 قدمن سان، ۽ اهو صبر سان خداوند جي انتظار ۾، اسانڙ رت جي وهندڪيڻ جيتوريون،ڪ

 الِء.ڻيڏ ان کي انعام ينداسينڏ يڇڏپنهنجي حقيقي تمنائن کي 

6.12 :1-15

ڪ آهي؟ صرف هاڇ. هي شفا جي دعا وٿ چوي تابڪ”ايمان جي دعا بيمار کي بچائيندي،“ 
 حاصلڪيڌ ۾ موجود خدا جي موجودگي کان وٿ هميشه هيندوڏگذارش آهي ته خدا بيمار کي شفا 

 دعا جو فائديمند اثر انسان جي ذهن تي پوندو آهي،يڙ جي طاقت ناهي. بيمارن الِء اهڻرڪ
ڪ آهي. اهو، بهرحال، هيندوٿ اثرائتو ڪيڌ جسم تي وريڪ عقيدت جي يڌ خدا تي انوڪجي

. اها نهوٿ يڪڍ عقيدو ڪ عقيدو بيماري ۾ هڪ ۾ هاتلڻڄ - او،ٿ يڪڍ کي ئيٻ وڪاعتقاد آهي جي
 ۽ نه ئي اها انسانيي،ٿ ريڪ مڪ عقيدي جي ذريعي يڌ اناڪته سائنس آهي ۽ نه ئي سچ جي

 وئي آهي، جن جون عاجزئيڪ واري اصول جي جيئن يسوع ۾ ظاهر ڻيڏسمجه آهي خدائي شفا 
دعاون سچائي جو گہرا ۽ ايماندار احتجاج هئا، - انسان جي خدا سان مشابهت ۽ انسان جي اتحاد

جي. سچ ۽ پيار.

7.18 :3-12

 ۽ ان الِء اسان کيسيو،ڪيسوع ناصري سيکاريو ۽ پيُء سان انسان جي وحدانيت جو مظاهرو 
 نهمڪ. سندس مشن انفرادي ۽ اجتماعي هو. هن زندگيَء جو اٿ ريونڪالمحدود خراج تحسين پيش 

يئنڪ ته انهن کي يکاريوڏ ۾، کين ڻرڪ ۾، پر انسانن الِء رحم ڻرڪ سان انصاف ڻ پنهنجي پاوڳر
 الِء. يسوع جرئتڻائٽ ذميواري کان هڪ ۽ نه ئي انهن کي هڻرڪ پر اهو انهن الِء نه آهي، وڻرڪ

 ثبوت جي خالف، فريسيائي عقيدن ۽ عملن جي خالف، ۽ هنيلٿ حواس جي تصديق يو،ڪ مڪسان 
.يوڇڏ ريڪ مخالفين کي رد نيڀپنهنجي شفا جي طاقت سان س

8.180 :25-8

و،ٿ شين کي سمجهي نيڀ سوڪ ويندو آهي، هميشه موجود ذهن جياليوڀ انسان خدا جي طرفان سنهنڏج
 بيمار کي شفاوڪ آهن. هن زنده سچ جو واحد رستو، جينڪ شيون ممڀ ته خدا سان سوٿ يڻاڄانسان 

و وييوڪ آهي، االئي دماغ جي سائنس ۾ مليو آهي جيئن مسيح عيسى پاران سيکاريو ۽ ظاهر يندوڏ
آهي.

 الِء، مون االئي سچائي کيڻرڪ يا نامياتي بيماريَء جو عالج ڙڻوٽ کي چيَءڳ ،ڻائٽ کي گهسوزش
 وجودن جو ذريعونيڀ ته دماغ، خدا، سوڇ نه، وڇ طاقتور مليو آهي. ۽ ڪيڌ عالجن کان وينٺ هينيڀس

، گهرجي تهڇڻ کان پڪ ته جسم، مادو، بي ترتيب آهي، هڳ کان اڻرڪ۽ حالت آهي؟ اهو فيصلو 
 آهي؟اليندوڀ اهو زندگي جي مسئلن کي سناڇ و؟ٿ سگهي ئيڏ روح کي جواب وڪ آهين جييرڪ"تون 

 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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 به واسطو ناهي، پر فانيوڪ ان جو درد ۽ لذت سان و،ٿ ۽ نه مزو اچي سگهي کڏمادو، جنهن ۾ نه 
.وٿ رکي ائيواريڀ يڙعقيدو اه

9.47 :31-9

 مادي ذهانت ۾ عقيدي جينڪ به ممنهنڪهن جي رات جي اونداهي ۽ جالل جي باغ ۾، يسوع 
. غفلت جي دردن ۽ جهالت جي انتها پسندي هن کي سخت زخمييوڪ غلطي کي محسوس ملڪم

سيڏ به نه ڪالڪ ڪ هڏ توهان مون سان گاڇ. سندس شاگرد سمهي پيا. هن کين چيو ته: "يوڪ
 بي آواز اذيت ۾،ندي،ڪ انتظار ۽ جدوجهد وڪ سگهندا هئا، جيسيڏ نه ڏ اهي هن سان گاڇ" ا؟ٿسگهو 

 به جواب نه هو، ۽ پوِء يسوع هميشه الِءوڪدنيا تي بي پرواهه محافظ هو؟ ان انساني خواهش جو 
.يوڪ رخ انهنڏ احساس کان روح انهن،ڏزمين کان آسمان 

10.280 :30-4

 جو واحد عذر آهي روح جي اسان جيڻرڪ ۽ وجود جي سائنس کي رد ڻرڪانساني راين کي تفريح 
 اها سمجه جنهني،ٿ ريڪ صرف خدائي سائنس جي سمجه کي حاصل اڪفاني جهالت، - جهالت جي

 ته روح آهي. المحدود ۽اٿ ونڻاڄ ۽ اٿ ونڃ ويٿجي ذريعي اسان زمين تي سچ جي بادشاهي ۾ داخل 
اعلٰي.

11.202 :3-5

اهيوٺ خدا ۽ انسان جي وچ ۾ موجود آهي، اهو الزمي طور تي زندگي جي عمل ۾ وڪسائنسي اتحاد جي
 گهرجي.ڻيٿ ۽ خدا جي مرضي عالمي سطح تي و،ٿ يڃو

12.368 :14-19

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

.ڻرڪ ۽ غلطي کي تباهه ڻيڏ سگهي. بيمار کي شفا وٿ نيڪ به مادي گمان اسان کي رووڪ

19 )اسان( -13: 13.497

 کي خدائي، اثرائتو پيار جي ثبوت طور، خدا سان انسانفاريڪ ته يسوع جي اٿ ريونڪاسان تسليم 
 ته انسان مسيح جياٿ ريونڪ شاور؛ ۽ اسان تسليم ٽ مسيح عيسى جي واوٿ ريڪجي اتحاد کي ظاهر 

 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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 سچائي، زندگي، ۽ محبت جي ذريعي، جيئن گليلي جي پيغمبر طرفانو،ٿ ريڪذريعي نجات حاصل 
 ۾.ڻ ۽ گناهه ۽ موت تي قابو پائڻيڏ کي شفا يمارب

ڏينهن 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 ۽ 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 ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس±±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 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.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج±±و ف±±رض هون±±دو ت±±ه هُ±و روزان±ه ج±±ارحيت واري ذه±ني تج±±ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف±±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 


