
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،23 وبرڪٽآ 
امتحان پوِء کان موت  – موضوع

.2022، 23 وبرڪٽآچر، آ

موت کان پوِء امتحان—   مضمون

7: 2رسالو   گولڊن جو متن:

 خدا جي جنت جي وچ ۾وڪ مان، جيڻ زندگي جي ويندسڏ ڻ ان کي مان کائو،ٿ ريڪ فتح وڪ"جي
آهي."

21-18، 9، 8: 33زبور جوابدار پڙهڻ:

21، 20، 14: 5روميون 

.يوڏ ڻ باشندن کي هن جي خوف ۾ بيهنيڀ: دنيا جي سوڊڄ زمين کي خداوند کان يڄاچو ته س8

.وٺ بيوڪڙ ۽ اهو تنو،ڏ مڪ هو. هن حوڪ چيٿ ۽ اهو الهايو،ڳ ته هن ڻاڪاڇ9

 سندس رحم جي اميديڪ انهن تي جيا،ٿ نڊڄ کانئس يڪ خداوند جي نظر انهن تي آهي جيسو،ڏ18
.اٿرکن 

.ڻ ۾ جيئرو رکارڏڪ الِء، ۽ کين ڻسندن روح کي موت کان بچائ19

 آهي.الڍ: اهو اسان جي مدد ۽ اسان جي وٿ ريڪاسان جو روح رب جو انتظار 20

 آهي.يوڪ روسوڀ نالي تي ڪجو اسان سندس پااالِءڇ يندي،ٿجو اسان جي دل هن ۾ خوش االِءڇ21

 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 ، 2022 ،23 وبرڪٽآ

امتحان پوِء کان موت – موضوع

 ايستائين جو انهن تي به جن آدم جييو،ڪ ڄتنهن هوندي به موت آدم کان موسٰي تائين را14
ڻ اچوڪ آهي جيلڪ هن جي شوڪ هو، جييوڪ جي مثال کان پوِء به گناهه نه شيَءڪسر

وارو هو.

.يوڪ ڪيڌ ووڻ فضل گهيو،ٿ وڻپر جتي گناهه تمام گه20

 تيئن اسان جي خداوند عيسٰي مسيح جي وسيلييو،ڪ ڄانهيَء الِء تہ جيئن گناهہ موت تائين را21
.ريڪ ومتڪ جي وسيلي فضل حيَءڪهميشہ جي زندگيَء الِء ني

سبق جو خطبو

بائبل

13-11: 56زبور .1

.وٿ سگهي ريڪ انسان مون سان وڪ جيندسڊڄ آهي: مان نه يوڪ روسوڀخدا ۾ مون تي 11

.ندسڪتنهنجو واعدو مون تي آهي، اي خدا: مان تنهنجي ساراهه 12

 کان نہڻ تون منهنجي پيرن کي گراڇجو تو منهنجي جان کي موت کان بچائي ورتو آهي، االِءڇ13
 هلندس؟يانڳبچائيندين، تہ جيئن آٌء جيئرن جي روشنيَء ۾ خدا جي ا

20،(، 2 جي طرف )19: 68زبور .2

و،ٿ ريڀ روزانو اسان کي فائدي سان وڪ آهي اهو خداوند، جيوڳاڀس19

يٺ خدا آهي. ۽ خدا جو تعلق موت کان وڙيندڏ اروٽڪوڇ اسان جو خدا آهي اهو وڪاهو آهي جي20
مسئلن جو آهي.

:(2 )جي طرف14: 13هوسا .3

 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 ، 2022 ،23 وبرڪٽآ 
امتحان پوِء کان موت  – موضوع

: اييندسڏ اريٽڪوڇ. مان انهن کي موت کان يندسڇڏمان انهن کي قبر جي طاقت کان جهلي  14
 ويندس:يٿموت ، مان توهان جي مري ويندس. اي قبر مان ، مان تنهنجي تباهي 

44-38، 36-32، 27-20، 17 )اسان جي(، 11، 7-4، 1: 11 وحنای.4

اٿ مارڻيڀ مريم ۽ سندس وڪعنياہ ۾ رهندو هو، جي بيتوڪ بيمار هو، جيهوڻ ماوڪڙلعزر نالي ه1
جي شهر ۾ رهندو هو.

 چيائين تہ ”هي بيماري موت جي نہ آهي، پر خدا جي جلوي الِءهنڏ توٻڌ عيسٰي اهو هنڏج4
.ئيٿآهي، انهيَء الِء تہ خدا جي فرزند جو جلوو انهيَء سان 

.يوڪ ۽ لعزر سان پيار ڻيڀ سندس ا،ٿ يسوع ماريڻها5

 جاِء تي رهيو، جتي هو.يَءڳ تائين ساينهنڏ نٻ اڃ هو اهنڏ تہ هو بيمار آهي، توٻڌ هن هنڏج6

 هلون.انهنڏان کان پوِء هن پنهنجن شاگردن کي چيو تہ ”هلو تہ وري يهوديہ 7

.ائيانڳ مان جاڊ ته مان کيس ننو،ٿ انڃ ۾ آهي. پر مان وڊاسان جو دوست لعزر نن11

 ئي قبر ۾ پيل آهي.ڳ اينهنڏ تہ هو چار ائينڏٺ عيسٰي آيو تہ هنڏپوِء ج17

 گهر ۾ ئياڃ ملي، پر مريم اسڻ سايڃ وهنڏ تہ عيسٰي اچي رهيو آهي، توٻڌ اٿپوِء جيئن ئي مار20
.يٺوي

 نہ مري ها.اُءڀ تون هتي هجين ها تہ منهنجو هنڪڏ عيسٰي کي چيو تہ اي خداوند، جياٿپوِء مار21

.يندوڏ گهرندين، سو خدا توکي جههڪ وڪپر مون کي خبر آهي ته هينئر به، تون خدا کان جي22

.يندوٿ وري جيئرو اُءڀعيسٰي کيس چيو تہ تنهنجو 23
.ندوٿ ايٿ وري جيئرو ينهنڏ هن کي چيو تہ مون کي خبر آهي تہ هو قيامت جي اٿمار24

و،ٿ يڻ مون تي ايمان آوڪ ۽ زندگي آهيان: اهو جيٿڻ ايٿعيسٰي کيس چيو تہ آٌء جيئرو 25
 بہ جيئرو هوندو.هنڏ هو مئل هو، تڪيڻجيتو

 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 ، 2022 ،23 وبرڪٽآ

امتحان پوِء کان موت – موضوع

 تيالههڳ توهان ان اڇ به نه مرندو. هنڪڏ اهو يندو،ڻ به جيئرو آهي ۽ مون تي ايمان آوڪ۽ جي26
ا؟ٿيقين رکو 

 دنيا ۾وڪهن کيس چيو، هائو، خداوند: مون کي يقين آهي ته تون مسيح آهين، خدا جو فرزند، جي27
 گهرجي.ڻاچ

 پيو ۽ چيائينسريڪ تہ سندس پيرن تي ائينڏٺ مريم اتي پهتي جتي عيسٰي هو ۽ کيس هنڏپوِء ج32
 نہ مري ها.اُءڀ تون هتي هجي ها تہ منهنجو هنڪڏتہ اي خداوند، جي

 هئا،ڏ گسڻ سايڪ ۽ يهودي بہ روئي رهيا هئا، جيوڏٺ عيسٰي هن کي روئندي هنڏ جريڪتنهن33
 ويو.يٿ ۽ پريشان وڙروڪ هو روح ۾ هنڏت

.سوڏ رکيو آهي؟ انهن کيس چيو ته، اي خداوند، اچو ۽ يڪٿ۽ چيو ته، توهان هن کي 34

يسوع روئي رهيو هو.35

 پيار هو!وڙهڪ تہ هن کي سڏ يهودين چيو تہ هنڏت36

رٿ پڪ غار هو، ۽ ان تي هڪ آيو. اهو هانهنڏ قبر ريڪ ڙ ۾ رڻ يسوع وري پاريڪتنهن38
رکيل هو.

 کيس چيوڻيڀ مري ويو هو، تنهن جي وڪ جيا،ٿ. ماريوڇڏ ائيٽ کي هرٿيسوع چيو ته، توهان پ39
 آهن.ياٿ ينهنڏجو هن کي مرندي چار االِءڇتہ اي خداوند، هن وقت تائين هو بدبودار آهي، 

 تہ خدا جو جلوويندينڻ تون ايمان آهنڪڏعيسٰي کيس چيو تہ مون تو کي نہ چيو هو تہ جي40
سندين؟ڏ

يٿ عيسٰي پنهنجون اکيون مهنڏ جتي مئل رکيو ويو هو. تايوٽ کي انهيَء جاِء تان هرٿپوِء انهن پ41
 آهي.وٻڌ گذار آهيان جو تو مون کي رڪ چيو تہ بابا، آٌء تنهنجو شريڪ

ٽ مون ويڪ جيريڪ جي هنڻ پر انهن ماو،ٿ ينٻڌ۽ مون کي خبر هئي ته تون هميشه منهنجي 42
 آهي.ليوڪ ته توهان مون کي مونڪ آهن، مون اهو چيو، ته اهي يقين اٺبي

 اچ.اهرٻ لعزر، ئي،ڪ ڙ آواز سان ريڏ هن وهنڏ هن ائين چيو تهنڏ۽ ج43

 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 ، 2022 ،23 وبرڪٽآ 
امتحان پوِء کان موت  – موضوع

 هو، ۽ سندس منهن رومال سانيلڙ ۽ پير قبرن سان جٿ آيو، هاهرٻ مئل هو سو وڪ۽ اهو جي44
.ڇڏ ۽ ،ڇڏ هو. عيسٰي انهن کي چيو تہ ”هن کي يلڍڪ

26-24: 5 وحنای.5

 جنهن مونوٿ يڻ ۽ انهيَء تي ايمان آوٿ يٻڌ المڪ منهنجو وڪ تہ جيايانٻڌ وٿآٌء اوهان کي سچ 24
انهنڏ دائمي زندگي آهي ۽ اهو سزا ۾ نہ ايندو. پر موت کان زندگي ٽ آهي، تنهن وليوڪکي مو
 ويو آهي.يوڪمنتقل 

 مئل خدا جي فرزندهنڏ آهي، جيڻ تہ اهو وقت اچي رهيو آهي ۽ هاايانٻڌ وٿآٌء اوهان کي سچ 25
.ينداٿ سي جيئرا نداٻڌ يڪ ۽ جينداٻڌجو آواز 

 آهي.نيڏ هن پنهنجي فرزند کي زندگي ريڪ. تنهنوٿ ۾ زندگي رکي ڻجو جيئن پيُء پااالِءڇ26

:(2)جي طرف 2، 1: 1عبراني .6

 سان نبين جي ذريعينڏاڏ مختلف وقتن تي ۽ مختلف طريقن سان گذريل وقت ۾ ابن وڪخدا، جي1
 هو،الهائيندوڳ

 آهي، جنهن کي هن هر شيِءالهايوڳ ۾ پنهنجي فرزند جي معرفت اسان سان ينهنڏ هن آخري اڇ2
 آهي،يوڪجو وارث مقرر 

15، 14: 2 عبراني.7

 به ان جو حصو ورتو. ته موت جيڻ تيئن هن پاا،ٿ ينٿ ڪ گوشت ۽ رت جا شريارٻپوِء جيئن 14
 جنهن کي موت جي طاقت هئي، يعني شيطان.وٿ سگهي ريڪذريعي هو ان کي تباهه 

 عمر غالميَء ۾ رهيا.يڄ سريڪ موت جي خوف جي يڪ جيياريوڏ۽ انهن کي نجات 15

20: 5 یوحنا 8.1
 آهي، انهيَء الِء تہ اسيننيڏ تہ خدا جو فرزند آيو آهي، ۽ اسان کي سمجه اٿ ونڻاڄ۽ اسان 20

 سچو آهي، سندس فرزندوڪ سچو آهي، ۽ اسين انهيَء ۾ آهيون جيوڪ جيونڻاڃانهيَء کي س
عيسٰي مسيح ۾. اهو سچو خدا آهي، ۽ دائمي زندگي 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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،23 وبرڪٽآ

امتحان پوِء کان موت – موضوع

(يٿ )تون 10: 2 رسالو.9

.يندسڏتون موت تائين وفادار ره، ۽ مان توکي زندگيَء جو تاج  …10

سائنس ۽ صحت

1.288 :20-7

 ۽ برائي نه؛ تهو،ٺ: زندگي خدا آهي، ساٿ ۾ ملن نٽ پوسنلڏ ٺ هيرٿ سائنس جي مندر ۾ مکيه پرسچنڪ
 سگهي، مادي آهي؛ ته زندگييٿروح بي گناهه آهي، جسم ۾ نه ملي سگهي. اهو روح نه آهي، ۽ نه 

 جنم آهي، نه مادي زندگي ۽ نه موت.وڪموت جي تابع نه آهي؛ يعني روحاني حقيقي انسان جو نه 

 هميشه الِء فاني حواس کان المحدود.ي،ٿ ريڪ کي ظاهر اننڪ الفاني انسان جي شاندار امسائنس
مسيح ۾ مسيح جو عنصر کيس رستو، سچ ۽ زندگي بنايو.

 غلطي کان سکيو آهي، ۽ انسان جويٿ يڳ انسانن کي لاڪ جييٿ ريڪ سچائي ان کي تباهه ابدي
. سچائي جو مظاهرو دائمي زندگي آهي. فانيوٿ ئيٿ جي طور تي ظاهر ارٻحقيقي وجود خدا جي 

وٿ نريڀ به غلطيَء، گناهه ۾ عقيدت، بيماريَء ۽ موت جي عارضي دربدري مان اُهنڪڏانسان 
 هو اهو نه سکي ته خدا ئي زندگي آهي. اهو عقيدو ته زندگي ۽ حواس جسم ۾ آهن، انتائينسگهي، جيس

 آهي. پوِء روح جسم تي غالباڇ گهرجي ته انسان کي خدا جي تصوير جي طور تي ڻکي سمجه
هوندو.

2.289 :14-20

 "دهشتگردن جووٿ به موت تي غالب اچي اڃ آهي ۽ اوڪ چيٿحقيقت اها آهي ته مسيح، يا سچ، غالب 
 فاني عقيدو، يا غلطي، جنهن کي سچائي زندگي جي روحاني ثبوتن سان تباههڪبادشاهه"، پر ه

 فاني وهمڪ اهو هوٿ حواسن کي موت نظر اچي وڪ ته جيوٿ ئيٿ. ۽ ان مان اهو ظاهر وٿ ريڪ
 عمل ناهي.وبهڪ الِء موت جو ائناتڪ ته حقيقي انسان ۽ حقيقي ڻاڪاڇآهي، 

3.253 :25-31

 )جيئن توهانڻڻاڄ به گهربل ضرورت تي يقين نه رکو، اهو نهنڪگناهه، بيماري، يا موت جي 
وڇ به نام نهاد مادي قانون جي فرمانبرداري جي ضرورت ناهي، هنڪڏ گهرجي( ته خدا ڻڻاڄکي 

 ويو آهي،يٿ قانون موجود ناهي. گناهه ۽ موت ۾ عقيدو خدا جي قانون طرفان تباهه وڪ وڙته اه
 جي بدران همراهيَء جو، جسم جي بدرانرارڪ جي بدران زندگي جو قانون آهي، تموت وڪجي

روح جو.

 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 ، 2022 ،23 وبرڪٽآ 
امتحان پوِء کان موت  – موضوع

4.254 :16-23

يٿ حاصل نه ڳحسياتي عمرن جي دوران، مطلق مسيحي سائنس موت جي نالي سان تبديلي کان ا
 سمجهون. پر انساناٿ اسان نوڪ جي طاقت نه آهي جيڻرڪ اهو ظاهر ٽ ته اسان وڻاڪاڇسگهي، 

 اسان کي پيار سان قبولڄ ته اوٿ ريڪ خدا اسان کان مطالبو مڪ گهرجي. هي ڻيڏکي خود بشارت 
 ظاهريوڪ الِء جيڻرڪ مڪ ۽ روحاني يو،ڏ يڇڏ طور تي مادي کي تيزيَء سان عملي ۽ ريون،ڪ

.وٿ ريڪ۽ حقيقي جو تعين 

5.43 :27-4

 سائنس سيکاري ۽ جيئري رهي، اناڪ گهرجي. يسوع جيڻيٿخدا کي هر نقطي تي انسان تي غالب 
نڙ گهرجي، ۽ اهڻرڪ مادي عقيدن تي فتح حاصل نيڀکي زندگيَء، مادو ۽ ذهانت جي باري ۾ س

 غلطين تي.ينڻ گهڙيندٿعقيدن مان پيدا 

 گهرجي. سچائي ۽ زندگي کي الزمي طور تي غلطي ۽ موتڻرڪ کي نفرت تي فتح حاصل محبت
 احسان جيو،ٿ کي تاج الِء رکي سگهجي نڊنڪ جو ڳ گهرجي، ان کان اڳڻتي فتح جي مهر ل

.يڃ ويوڪ ۽ وفادار خادم،" ۽ روح جي عظمت جو مظاهرو وٺ "شاباش، سيان،ٺپ

6.76 :6-17 ،22-31

 ويندو ۽ نه ئي محدود، پر المحدود، - خدا جياتوڃ سمجهيو ويندو، زندگي کي نه مادي طور سهنڏج
و،ٺ ۾ هو، يا برائي ۾ سلڪ محدود شڪ ۽ اهو عقيدو ته زندگي، يا ذهن، هميشه هو؛ٺطور تي، آفاقي س

 ماديريڪ ان آهي ۽ يوٿ به مادي ۾ داخل نه هنڪڏ ويندو. پوِء اهو سمجهيو ويندو ته روح يٿتباهه 
 وئي،ئيڪ ترقي انهنڏ روحاني وجود ۽ خدا جي سمجهه هنڏ ويو آهي. جاريوٿ به نه اهنڪڏمان 

ڻ به ونهنڪ و،ٿ سگهي يٽ موانهنڏ سگهي. نه ته هو ان ريڪ وٿ مادي سان رابطو نه يڻانسان ها
ڪ پر هو هيندو،ٿ. نه ته انسان جسماني طور تي ظاهر وٿ سگهي ائيٽ موانهنڏ جٻ پنهنجي ڪيڌکان و

 ويو آهي، نه ته معاملو.يوڪ خدائي روح طرفان خيال جي طور تي بيان وڪانفرادي شعور هوندو، جي

 به جسماني خوشي يا درد کان سواِءنهنڪ هم آهنگي ۽ الفاني، ملڪ گناهه خوشي، - زندگي جي مبي
 - اهو واحد سچو، ناقابل تباهي انسان آهي، جنهن جو وجود روحانيي،ڪالمحدود خدائي حسن ۽ ني

 صرف انهن جي طرفان سمجهيمالڪ ڪآهي. وجود جي اها حالت سائنسي ۽ برقرار آهي، - ه
 به وجود جي هن حالتهنڪڏ جن کي خدائي سائنس ۾ مسيح جي آخري سمجه آهي. موت وٿسگهجي 

 اني،ڃ ويوڪ گهرجي، ان کي تسليم نه ڻيٿ ته موت کي غالب ڻاڪاڇ سگهي، ريڪ وٿکي جلدي نه 
.ئيٿ جو الفاني ظاهر ڳکان ا

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
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7.427 :17-25

 چون، "آخري دشمناٿ وڇ وارو ناهي، ته صحيف ڻيٿ به موت تي غالب هنڪڏ انسان هنڪڏجي
نداسينڪ ته اسان موت تي فتح حاصل وٿ يکاريڏ وڙهاڏ ويندو موت آهي"؟ لفظ جو يوڪ تباهه وڪجي

 آهي. خدا،اڇ آهي ته خدا ائيڻاڻڄ اها آهي ته اها اکيائيڏ يڏ. ويٿتناسب ۾ اسان گناهه تي غالب 
 الزمي طور تي،ڙاليندڀ کي سننيڀ. الفاني دماغ، سوٿ ائيڻ سچ ۽ محبت انسان کي الزوال بدگي،زن

 ته جسماني دائري ۾، نام نهاد، ۽ روحاني طور تي.يڃ ويوڪتسليم 

8.77 :13-18

 هوش ماني،ڍنڳمادي زندگيَء جي هن خواب الِء گهربل عرصو، ان جي نام نهاد خوشين ۽ دردن کي 
 هوندو، غلطيوڍ يا ننگهوڊ پر پيُء“. اهو عرصو ،ٽ نه... نه پهوڻ به ماوڪ ڻاڄ الِء، ”ڃڻ ويٿغائب 

جي شدت جي مطابق.

9.493 :28-30

 ته مسيح غلط احساس تييوٿ اهو ثابت يو،ڪ يسوع لعزر کي خواب، برم، موت کان بيدار هنڪڏجي
.وٿ سگهي يٿبهتر 

10.290 :3-10

 سمجهي نه سگهيو آهي انٽ ۾ گهٽ انسان جي وجود جو اصول، قاعدو ۽ مظاهرو گههنڪڏجي
 وجود جيريڪ تجربي جي ڪ اهي ان هان،ٿ انسانن جي موٿ يڃ جنهن کي موت چيو وڳکان ا

 تائين مادياڃ وانگر مادي طور تي رهندا. منتقلي، اڳ پر ايندا،ٿپيماني تي روحاني طور تي بلند نه 
ٽ جي بدران، زندگي جي روحاني احساس جي ذريعي، ۽ خود غرضي ۽ گهڻولڳ يذريعي خوش
مقصد کان.

11.291 :12-18

 عالئقو نهوڪآفاقي نجات ترقي ۽ امتحان تي مبني آهي، ۽ انهن کان سواِء ناقابل حاصل آهي. جنت 
 تهڻاڪاڇ ظهور همراہ ۽ الفاني آهن، ئيڀ خدائي حالت آهي، جنهن ۾ ذهن جا سڪآهي، پر دماغ جي ه

 "رب جي دماغ" جيپر  به صداقت ناهي،اڪاتي گناهه ناهي ۽ انسان کي مليو آهي ته هن جي پنهنجي 
.وٿ چوي تابڪقبضي ۾، جيئن 

12.264 :13-19 ،28-31

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
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 تيئن تيئن تخليق جونندا،ڪ صحيح نظريا حاصل ڪيڌجيئن جيئن انسان خدا ۽ انسان جي باري ۾ و
 تهاٿ ريونڪ اسان محسوس هنڏ. جينديونٿ ۾ پوشيدہ هيون، ظاهر ڳ ايڪ ئي شيون، جييتريونڪ

ڀ خدا ۾ سندي،ڌ طور تي وملڪ معاملي ۾، اها سمجه خود منهنڪ به نه هنڪڏزندگي روح آهي، 
 شعور جي ضرورت ناهي.ئيٻ نهنڪ ۽ و،ٺ س،ڻولڳ جههڪ

 آهيون، اساننداڻاڃ اسان مسيحي سائنس ۾ رستو سکندا آهيون ۽ انسان جي روحاني وجود کي سهنڏج
 جالل.نيڀ ۽ سمجهندا آهيون، - زمين ۽ آسمان ۽ انسان جي سسنداڏخدا جي تخليق کي 

ڏینهن 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 ۽ نه ئي صرف ذاتي لگاڳ ، مادر چرچ جي ميمبرن جي مقصدن يا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنسدان 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 سڀني براين کان نجات ملي ، پيشنگوئي ڪرڻ ، قضا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري
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اهو هن چرچ جي هر فرد جو فرض هوندو ته هُو روزانه جارحيت واري ذهني تجويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصاف ڪيو يا مذمت 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
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