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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 مئي  23

جسم ۽ روح – موضوع

.2021 ، 23 آچر، مئي

جسم   — مضمون ۽ روح

7: 19زبور   جو متن:نڊگول

."ڻ آھي روح کي بدالئملڪ"خداوند جو قانون م

4-1: 34زبور :ڻھڙجوابدار پ
17: 16تمثيل 

آء خداوند کي ھر حال ۾ خوش رکندس. ھن جي ساراھہ مسلسل منھنجي وات ۾ رھندي. 1

منھنجي جان خداوند ۾ پنھنجو جبر وجھائيندو: عاجز ان کي ٻڌندو ، ۽ خوش ٿيندو. 2

اي مون سان خداوند کي وڌايو ۽ اسان کي ان جي نالي سان گڏ ڪرڻ ڏيو. 3

مون خداوند جي طلب ڪئي ، ۽ ھن مون کي ٻڌو ، ۽ مون کي منھنجي سڀني خوفن کان نجات4
ڏياري.

راستگي جي وڏي رستي براه راست کان روانگي آھي: جيڪو پنھنجي رستي تي رکي ٿو 17
پنھنجي روح کي محفوظ ٿو ڪري.

 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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سبق جو خطبو

بائبل

5 ، 4: 6داتان .1

اي ٻڌو ، اي اسرائيل: خداوند اسان جو خدا ھڪڙو خداوند آھي.4

۽ تون خداوند پنھنجي خدا کي پنھنجي سي دل ۽ پنھنجي سي جان ۽ پنھنجي مڙني طاقت سان5
پيار ڪندين.

32: 15تمثيل .2

ھو جيڪو رد ڪري ٿو پنھنجي روح کي حقير ٿو سمجھي: پر جيڪو سندي ٻڌي ٿو سو سمجھي32
ٿو.

35 ، 31-29:( ، جي طرف )9 ، 2،( ، 6 جي طرف )1: 4داتان .3

تنھنڪري ، اي بني اسرائيل ، آئين ۽ قاعدن تي ، جيڪي مان توھان کي سيکاريندو آھيان ، انھن1
کي ڪرڻ جي الِء ، تہ جيئن اوھين زندھ رھون ،

تون جيڪو لفظ آُء توکي ٿو چوان ، انھيَء کي شامل نہ ڪندين ، ۽ نه ان ۾ گھٽ ڪرڻ2
گھرجيy ، جنھن الِء توھان خداوند پنھنجي خدا جي حڪمن تي عمل ڪريان ٿو جيڪي آئون

توھان کي چوان ٿو.

فقط پنھنجو پاڻ تي ڌيان ڏي ۽ پنھنجي روح کي به محنتي رکجو ، متان جيئن اھي شيون وسري9
وڃن جن جون اکيون ڏٺيون ، ۽ متان اھي تنھنجي زندگي جي سي ڏينھن تنھنجي دل تان ڀي

وڃن:

پر جيڪڏھن تڏھن کان اسين خداوند پنھنجي خدا کي ڳوليندا ، تڏھن ان کي ڳوليندؤ ، جيڪڏھن29
تون کيس پنھنجي سي دل ۽ پنھنجي سي جان سان ڳولين.

جڏھن تون مصيبت ۾ آھين ، ۽ اھو سڀ شيون توھان تي پھچي ٿيون ، سو پوئين ڏينھن ۾ ،30
جيڪڏھن تون خداوند پنھنجي خدا ڏانھن رجوع ڪن ، ۽ ھن جي آواز تي فرمانبردار ٿيندين.

 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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)ڇاڪاڻ ته خداوند تنھنجو خدا مھربان خدا آھي.( ھو توکي نه ڇڏيندو ، نه تو کي تباھه ڪندو ،31
۽ نه وري توھان جي ابن ڏاڏن جي عھد کي وساري ويٺو ، جيڪي ھن اھي قسم کڻي چڪا ھئا.

تو ڏانھن دانھن ڪري ويو ِڏيو ويو ، ته جيئن توھان اڻو ته خداوند اھو خدا آھي. ھن کان سواِء35
ٻيو ڪوبه ناھي.

،(1 جي طرف )3 )اتفاق افتاده( ، 1: 1ايجيڪيل .4
ھاڻي اھو واقعو ٿيو آھي…1

خداوند جو ڪالم ظاھري آئيزيل پادريَء ڏانھن ظاھر ٿيو. 3

،(4 جي طرف )6-4:( ، جي طرف )3: 2ايجيڪيل .5

مان توھان کي اسرائيل جي ٻارن ڏانھن ، ھڪ باغي قوم ڏانھن ۽ ھن مون کي چيو ، ابن آدم!3
موڪليان ٿو جنھن مون سان بغاوت ڪئي آھي:

ڇاالِءجو اھي بي اوالد ۽ سختيَء سان آھن. مان توھان ڏانھن انھن ڏانھن موڪليان ٿو؛ ۽ توھان4
انھن کي چيو ، خداوند خدا فرمائي ٿو.

اڻن ٿا ته ۽ اھي ، ڇا اھي ٻڌندا ، يا ڇا اھي منع ڪندا ، )ڇو ته اھي باغي گھر آھن ،( تڏھن به5
انھن جي وچ ۾ ھڪ نبي ٿي چڪو آھي.

۽ تون ، ابن آدم ، انھن کان نه ڊو ۽ نه انھن جي ڳالھين کان ڊو ،6

 )تنھن ڪري(32:( ، جي طرف )31 ، 30 )ڪڏھن( ، 27:( ، جي طرف )4: 18ايجيڪيل .6

ڏسو ، سڀ روح منھنجي آھن. جيئن پيُء جو روح آھي ، اھڙي طرح پٽ جو روح به منھنجو4
آھي

… جڏھن بڇڙو ماڻھو پنھنجي شرارت کان منھن موڙي ٿو جيڪو ھن پنھنجي انجام ڏنو آھي ،27
۽ اھو جيڪو حالل ۽ صحيح آھي ڪري ٿو ، ھو پنھنجي روح کي زنده ڪري ڇڏيندو.

 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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تنھنڪري آء اوھان کي انصاف ڪندس ، اي بني اسرائيل ، ھر ھڪ پنھنجي طريقي مطابق.30
توبه ڪر ، ۽ پنھنجو پاڻ کي سڀني حدن کان پاسو ڪيو. تنھنڪري بڇڙائي توھان جي بربادي

ناھي.

پنھنجي سڀني حدن مان ڪي ڇڏيو ، جنھنڪري توھان حد کان وڌي چڪا آھيو. ۽ توھان کي31
نئون دل ۽ نئون روح ٺاھي

… تنھنڪري پنھنجو پاڻ کي موڙيو ، ۽ ھو رھندا.32
 

8: 6مائيڪا .7

ھن توکي ظاھر ڪيو ، اي انسان ، ڇا سٺو آھي؛ ۽ خداوند تو کي ڇا گھري ٿو ، پر فقط انصاف8
ڪرڻ ۽ رحم سان ، ۽ پنھنجي خدا سان عاجزي سان ھلڻ الِء؟

23: 4متي .8

۽ عيسٰي سڀني گليلن بابت گھريائين ، پنھنجن عبادت خانن ۾ تعليم ۽ بادشاھت جي تبليغ جي تبليغ23
ڪئي ، ۽ ماڻھن جي ھر قسم جي بيماري ۽ ھر قسم جي مرض جي شفا ڏياري.

20-17 ، 2: 5متي .9

۽ ھن پنھنجي وات کي کوليو ، ۽ انھن کي سيکاريو ،2

اھو نه سوچيو ته آُء قانون تباھه ڪرڻ الِء آيو آھيان ، يا نبين: آئون تباھه ڪرڻ الِء نه آيو آھيان17
، پر مڪمل ڪرڻ الِء.

ڇاالِء جو آء اوھان کي سچ ٿو چوان ، تئين آسمان ۽ زمين جي گذرڻ تائين ، ھڪڙو جوڙو يا18
ھڪڙو ٽڪڙو قانون مان ڪنھن به طريقي تي نہ پھچي ، جيستائين سڀني کي پورو نہ ٿئي.

انھيَء الِء جيڪو بہ ھنن نن سڀني حڪمن مان ھڪڙي ٽوڙيندو ، ۽ ماڻھن کي سيکاريندو ،19
کيس جنت جي بادشاھت ۾ گھٽ ۾ گھٽ سڏبو: پر جيڪو ڪجھ انھن کي ڪرڻ ۽ سيکاريندو ،

اھو ئي جنت جي بادشاھت ۾ عظيم سڏبو.

ڇاالِء جو مان توھان کي چوان ٿو ته ، سواِء توھان جي صداقت ڪالئينس ۽ فريسيَء جي20
راستي کان وڌي وڃي ، توھان ڪنھن به صورت ۾ جنت جي بادشاھت ۾ داخل نہ ٿيندا.

 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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5 ، 4 ، 2 )خبردار( ، 1: 12لوقا .10

خبردار ، فريسيَء جي خمير کي ڇڏي ، جيڪو منافقت آھي.1

ڇاالِء جو ڪوڪيل نه آھي ، جيڪو پڌرو نه ٿيندو. نه لڪايو ويو ، جيڪواڻي نه سگھندو.2

۽ مان توھان کي چوان ٿو منھنجا دوستو ، انھن کان نہ ڊ و جيڪي جسم کي ماريندا آھن ، ۽ ان4
کانپوِء ھن وٽ وڌيڪ ڪونھي اھي ڪري سگھن ٿا.

پر آئون توھان کي اطالع ڏيان ٿو جنھن کان توھان ڊو: ان کان ڊو ، جنھن کي قتل ڪرڻ کانپوِء5
ھو دوزخ ۾ اڇالئڻ جي طاقت رکي ٿو. ھا ، مان توھان کي چوان ٿو ، ان کان ڊو.

21 ، 20 ، 17 )گھرجي( ، 16 ،( ، 2 جي طرف )15( ، 2 جي طرف )14-10: 13لوقا .11

۽ ھو سبت جي ھڪ عبادتگاھه ۾ تعليم ڏيندو رھيو.10

درحقيقت ، اتي ھڪ عورت ھئي جيڪا اٺن سالن جي بيماريَء جو جذبو رکي ٿي ، گڏ گڏ ويٺي11
ھئي ، ۽ اڻي واڻي پاڻ کي بلند نه ڪري سگھي ھئي.

۽ عيسٰي جڏھن ھن کي ڏٺو تڏھن ھن کي سڏ ڪيو ۽ ھن کي چيائين ”عورت ، تون پنھنجي بي12
طاقتيَء کان آزاد ٿي ويئي.

۽ ھن پنھنجي ھٿن تي ھن کي ڇڏي ڏنو: ۽ فوري طور تي ھن کي سڌو ڪيو ويو ، ۽ خدا جي13
پاڪائي بيان ڪئي

۽ يھودي عبادتگاھه جي ديوي ناراضگيَء سان جواب ڏنو ، ڇاالِء جو عيسي سبت جي ڏينھن14
شفا ڏني ھئي ،

رب پوِء ھن کي جواب ڏنو ، ۽ چيو ،15

 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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… ھن عورت کي ابراھيم جي ڌيُء نه ھجڻ گھرجي ، جنھن کي شيطان پابند بڻايو آھي ، انھن16
اٺن سالن جو ، سبت جي ڏينھن ھن بندن کان آزاد ٿيڻ گھرجي؟

۽ جڏھن ھو اھي شيون ٻڌائي چڪو ھو ، تڏھن سندس سڀني مخالفن کان شرمسار ٿي ويو.17

۽ وري ھن چيو ، مان خدا جي بادشاھي کي ڪٿي پسند ڪندس؟20

ھن خمير وانگر آھي ، جنھن کي ھڪ عورت ٽن مان جي ماني کائڻ ۾ لڪايو ۽ لڪايو ، تان21
جو سو ئي خمير ٿي ويو.

8،( ، 2 جي طرف )7 )مايو( ، 6: 5 قرنتيان 12.1

ڇا توکي خبر ناھي ته ھڪ نني جڙيڙي جي پوري خوشامد ڪري ٿي؟6

تنھنڪري پراڻي پراڻي جوڳ کي ٻاھر ڪ ،و ، ته توھان نئين ٽڪڙي ٿي سگھي ٿي ،7

تنھنڪري اچو تہ عيدن کي ھالئيندا ، نھ پراڻي بُنيَء سان ، ۽ نه رنج ۽ بدناميَء جي خمير سان ؛8
پر اخالص ۽ سچائي جي ناجائز ماني سان.

.(1 جي طرف )19 ، 18 ، 16: 3 قرنتيان 13.1

ڇا توکي خبر ناھي ته تون خدا جو مندر آھين ، ۽ خدا جو روح توھان ۾ رھندو آھي؟16

ڪوبه انسان پاڻ کي فريب نه ڏي. جيڪڏھن اوھان مان ڪو ماڻھو ھن دنيا ۾ عقلمند نظر اچي ،18
کيس بيوقوف بنجي ، ته ھو عقلمند ٿي.

دنيا جي عقل الِء خدا سان بيوقوفي آھي19

28 ، 24 ، 23 ، 21-19:( ، جي طرف )18-16 ، 6 ، 5: 5 تسالونيکی ھا 14.1

اسين سڀ نور جا ٻار آھيو ، ۽ ڏينھن جا ٻار: اسين نه رات جا آھيون ۽ نه اونداھي جا.5

تنھنڪري اسان کي سمھي ناھي ، جيئن ٻيا ماڻھو ؛ پر اسان کي ڏس ۽ ڏسون.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 
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ھميشه الِء خوش ٿيو.16

دعا ڪرڻ کانسواِء ختم نه ٿيو.17

ھر شي ۾ شڪريو ادا ڪريو:18

روح کي مايوس نه ڪريو.19

نبوت ختم نه ڪر.20

سڀني شين کي ثابت ڪيو ؛ جيڪو سٺو آھي انھي کي جھليو21

۽ امن جو خدا اوھان کي پوريَء طرح سان پاڪ ڪري ٿو. ۽ مان دعا ٿو ڪريان خدا اسان جو23
مڪمل روح ۽ جسم ۽ جسم اسان جي خداوند عيسٰي مسيح جي اچڻ تي بي گناھ سالمت رکي.

وفادار اھو آھي جيڪو توھان کي سڏ ڪري ، جيڪو پڻ ڪندو.24

اسان جي خداوند عيسٰي مسيح جو فضل توھان سان گڏ ھجي. آمين.28

سائنس ۽ صحت

1.477 :22-25

روح مادي ، زندگي ۽ انسان جي عقل آھي ، جيڪا انفراديت آھي ، پر لحاظ کان نه. روح روح کان
ڪنھن به شيِء کي گھٽ ظاھر نٿو ڪري سگھي.

2.120 :4-6

روح ، يا روح ، خدا آھي ، اڻ مٽ ۽ ابدي ؛ ۽ انسان روح ، خدا سان گڏ ھڪجھڙائي رکي ٿو ، ۽
انسان خدا جي شڪل آھي.

3.9 :17-24
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ڇا تو ”پنھنجي خداوند پنھنجي خدا جي سي دل ۽ پنھنجي سي جان ۽ پنھنجي مڙني دماغ سان پيار
ڪيو.“؟ ھن حڪم ۾ گھڻو ڪجھه شامل آھي ، ايتري قدر جو مڙني مادي احساسن ، سڪون ۽ عبادت
جي فرمانبرداري پڻ. اھو عيسائيت جو ايل ڊورادو آھي. ان ۾ سائنس جي حياتي شامل آھي ۽ روح جي

صرف الھامي ڪنٽرول کي تسليم ڪري ٿو ، جنھن ۾ روح اسان جو مالڪ آھي ، ۽ مادي معنى ۽
انسان کي جڳھه نه ھوندي.

4.117 :29-5

عيسٰي پنھنجي شاگردن کي فريسيس ۽ صدوقيس جي خمير کان خبردار رھيو ، جنھن کي ھن انساني
انساني اصولن جي طور تي بيان ڪيو. ھن جو مثال ”خمير ، جنھن کي ھڪ عورت ورتو ۽ کاڌي

جي ٽن ڳچين ۾ لڪايو ، جيسين سو به خميريو ويو ،“ ھن تعبير کي ثابت ڪري ٿو ته روحاني
خمير مسيح جي سائنس ۽ ان جي روحاني تفسير جي نشاندھي ڪري ٿو ، - رڳو مثال جي رسمي ۽

رسمي درخواست.

5.329 :5-7

ھڪڙو ننڙو ڀريل سو ٻوٽو ڇڏي ٿو. ڪرسچن سائنس جي ٿورياڻ سڀني جي سچائي کي ثابت
ڪري ٿي جيڪي آئون انھي جي متعلق چوندو آھيان.

6.302 :19-24

انسان جو ڪامل ٿيڻ جي سائنس ھن پيُء وانگyyر ڪامyyل آھي ، ڇاڪyyاڻy تyyه روح ، انسyyان جyyو روح ،
دماغ ، خدا آھي ، سڀني وجودن جو خدائي اصول آھي ، ۽ ڇاڪyyاڻy تyyه اھyyو اصyyل انسyyان احسyyاس جي

بدران روح تي حاوي آھي ، روح جي قانون طرفان ، نه ئي معاملي جي نام نھاد قانونن جي.

7.28 :1-8

اڻڻ ۽ خدا جي رضا کي ٻڌائڻ جي دعوٰي ڪيون ، پر اھي فقط عيسٰي جي مشن جي ڪاميابي فريسي
۾ رڪاوٽ بڻيا. ايستائين ھن جا ڪيترائي شاگرد پنھنجي طريقي سان رڪاوٽ بڻيا. جيڪڏھن ماسٽر

ھڪڙو شاگرد نه ھجي ھا ۽ خدا جي ظاھري سچائي کي سيکارين ھا ، ته کيس مصلوب نه ڪيو
وڃي ھا. معاملي کي روح جي گرفت ۾ رکڻ جو عزم سچ ۽ پيار جو داروغو آھي.

8.196 :11-18

”ان کان ڊو جيڪو دوزخ ۾ روح ۽ جسم کي تباھه ڪرڻ جي قابل آھي ،“ عيسي چيو. ھن متن جو
بغور مطالعو اھو ظاھر ڪري ٿو ته ھتي لفظ روح جو مطلب ھڪ غلط احساس يا مادي شعور آھي.

حڪم خبردار ڪيو ويو ھو خبردار ، روم جو نه ، شيطان کان ، نه ئي خدا جو ، پر گناھه کان.
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بيماري ، گناھه ۽ موت زندگي يا سچ جي نشاندھي نه ڪندا آھن. ڪوبه قانون انھن جي حمايت نٿو
ڪري. انھن جو خدا سان ڪوبه تعلق نه آھي ، جتي انھن جي طاقت قائم ڪرڻ جي الِء.

9.451 :2-4 ، 8-11

مسيحي سائنسدانن کي رسول جي ڪمان جي دائمي دٻاُء ھيٺ رھڻ الزمي ھوندو آھي ته مادي دنيا
مان نڪري اچن ۽ الڳ ٿين.

مسيحي سائنس جا شاگرد ، جيڪي پنھنجي خط سان شروع ڪن ٿا ۽ روح کان بغير ڪامياب ٿيڻ
الِء سوچن ٿا ، يا ته انھن جي عقيدي جي ڪري تباھه ڪن يا غمگين ٿي پريشان ڪن.

10.140 :8-13 ، 16-18

اسان خدا جي فطرت کي سمجھنداسين ۽ سمجھنداسين ، تناسب جي لحاظ سان تعظيم ڪنداسين ۽
مفاھمت سان محبت ڪندا آھيون ، الشعور تي وڌيڪ وڙھندي نه ، پر پنھنجي خدا جي تسبيح تي

خوش ٿيندا. مذھب وري دل جو ھوندو ۽ نه سر جو.

اسان روحاني طور تي عبادت ڪيون ٿا ، صرف جيئن اسين ذھني طور عبادت ڪرڻ بند ڪيون.
روحاني عقيدت عيسائيت جي روح آھي.

11.118 :10-12

صديون گذري ويا ، پر سچائي جو ھي خمير ڪڏھن ڪم تي آھي. اھو غلطي جي پوري مجموعي کي
تباھه ڪرڻ گھرجي ، ۽ ايتري تائين انسان جي روحاني آزادي ۾ تسبيح ڪرڻ گھرجي.

12.253 :19-28

معاملو گناھه يا بيماري جي خالف صحيح ڪوششن جي مخالفتy نه ٿو ڪري سگھي ، معاملي کي
باضابطه ، بي سمجھه آھي. اھو به ، جيڪڏھن توھان پاڻ کي بيمار سمجھندا آھيو ، توھان بدن کان

رڪاوٽ ٿيڻ کانسواِء ھن غلط عقيدي ۽ عمل کي تبديل ڪري سگھو ٿا.

جيئن توھان کي گناھه ، بيماري ، يا موت جي ڪنھن به گھربل ضرورت تي يقين نه ڪريو ، )اڻڻ
اڻڻ گھرجي(y خدا ڪڏھن به نام نھاد مادي قانون جي اطاعت جي ضرورت ناھي ، ڇاڪاڻ ته

ڪوبه اھڙو قانون موجود ناھي.
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6 )عيسائي( -29: 13.119

عيسائي سائنس روح ۽ جسم جي ظاھر رشتي کي رد ڪري ٿي ۽ جسم کي دماغ جي ماتحت بڻائي ٿي.
اھڙيَء طرح اھو انسان سان گڏ آھي ، پر آرام واري دماغ جو ذليل ٻانھو ، جيتوڻيڪ اھو فطرتي طور

تي ختم ٿيڻ لڳي ٿو. پر اسان اھو ڪڏھن به نه سمجھندا ھئاسين جڏھن اسان اھو تسليم ڪريون ته
روح مادي ۾ جسم يا ذھن ۾ آھي ، ۽ اھو انسان غير عقل ۾ شامل آھي. روح ، يا روح ، خدا آھي ، اڻ

مٽ ۽ ابدي ؛ ۽ انسان روح ، خدا سان گڏ ھڪجھڙائي رکي ٿو ، ۽ انسان خدا جي شڪل آھي.

14.223 :3-12

جلدي يا دير سان اسين سکون ٿا ته انسان جي فني صالحيت جو ساک ھن فريب سان ڀريل آھي ته ھو
روح ۾ ، روح جي بدران مادي ۾ رھندو آھي.

مٽي روح جو اظھار نه ڪندي آھي. خدا المحدود موجود آھي روح. جيڪڏھن روح سڀ آھي ۽ ھر ھنڌ
آھي ، ڇا ۽ ڪٿي معاملو آھي؟ ياد رک ته سچ وڏي غلطي کان وڏو آھي ، ۽ اسان وڏن کي گھٽ ۾ گھٽ

نٿا وجھي سگھون. روح روح آھي ، ۽ روح جسم کان وڏو آھي.

15.60 :29-6

روح ۾ المحدود وسيال موجود آھن جن سان انسانن کي برڪت وارو ، ۽ خوشي وڌيڪ آساني
سان حاصل ڪئي ويندي ۽ اسان جي حفاظتy ۾ وڌيڪ محفوظ ھوندي ، جيڪڏھن روح ۾ طلب

ڪئي وڃي. وڌيڪ مزو اڪيلو ئي الوارث انسان جي خواھش کي مطمئن ڪري سگھن ٿا. اسان
ذاتي احساس جي حدن ۾ رھي خوشي کي محدود نه ٿا ڪري سگھون. حواس اصل ۾ ڪو به مزو

نه آڻين ٿا.

انساني اثرن ۾ چائي الزمي آھي ته برائي تي روحاني برتري ھجي ۽ روحاني حيوان مٿان
روحاني ھجي يا خوشي ڪڏھن به کٽي نه سگھندي.

16.125 :12-16

جيئن انساني سوچ ھڪ مرحلي کان شعور ۽ تڪليفن ، ڏک ۽ خوشين کان ھڪ مرحلي ۾ تبديل ٿي
رھي آھي ، - خوف کان اميد ۽ ايمان کان سمجھڻ تائين ، - ظاھري ظاھر آخرڪار انسان روح تي

حاوي ٿيندو ، نه مادي احساس کان.
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 جو فرضينھنڏ

 طرفانديڊ ايسرڪميري با

روزانه دعا

: "توھان جي بادشاھيريڪ دعا ينھنڏاھو ھن چرچ جي ھر ميمبر جو فرض ھوندو ته ھر 
 گناھن کان منھننيڀ ۽ سڻرڪاچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رھنمائي مون ۾ قائم 

!ريڪ ومتڪ ، ۽ انھن تي حريڪ ماڻھون جي محبت کي متاثر نيڀ سالمڪ ۽ شايد توھان جو ڇڏ

4 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچy دستياب ، آر

 قاعدوyڪمقصد ۽ عملن الِء ھ

 ، مyyادر چyyرچ جي ميمyyبرن جي مقصyyدن يyyا عملن کيڳنه ئي دشyyمني ۽ نyyه ئي صyyرف ذاتي لگا
 عيسائي سائنسyyدانڪ ۽ ھيٿ ريڪسائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار   گھرجي.ڻرڪمتاثر 

 ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.ڻ ، گناھه کي ھالئوٿ ريڪ اسيڪ سھولتن جي عيٺمحبت جي م
 ، قضyyاڻرڪyy بyyراين کyyان نجyyات ملي ، پيشyyنگوئي نيڀ ته سyyنڪھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا 

 کان.ڻيٿ يا غلط طريقي سان متاثر ڻيٿ ، متاثر ڻيڏ ، صالح ڻرڪ ، مذمت ڻرڪ

1 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچy دستياب ، آر

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد جyyو فyyرض ھونyدو تyه ھyyُو روزانyyه جyارحيت واري ذھyني تجyyويز جي
 ۽ڻ ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي فyرض کي وسyارريڪ کي دفاع ڻخالف پا

 يyyا مyذمتيوڪ وينyدو ، - ۽ انصyyاف يوڪ سان ھن جو فيصلو مڪھن جي  .يڃ ويوڪغفلت ۾ مبتال نه 
 ويندي.ئيڪ

6 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچy دستياب ، آر

_____________________
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