
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،20 نومبر 
جسم ۽ روح  – موضوع

.2022، 20آچر، نومبر 

روح ۽ جسم—   مضمون

22: 34زبور   گولڊن جو متن:

سٿ موڪ جييندوٿ به ويران نه وڪ: ۽ انھن مان وٿ ئيڏ اروٽڪوڇ جي روح کي انھنٻ"خداوند پنھنجي 
."ندوڪ روسوڀ

6-1: 23زبور جوابدار پڙهڻ:

 آهي؛ مان نه چاهيندس.ارڍرب منھنجو ري1

.وٿ يٺ ورسانڀ جي يڻ پاڙرندٻ: هو مون کي وٿ ائيٽهو مون کي سائي چراگاهن ۾ لي2

 جي راهن تييَءڪ: هو مون کي پنھنجي نالي جي خاطر نيوٿ ريڪهو منھنجي روح کي بحال 3
.وٿپھچائي 

:ندسڊڄ به برائي کان نه نھنڪ مان و،ٿ جي وادي مان هالن يڇ مان موت جي پاڪيڻها، جيتو4
.اٿ ينڏ اهي مون کي تسلي ٺ ۽ تنھنجي لٺ آهين. تنھنجي لڏ ته تون مون سان گوڇ

 تييٿ: تون منھنجي مرڪ ميز تيار ڪ هيانڳتون منھنجي دشمنن جي موجودگي ۾ منھنجي ا5
 ويو آهي.يٿ. منھنجو پيالو ختم رڪتيل سان مسح 

: ۽ مان هميشه الِءينھنڏ ڀ منھنجي زندگي جا سنديڪ ۽ رحمت منھنجي پيروي يڪيقيناً ني6
رب جي گھر ۾ رهندو.

 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 ، 2022 ،20 نومبر

جسم ۽ روح – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

8-1: 121زبور .1

 نھاريندس، جتان منھنجي مدد ايندي.انھنڏمان پنھنجون اکيون جبلن 1

.ايوڻ جنھن آسمان ۽ زمين کي بي،ٿمنھنجي مدد خداوند کان اچي 2

.ندوڪ نه ڊ سو نناليندوڀ تو کي سنوڪ: جييندوڏ نه ڻهو تنھنجي پيرن کي هل3

.ندوڪ ڊ ننيڪ ۽ نندوڪ ڊ سو نه نناليندو،ڀ بني اسرائيل کي سنوڪ جيس،ڏ4

 آهي.انوڇ تي تنھنجو ٿ هيڄ آهي: رب تنھنجي ساڙاليندڀرب تنھنجو سن5

 رات جو.ڊ چنيڪ نھندو،ڇ ۾ ينھنڏسج تو کي نه 6

رب توهان کي هر برائي کان بچائيندو: هو توهان جي روح کي بچائيندو.7

 تائين هميشه الءاڃ ۽ اي،ٺ کي هن وقت کان وڻ ۽ توهان جي اندر اچڃڻ واهرٻرب توهان جي 8
.ندوڪمحفوظ 

25 )عيسي(، 23: 4 یمت.2

 بادشاهت جييندو،ڏخانن ۾ تعليم  گليل ۾ گھمندو رهيو، انھن جي عبادتيڄ۽ عيسٰي س23
 جي هر قسم جي بيمارين ۽ هر قسم جي بيمارينھنڻ رهيو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رهيو.يندوڏکي شفا 

 آيا.يانٺ سندس پڙ مياڏ جا وھنڻ يروشلم، يھوديہ ۽ اردن جي درياَء کان مااپولس،ڪيڊ۽ گليل، 25

 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 ، 2022 ،20 نومبر 
جسم ۽ روح  – موضوع

2، 1: 5 یمت.3
 آيا.سٽ تہ سندس شاگرد ووٺ هو بيهنڏ ويو ۽ جهيڙ جبل تي چيڪڙ هو هسيڏ کي ڙمي1

۽ هن پنھنجو وات کوليو، ۽ انھن کي سيکاريو، چيو.2

33( - ٺڻ )و25: 6 یمت.4

اڃ پيئندا. ۽ نه ااڇ کائينداسين، يا توهان اڇ توهان ريو،ڪ نه رڪ به فوڪپنھنجي زندگيَء الِء 25
 نه آهي، ۽ڪيڌ زندگي گوشت کان واڇ گھرجي. ڻ پائاڇتائين توهان جي جسم الء، توهان کي 

؟ڪيڌ کان ونڙپڪبدن 

. تنھناٿ ينٿ ڏ ۽ نه ئي گودامن ۾ گاٿ ينڻ نه لا،ٿ ته اهي نه پوکين االِءڇ سو،ڏهوا جي پکين کي 26
 بھتر نه آهيو؟وڻ توهان انھن کان گھاڇهوندي به توهان جو آسماني پيء انھن کي کارائيندو آهي. 

 سگھيريڪ جو اضافو ٿ هڪ سوچي سمجھي پنھنجي قد ۾ هوڪ آهي جييرڪتوهان مان 27
و؟ٿ

نڪ آهن؛ اهي نه محنت نداڌ ويئنڪ ميدان جي للي، ريوڪ سوچين؟ غور وٿ وڇ الِء ڪ۽ پوشا28
:اٿ رنڦ نه ئي ا،ٿ

 نهوڙ جھڪ ته سليمان به پنھنجي تمام جالل ۾ انھن مان هو،ٿ ايانٻڌ تائين مان توهان کي اڃ۽ ا29
هو.

 تنور ۾يڻاڀ آهي، ۽ سڄ اوڪ خدا ميدان جي گھاس کي اهو پھريائين، جيهنڪڏ جيري،ڪتنھن30
 ايمان وارا؟وڙورٿ اي يندو،ڏ لباس نه ڪيڌ اهو اوهان کي واڇ ويندو، اليوڇا

اڙپڪ پيئنداسين؟ يا، اسان کي اڇ کائون؟ يا، اڇ چئو تہ اسين جو،ڪ خيال نہ وبہڪ ريڪتنھن31
 گھرجي؟ڻپائ

يڻاڄجو اوهان جو آسماني پيُء االِءڇ آهن:( ولينديونڳ شيون غير قومون ڀ ته اهي سڻاڪاڇ)32
 شين جي ضرورت آهي.نيڀ تہ اوهان کي انھن سوٿ

 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 ، 2022 ،20 نومبر

جسم ۽ روح – موضوع

 شيونڀ. ۽ اهي سريوڪ والڳپر اوهين پھريائين خدا جي بادشاهت ۽ سندس سچائيَء جي 33
 وينديون.يونڪتوهان ۾ شامل 

23-15،(، 2 )جي طرف  14  : 5  ٿيسليسين 5.1

ائرو،ڀ ا،ٿ ريونڪ اسين توهان کي نصيحت يڻها14

وڪ جيريوڪ. پر هميشه ان جي پيروي يوڏ جو بدلو نه ائيَءڇڙ کي بھوَءڻ به مانھنڪ ته سڏ15
 الء.ھنڻ مانيڀ آهي، توهان جي وچ ۾ ۽ سوٺس

هميشه خوش رهو.16

.ريوڪبغير وقفي جي دعا 17

جو اهو خدا جي مرضي آهي مسيح عيسي ۾ اوهان جي باري ۾.االءڇ يو،ٿ رگذارڪهر شيء ۾ ش18
روح کي نه وساريو.19

.ريوڪپيشنگوئي کي ناپسند نه 20

 آهي ان کي مضبوط رکو.وٺ سوڪ جيريو؛ڪ شيون ثابت ڀس21

.ريوڪبرائي جي هر ظاهر کان پاسو 22
 تهريانڪ وٿ. ۽ مان خدا کان دعا وٿ ريڪ ڪ طور تي پاملڪ۽ امن جو خدا توهان کي م23

 تائين بي عيبڻ روح ۽ روح ۽ جسم اسان جي خداوند عيسى مسيح جي اچوڄتوهان جو س
محفوظ رهي.

4-1: 2 بادشاهن 6.1

 ته:نوڏ مڪ سليمان کي حٽ گھرجي. ۽ هن پنھنجي پڻ ويجھو آيا ته کيس مرينھنڏ دائود جا يڻها1

 کي مردڻ ۽ پنھنجو پايو،ٿ تون مضبوط ريڪ: تنھن وٿ انڃ زمين جي رستي ويڄمان س2
.يکاريوڏ

 سندس قاعدن، سندس،ڻ سندس طريقن تي هلريو،ڪ۽ خداوند پنھنجي خدا جي فرمانبرداري 3
 جيئن موسٰي جي شريعت ۾ لکيلريو،ڪ ۽ سندس شاهدين تي عمل منڪ سندس حمن،ڪح

 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 ، 2022 ،20 نومبر 
جسم ۽ روح  – موضوع

ڻ تون پاانھنڏ ۽ جيندين،ڪ. تون ائين ئينٿ اميابڪ ۾ منڪ نيڀآهي، ته جيئن تون انھن س
:وٿ ينڙمو

هنڪڏ هن مون بابت چيو هو، ”جيوڪ جاري رکي جيالمڪ انھيَء الِء تہ خداوند پنھنجو 44
 دل ۽ پنھنجييَءڄ سچائيَء سان پنھنجي سيانڳ منھنجي اين،ڏ يانڌ پنھنجي رستي تي ارٻتنھنجا 

 شخص.ڪ. اسرائيل جي تخت تي هيندوٿ ونھڪ وبہڪ جان سان هلن، تہ تو کي يَءڄس

26-22: 3نوحه ها .7

 ته هن جي شفقتڻاڪاڇ ويو آهي يوڪاها رب جي رحمتن مان آهي ته اسان کي استعمال نه 22
 ناهي.امڪنا

اهي هر صبح نوان آهن: توهان جي وفاداري عظيم آهي.23

.ندسڪ مان هن ۾ اميد ريڪ تنھنو؛ٿرب منھنجو حصو آهي، منھنجو روح چوي 24

.وٿ وليڳ کيس وڪ انھيَء روح الِء جيا،ٿ نڪ سندس انتظار يڪ آهي جيوڱرب انھن الِء چ25

.ريڪ اميد رکي ۽ خاموشيء سان خداوند جي نجات جو انتظار ھوڻ ماوڪڙ آهي ته هوٺاهو س26

14-10: 31 ايارم.8

 اسرائيل کيوڪ ۽ چئو، جيريو،ڪ ۾ بيان نٽيٻ ۽ ان کي پري و،ٻڌ المڪاي قومون، خداوند جو 10
 کيڍ پنھنجي رارڍ ريوڪڙ جيئن هاليندو،ڀ ۽ کيس سنندو،ڪ ڏ آهي، اهو کيس گيلڙ پکيلٽڙ
 آهي.اليندوڀسن

ياريوڏ اروٽڪوڇ کان ٿ آهي ۽ کيس ان جي هياريوڏ اروٽڪوڇجو خداوند يعقوب کي االِءڇ11
 طاقتور هو.ڪيڌ هن کان ووڪآهي جي

،ڪڻڪ الِء، يَءڪ رب جي نيينداٿ ڏ ۽ گائيندا،ڳ تي يَءٽ اهي ايندا ۽ صيون جي چوريڪتنھن12
 باغ وانگر؛ريلڀ سان يَءڻ الِء، ۽ انھن جو روح. پارينٻڪ ۽ رينٻڪ جي رينٻڪشراب، تيل ۽ 

.ينداٿ غمگين نه ڪيڌ۽ اهي و

 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 ، 2022 ،20 نومبر

جسم ۽ روح – موضوع

 ته مان سندن ماتم کيوڇ جي،ڏ گهاڙ جوان ۽ پوئيٻ ينديون،ٿ ناچ ۾ خوش نواريونڪپوِء 13
.ندسڪ ۽ کين سندن غم کان خوش يندس،ڏ ۽ کين تسلي يندس،ڇڏخوشي ۾ بدالئي 

يندي،ٿ سان راضي ائيڱ ۽ منھنجي قوم منھنجي چيندو،ڇڏ ائيٿڪ۽ مان پادرين جي روح کي 14
.وٿخداوند فرمائي 

سائنس ۽ صحت

1.210 :11-16

رٽ رهيون، ماسينديونٿ ته روح ۽ ان جون صفتون هميشه الِء انسان جي معرفت ظاهر ڻڻاڄاهو 
 طرح انسانييَءڙ کي پير، اهنڊ من،ٻڌڻ کي نڙوٻ ني،ڏ کي بصارت نڌ انني،ڏصاحب بيمارن کي شفا 

.ڻ. ۽ روح ۽ نجات جي بھتر سمجھيوڪذهنن ۽ جسمن تي خدائي دماغ جي سائنسي عمل کي روشن 

2.114 :23-29

 جسماني نه. اهو روح ۽ جسم ماني،ٿ ريڪ سببن ۽ اثرن کي ذهني طور بيان نيڀ سائنس سرسچنڪ
 وجود جي وچ ۾و،ٿ ريڪ کي ظاهر اپيڳ. اهو خدا سان انسان جي سائنسي الوٿ ائيٽاسرار جو پردو ه

 بشمولائنات،ڪ. خدائي سائنس ۾، وٿ ريڪ سوچ کي آزاد يلٿ ۽ قيد و،ٿ ريڪموجود ابھام کي ختم 
انسان، روحاني، هم آهنگي ۽ ابدي آهي.

3.477 :19-25

 آهن؟اڇجسم ۽ روح سوال - 
 محبت.س،ڪ ۾ علينڪ آهي، زندگي جي اصولن جي مختلف شسڪ روح جو عپڻاڃ- سجواب 

 بههنڪڏ انفرادي آهي، پر مادي ۾ نه. روح اڪروح انسان جي مادي، زندگي ۽ ذهانت آهي، جي
 سگھي.ريڪ وٿ شيِء کي ظاهر ننھنڪ ٽروح کان گھ

4.338 :1-8

. اهو صرف جيئرو ۽ سچويٿ يٺ وانھنڏمسيحي سائنس، صحيح طور تي سمجھي، دائمي هم آهنگي 
 ته متضاد عقيدو - ته انسانهنڏ آهي. جھيلٺ ۾ لڪ جيئن هن جي شوٿ ريڪخدا ۽ انسان کي روشن 

ئيٻ ۽ برائي، وٺ سئي،ٻ آهي، ته هو روح ۽ جسم يڙاڇ ۽ ان جي شروعات ۽ پوٿ ئيٿمادي ۾ پيدا 
 گھرجي.ڻرڪ سچ کي تباهه وڪ ان غلطي ۾ جيو،ٿ ئيٿ ۽ موت ۾ ختم رارڪ ۽ مادي آهن - تيروحان

 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 
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5.119 :25-6

 ته اهو حواس جي سامھون ثبوت جي تضاد آهي ته زمينوٿ ئيٿ ۾، اهو معلوم ڻسڏ کي ڻرڀسج ا
 جي انسانيتڪ شمسي نظام جي حرياتڪ ۾ آهي ۽ سج آرام ۾ آهي. جيئن ته فلتڪکي حر

 سائنس روح ۽ جسم جي ظاهري تعلق کي ردرسچنڪ ريڪ تنھني،ٿ ريڪتصور کي رد 
وڪ طرح اهو انسان سان آهي، جييَءڙ. اهيٿ ائيڻ ۽ جسم کي دماغ جي ماتحت بيٿ ريڪ

 صورت ۾ محدوديٻ ته وٿ ئيٿ اهو محسوس ڪيڻ ذهن جو عاجز خادم آهي، جيتوونڪپرس
 ته روح جسماٿ ريونڪ اسان تسليم هنڏ به نه سمجھي سگھنداسين جهنڪڏاحساس. پر اسان اهو 

 خدا آهي، ناقابل تبديل ۽ ابدي؛وح،۾ آهي يا ذهن ۾، ۽ اهو انسان غير عقل ۾ شامل آهي. روح، يا ر
 ته انسان خدا جي تصوير آهي.ڻاڪاڇ و،ٿ ريڪ ۽ ظاهر وٿ رهي ڏ۽ انسان روح، خدا سان گ

6.223 :2-6

." جلد يا دير سان اساننداسينڪپولس چيو ته، "روح ۾ هلو، ۽ توهان جسم جي خواهش کي پورو نه 
 آهن ته هو روح جي بدرانيلڙ هن وهم سان جاٺ ته انسان جي محدود صالحيت جا بييندوٿکي معلوم 

 روح جي بدران مادي ۾.و،ٿجسم ۾ رهي 

7.122 :29-10

 نظام شمسي جي حواليالميٽ اڪ جيا،ٿ نڪ غلطي يڳاسان جا نظريا روح ۽ جسم جي حوالي سان سا
 مادي جي ماتحت آهي.ريڪ. انھن جو اصرار آهي ته روح جسم ۽ دماغ ۾ آهي ان ئيڪسان 

 آهي، ۽يوڇڏ ريڪ جي غلط نظريي کي تباهه اپنڳ جي سائنس آسماني جسمن جي الياتڪفل
. انسان جو اصلنديڪ غلطي کي تباهه يڏ جي زميني جسمن جي وان سائنس ضرور اسرسچنڪ

 سگھي آهيريڪ جي غلطي وجود جي هم آهنگي کي متاثر نه الميٽ. يندوٿ ظاهر هنڏخيال ۽ اصول ت
 ۽ روح جييٿ ريڪ سائنس جي ترتيب کي رد اڪ غلطي آهي، جياپيلڳجيئن روح ۽ جسم سان ال

 ۽ بيمزورڪ ڪيڌ کان وڀ انسان دنيا ۾ سريڪي، تنھنٿ ريڪطاقت ۽ امتياز کي معاملو تفويض 
.وٿ جيڻرحم مخلوق ب

8.39 :10-17

 جيئن موت کانو،ٿتعليم يافته اعتقاد اهو آهي ته روح جسم ۾ آهي، انسان کي موت کي دوست سمجھي 
ڻرڪ آهي، ۽ عيسى موت ۽ قبر کي ختم يندوڏ قدم آهي. بائبل موت کي دشمن سڪابدي ۽ نعمت ۾ ه

 هن الء، موت جي حد نه هئي جنھن جيري،ڪ. هو ”رستو“ هو. تنھن يوڪجي بدران انھن کي ختم 
 گھرجي.ڃڻ هن کي زنده جالل ۾ وانٿم

 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 
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9.311 :14-25

 جي حيثيت ۾، عقيدو عارضيڻ ۽ ذهن ۾ رهڻروح جي غلط اندازن جي ذريعي جيئن احساس ۾ ره
. غلطي جي اها حالتوٿ يڃ ويٿنقصان يا روح جي غير موجودگي، روحاني سچائي جي احساس ۾ گم 

 طرح وجود جي الفاني حقيقت جييڌزندگيَء جو فاني خواب آهي ۽ مادي ۾ موجود مادو آهي، ۽ س
 يا اهو الفاني روح فانيوٿ سگھي ريڪ ته روح گناهه اٿ. جيستائين اسان يقين رکون هيسامھون آ

 انسانيت هن سائنس کيهنڏ سگھون. جاٿ به وجود جي سائنس کي سمجھي نهنڪڏجسم ۾ آهي، اسان 
وڪ ويندو، ايستائين جو روح جو اعلٰي قانون، جيجيڻ اهو انسان الِء زندگيَء جو قانون بي،ٿسمجھي 

.وٿ ئيٿ احساسن تي هم آهنگي ۽ الفاني جي ذريعي غالب يماد

10.280 :25-6

 حساسڪ جي بدران، انسان هڪ جي ماللڪ جذباتي مادي شڪصحيح طور تي سمجھيو ويو ته، ه
ڻ وجود جو روح، پنھنجي انفراديت، هم آهنگي ۽ الفاني ۾ دائمي هجيڄجسم آهي؛ ۽ خدا، انسان ۽ س

 مادو.يڪ دماغ جي ذريعي، نه و،ٿ ۽ برقرار رکي وٿ ريڪ انسان ۾ اهي خاصيتون پيدا ري،ڪجي 
 جو واحد عذر آهي روح جي اسان جيڻرڪ ۽ وجود جي سائنس کي رد ڻرڪانساني راين کي تفريح 

 اها سمجھ جنھني،ٿ ريڪ صرف خدائي سائنس جي سمجھ کي حاصل اڪفاني جھالت، - جھالت جي
 ته روح آهي. المحدود ۽اٿ ونڻاڄ ۽ اٿ ونڃ ويٿجي ذريعي اسان زمين تي سچ جي بادشاهي ۾ داخل 

يٿ غائب يوٻ و،ٿ ئيٿ ظاهر ڪ ههنڏ. جينٿ اٿ نه ڏ گڪيڌ نور ۽ اونداهيَء کان وادواعلٰي. روح ۽ م
.وٿ يڃو

11.467 :17-23

 روح، روح، جيئن جسم ۾ نه آهي، ۽ خدا جي طور تي انسان ۾ نه، پر انسانيٿ ريڪسائنس ظاهر 
ٽ گھوٿ سگھي يٿ وڏ سگھي. اهو يقين آهي ته ويٿ وٿ نه وڏ ۾ ويڍ ويو آهي. ننيوڪطرفان ظاهر 

 اهم نقطو آهي،ڪ بيمار. روح جي سائنس ۾ هي هوٿ ريڪ مڪ وڪ غلطي آهي جيڪ هٽ۾ گھ
 به مادي ۾ ناهي.هنڪڏ خيال ۾ ناهي. روح، روح، انسان ۾ محدود ناهي، ۽ جياهو اصول ان 

24-22، ،(2)جي طرف  18 )روح ۽( 16: 12.335

 به محدود ذهن يا محدود جسم ۾ شامل نههنڪڏ آهن، ۽ اهو ڪ آهي، خدا ۽ روح هڪروح ۽ روح ه
ريڪ سان اسان حاصل ڻائڃآهي. روح ابدي آهي، خدائي. ... صرف روح جي غلط احساس کي و

 زندگي جي ابدي ظھور کي جيئن امرتا کي روشني ۾ آندو ويو آهي.اٿسگھون 

صرف 26: 13.477

انسان روح جو اظھار 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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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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 ۽ 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 ۽ هڪ عيسائي سائنس°°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 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 ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي 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.

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 نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 
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_____________________

 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 


