
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،30 وبرڪٽآ 
سزا دائمي  – موضوع

.2022، 30 وبرڪٽآچر، آ

دائمي سزا—   مضمون

8: 4 وحنای 1  گولڊن جو متن:

"خداپيار آهي."

18-16، 14، 11: 3 وحنای 1جوابدار پڙهڻ:

 سان پيارئيٻ ڪ آهي، تہ اسان کي هوٻڌ توهان شروع کان وڪجو اهو پيغام آهي جياالِءڇ11
 گھرجي.ڻرڪ

 سان پيارائرنڀ ته اسان ڻاڪاڇ ته اسين موت کان زندگي ۾ گذري ويا آهيون، اٿ ونڻاڄاسان 14
.وٿ سو موت ۾ رهي ري،ڪ وٿ سان پيار ناُءڀ پنھنجي وڪ. جياٿ ريونڪ

:نيڏ ته هن پنھنجي جان اسان جي الِء ڻاڪاڇ يو،ٿان سان اسان کي خدا جي محبت جو احساس 16
.يونڏ الِء جان ائرنڀ۽ اسان کي گھرجي ته اسان 

اجھھيَءٻ ۽ پنھنجي سي،ڏ کي ضرورتمند اُءڀ آهي، ۽ پنھنجي ائيڱ هن دنيا جي چٽپر جنھن و17
 رهندي؟يئنڪ تنھن ۾ خدا جي محبت ري،ڪ بند سٿ ماڊجا آن

 اچو ته پيار نه لفظن ۾، نه زبان ۾. پر عمل ۾ ۽ سچ ۾.ار،ٻ اڍڙمنھنجا نن18

 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 ،30 وبرڪٽآ

سزا دائمي – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

(ڀ )س14: 5گلتين .1

وڙ جھڻ سان پايسريَءڙ ان ۾ به؛ تون پنھنجي پاو،ٿ ئيٿ لفظ ۾ پورو ڪ... ... سمورو قانون ه14
.رڪپيار 

15 )عيسي(، 14: 1 مرقس.2

ندي،ڪ... يسوع گليل ۾ آيو، خدا جي بادشاهي جي خوشخبري جي تبليغ 14

 ۽ خوشخبري تيريوڪ آهي، ۽ خدا جي بادشاهي ويجھو آهي: توبه يوٿ۽ چيو ته، وقت پورو 15
.يوڻايمان آ

32-27، 25-17: 5لوقا .3
 هئا،اٺ رهيو هو تہ اتي فريسي ۽ شريعت جا عالم بييئيڏ هو تعليم هنڏ جيو،ٿ ائين ينھنڏ يڪڙه 17

 گليل، يھوديہ ۽ يروشلم جي هر شھر مان آيا هئا، ۽ خداوند جي قدرت هئي. ان کي شفايڪجي
.ريوڪ الء پيش ڻيڏ

 آيا، جنھن کي فالج سان کنيو ويو هو، ۽ هننيڻ کي بستري تي کھوَءڻ مايڪڙ هھوڻ ماس،ڏ۽، 18
.ولياڳ الِء وسيال ڻ ويھاريانڳ ۽ سندس اڻڻکيس اندر آ

تڇ هو گھر جي هنڏ اچن، تيٺ طرح هوَء کي اندر ويَءڙھڪ اهي لھي نہ سگھيا تہ هنڏ۽ ج19
 لھي آيا.ٺ سان هيتڇ سندس تختيَء جي يانڳ ويا ۽ عيسٰي جي اهيڙتي چ

 وياياڪ تنھنجا گناه معاف ھو،ڻ هن کي چيائين تہ ”اي ماهنڏ تو،ڏٺ هن سندن ايمان هنڏ۽ ج20
آهن.

 چوي؟ گناهنوٿ فرڪ وڪ آهي جييرڪ تہ ”هي اڳ لڻرڪ۽ شريعت جا عالم ۽ فريسي بحث 21
 سواِء خدا جي؟و،ٿ سگھي ريڪ معاف يرڪکي 

 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 ،30 وبرڪٽآ 
سزا دائمي  – موضوع

وڙھڪ انھن کي چيائين تہ ”اوهان جي دلين ۾ هنڏ عيسٰي انھن جا خيال سمجھي ويو، تهنڏپر ج22
سبب آهي؟

 الء؟ڻ ۽ هليٿ يا چئجي، ان؛ڃ تنھنجا گناه توکي بخشيا و،ڻ آسان آهي، اهو چواڇ23

 جي طاقت آهي، )هن فالجڻآدم کي زمين تي گناهہ بخشپر انھيَء الِء توهان کي خبر پوي تہ ابن24
.ڃ ۽ پنھنجي گھر و،ڻ پنھنجو تختو ک،ٿ اُو،ٿجي مريض کي چيو تہ( آٌء تو کي چوان 

ڻ هو تنھن کي کنيو، ۽ خدا جي واکايوٽ ۽ جنھن تي هو لييو،ٿ اُيانڳ انھن جي ادمڪ۽ هو ه25
.يوٿ روانو انھنڏ پنھنجي گھر نديڪ

 جنھن جو نالو ليوي آهي،،ڙندٺ محصول ووڪڙ هائينڏٺ کان پوِء هو هليو ويو ۽ الھينڳانھن 27
 هل.يانٺ آهي، تنھن کي چيائين تہ منھنجي پوٺ محصول جي رسي تي ويوڪجي

.وڳ لڻ هليانٺ ۽ سندس پيوٿ اي،ڇڏ ڀ۽ اهو س28

وڪڙ جو هينٻ ۽ نڙندٺ ۽ محصول وني،ڏ دعوت يڏ ويڪڙ۽ الوي هن کي پنھنجي گھر ۾ ه29
 هئا.اٺ ويڏ انھن سان گيڪ هو، جيڙ ميوڏو

 تہ اوهين محصولاڳ لڻيڏپر سندن شريعت جا عالم ۽ فريسي سندس شاگردن تي گاريون 30
 کائو ۽ پيئو؟اٿ وڇ ڏ ۽ گنھگارن سان گنڙندٺو

 تندرست آهن تن کي طبيب جي ضرورت نہ آهي.يڪ تہ جينوڏتنھن تي عيسٰي انھن کي جواب 31
 بيمار آهن.يڪپر اهي جي

 الِء آيو آهيان.ڻرڪ گنھگارن کي توبه ڪ کي نه بلنڪمان ني32

24 )سواِء( - 20، 2، 1: 5 یمت.4

 آيا.سٽ تہ سندس شاگرد ووٺ هو بيهنڏ ويو ۽ جهيڙ جبل تي چيڪڙ هو هسيڏ کي ڙمي1

۽ هن پنھنجو وات کوليو، ۽ انھن کي سيکاريو، چيائين تہ2

 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 ،30 وبرڪٽآ

سزا دائمي – موضوع

 ويندي، توهانيڌ شريعت جي عالمن ۽ فريسين جي صداقت کان ويڪ... سواِء توهان جي ني20
.ينداٿ به صورت ۾ آسمان جي بادشاهي ۾ داخل نه نھنڪ

وڪ. ۽ جيرڪ زماني ۾ چيو ويو هو، تون قتل نه يڻ آهي ته اهو انھن جي طرفان پراوٻڌتوهان 21
 اهو فيصلي جي خطري ۾ هوندو:ندوڪبه قتل 

و،ٿ ئيٿ سبب جي ناراض نھنڪ سان بغير اُءڀ به پنھنجي وڪ ته جيوٿ ايانٻڌپر مان توهان کي 22
 جيائونسلڪ ا،ڪ کي چوندو، رياُءڀ به پنھنجي وڪاهو فيصلي جي خطري ۾ هوندو: ۽ جي

 به چوندو ته، تون بيوقوف، دوزخ جي باهه جي خطري ۾ هوندو.وڪخطري ۾ هوندو: پر جي

 جو تواُءڀ ۽ اتي ياد اچي تہ تنھنجي ين،ڻگاهہ تي آ تون پنھنجو نذرانو قربانهنڪڏ جيريڪتنھن23
 آهي.وڙتي اه

 ساناُءڀ. پھرين پنھنجي وڃ وانھنڏ ٽ ۽ پنھنجي واي،ڇڏ پنھنجو تحفو يانڳاتي قربان گاہ جي ا24
.رڪ ۽ پوِء اچي پنھنجو تحفو پيش رڪصلح 

21، 18-9، 1: 12روميون .5

 ته توهانوٿ ريانڪ عرض ريڪ مان توهان کي خدا جي رحمت جي ائرو،ڀ ري،ڪتنھن 1
 توهان جياڪ جيي،ڃ ويوڪ مقدس، خدا کي قبول يو،ڪپنھنجي جسم کي زندهه قرباني پيش 

معقول خدمت آهي.

.يوڪڙ آهي ان کي پوٺ سوڪ جيريو؛ڪ شيِء کان نفرت يڇڙ بغير بغير. بيوڏ يڇڏ ڻرڪپيار 9

؛ڻيڏ کي ترجيح ئيٻ ڪ عزت ۾ هريو؛ڪ سان پيار ئيٻ ڪ پيار سان هائروڀ10

؛ڻرڪ ۾ سست نه؛ روح ۾ جوش؛ رب جي خدمت اروبارڪ11

؛ڻ مصيبت ۾ مريض؛ نماز ۾ فوري طور تي جاري رک؛ڻيٿاميد ۾ خوش 12

.نوڏ مھمان نوازي الِء ؛ڻرڪسنتن جي ضرورت کي تقسيم 13

.ريوڪ ۽ لعنت نه ريو،ڪ تڪ توهان کي ايذائيندا آهن: بريڪ جييوڏ تڪانھن کي بر14

.اٿ روئن يڪ روئو جيڏ ۽ انھن سان گا،ٿ ينٿ خوش يڪ جييوٿ خوش ڏانھن سان گ15

 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 ،30 وبرڪٽآ 
سزا دائمي  – موضوع

 وارنيتڪ ملٽ جو خيال رکو. ذهن اعلٰي شين جي نه، پر گھائيڙجھڪ جي الِء هئيٻ ڪه16
 پنھنجي سوچ ۾.يوٿ. عقلمند نه يڏ يانڌ انھنڏ ھنڻما

 جي نظر ۾ ايماندار شيون مھياھنڻ مانيڀ. سيوڏ کي نه ھوَءڻ به مانھنڪ جو بدلو ائيَءڇڙب17
.ريوڪ

 سان امن سان رهو.ھنڻ مانيڀ آهي، سڙوڪ آهي، جيترو توهان ۾ نڪ اهو ممهنڪڏجي18

.يوٿ سان برائي تي غالب ائيڱ پر چيو،ٿبرائي تي غالب نه 21

10-8، 5-1: 2 وحنای 6.1

. ۽ريوڪ انھيَء الِء تہ اوهين گناهہ نہ و،ٿ لکان انھنڏ هي شيون آٌء اوهان ار،ٻ اڍڙمنھنجا نن1
 يسوع مسيح،ڏ آهي پيء سان گيلڪ ووڪڙ هٽ اسان وو،ٿ ريڪ گناهہ ھوڻ ماوڪ هنڪڏجي

صالح آهي:

 دنيا جي گناهن الءيڄ اسان جي الء، پر سوڳ آهي: ۽ نه رفاروڪ۽ اهو اسان جي گناهن جو 2
.ڻپ

نداڪ تي عمل منڪ اسين سندس حهنڪڏ جيا،ٿ ونڻاڄ ته اسان کيس اٿ ونڻاڄ۽ هتي اسان 3
آهيون.

 آهيوڙوڪ سو ري،ڪ وٿ تي عمل نہ منڪ ۽ سندس حوٿ انڻاڃ تہ آٌء کيس سوٿ چوي وڪجي4
.ونھيڪ۽ سچ پچ هن ۾ 

 آهي: هيَء اساناملڪ ان ۾ سچ پچ خدا جي محبت و،ٿ ريڪ تي عمل المڪ پنھنجي وڪپر جي5
 آهيون.سٿکي خبر آهي ته اسين م

 شيء هن ۾ ۽ توهان ۾ سچاڪ لکي رهيو آهيان، جيمڪ نئون حڪ هانھنڏ مان توهان يھر،ٻ8
 رهي آهي.يڪ چميڻ آهي، ۽ سچي روشني هايڪ ته اونداهي گذري چڻاڪاڇآهي: 

 تائين اونداهين ۾اڃ او،ٿ ريڪ کان نفرت اءڀ ته هو روشني ۾ آهي، ۽ پنھنجي وٿ چوي وڪجي9
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 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،30 وبرڪٽآ

سزا دائمي – موضوع

 جويَءٺڳ وبہڪ ۽ انھيَء ۾ و،ٿ سو روشنيَء ۾ رهي وٿ ريڪ سان پيار اُءڀ پنھنجي وڪاهو جي10
موقعو نہ آهي.

سائنس ۽ صحت

8 )۾( - 6: 1.496

ڻ کي پائيٻ ۽ ،ڻ ذهن رکڪ ه،ڻرڪ سائنس ۾ پھريون فرض آهي خدا جي فرمانبرداري رسچنڪ... 
.ڻرڪوانگر پيار 

2.88 :18-20

 بههنڪڏ خدائي خيال آهي؛ پر اهو خيال ڪ ه،ڻرڪ وانگر پيار ڻ کي پنھنجو پايسريڙپنھنجي پا
 سگھي.وٿ محسوس يا سمجھي نسي،ڏجسماني حواسن ذريعي 

3.295 :16-24

. روشني ۽ گالسوٿ پين مان گذري وڊانسانن جي ذريعي خدا جو ظھور ائين آهي جيئن روشني ون
 مبھم آهي. فاني ذهن جنھنٽ پر معاملي جي طور تي، گالس ديوار کان گھن،ڪ اٿ نه ڏ به گهنڪڏ

 موادوڻ گھوڪ اهو آهي جيي،ٿ ئيٿ واضح طور تي ظاهر ڪيڌ کان وڀجي ذريعي سچائي س
 وانگررڪڪ الء. پوِء، ڻيٿ بھتر شفافيت ڪ غلطي - سچ جي الء هيڻ آهي - تمام گھوڪ چائيڃو
 سگھي.وٿ نائيڪ اهو سج کي لو،ٿ وانپ ۾ پگھلجي لھيٿ

4.242 :15-20

 خدا جي فرمانبرداري ۾، اچو تهڙندڪ مبھم آهي. صبر ڪيڌ مضبوط جسم کان وڪخود محبت ه
 - خوديالئي،ڪ جي الِء غلطي جي اڙڻوٽ محبت جي آفاقي محلول سان ريونڪاسان کي محنت 

 ۽ گناهه جو قانونوٿ ريڪ روحانيت جي خالف جنگ وڪارادي، خود جواز ۽ خود محبت، - جي
آهي.

5.6 :3-5 ،11-22

 پر اهو خدائي اصولا،ٿ سگھن ريڪ آهي. مرد معاف اليندوڀخدائي محبت انسان کي درست ۽ سن
.وٿ اريڌ گنھگار کي سيلوڪا

 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 ، 2022 ،30 وبرڪٽآ 
سزا دائمي  – موضوع

 جو ذريعو آهي. گناهه ۾ هر فرضيڻرڪ گناهه کي تباهه ڻرڪ جي نتيجي ۾ مصيبت پيدا گناهه
 جيستائين مادي زندگي ۽ گناهه تي يقين ختمنديڪ پيش ڪيڌخوشي ان جي درد جي برابر کان و

 جي خدائي اصول کيڻ الِء، وجود جي هم آهنگي، اسان کي هجڻ. جنت تائين پھچيڃ ويٿنه 
 گھرجي.ڻسمجھ

تيڳ سگھون، اسان اسيڏ اٿ نه يٿ اسان ما،ٿ سگھون يڇ اسان نه پڪيڌ"خداپيار آهي." ان کان و
 پنھنجي رحمت جيوٿ ئيڏ يا سزا وٿ ريڪ ته خدا گناهن کي معاف ڻرڪ. اهو فرض ونڃ واٿنه 

ڻ الِء حفاظت جو والو بنائمڪ ۽ دعا کي غلط ڻ محبت کي غلط سمجھڻرڪطلب يا غير طلب 
آهي.

6.290 :16-32

ريڪ ويندو آهي، گناهه، بيماري ۽ موت جي عقيدي کي تباهه يوڏ تبديلي جنھن کي موت سهنڪڏجي
مالڪ ويندي، ۽ هميشه الِء دائمي هوندي؛ پر هي ائين ناهي. يٿ خوشيَء جي ان وقت فتح ي،ڇڏ

 به ناانصافي هوندا، جيستائين خدائياڃ ناحق آهن ايڪ. اهي جيوٿ ئيٿ سان حاصل مالڪصرف 
.يڇڏ ريڪ جھالت ۽ گناهه کي ختم نيڀسائنس ۾ مسيح، سچ، س

 آهي پرينديٿ ان وقت ختم نه ي،ٿ ريڪ اسان کي موت جي فوري تي حاصل اڪ ۽ غلطي جيگناهه
 الء، انسان کي بي گناههڻيٿ طور تي روحاني ملڪ آهي. مندوڪانھن غلطين جي موت تائين برداشت 

ڪيڻ. قاتل، جيتووٿ طور تي پھچي ملڪ هو مهنڏ جوٿ سگھي يٿ طرح يءڙ گھرجي، ۽ هو اهڻهج
 روحاني ناهي ته هن کيڪيڌ آهي. هو ويندوڇڏ ويو آهي، ان سان گناهه کي نه يوڪهن عمل ۾ قتل 

 ته هن جو ظالم ذهن مري نه ويو. هن جون سوچونڻ ته هن جو جسم مري ويو ۽ اهو سکيانڏيقين 
. هن جو جسم هن جي ذهن وانگريڃ ويوڪ سان ختم نه يَءڪ نه آهن جيستائين برائي کي نيڪپا

.سڪ جي برعانمادي آهي، ۽ 

7.291 :1-11 ،13-18

 ويندو آهي، اها خوشي گناههيوڪ ته معاف نه هنڏ ويندا آهن جياڪ گناهه معاف يڪاهي گمان جي
 ۽ خدا جيي،ٿ ريڪ جسم جي نام نھاد موت کي گناهه کان آزاد اڪ جيي،ٿ سگھي يٿجي وچ ۾ حقيقي 

ڀ ته ساٿ ونڻاڄ به ناهي سواِء گناهن جي تباهي، - اهي، قبرون آهن. غلطيون. اسان جھهڪمعافي 
 پر عقل جي اها آخرييندو؛ٿ جو آواز رمپٽ آخري هنڏ ۾،" جڪ ويندو "اکين جي چميٿ تبديل جھهڪ
الڪ يڍڙ ننڪ ويجھه ۾ هر هڌ جي واردارڪ جيستائين انسان مسيحي يٿ تيستائين نه اچي سگھي ڏس

 جي ضرورت ناهي ته موت جي تجربي ۾ يقين انھنڻرڪ. انسانن کي اهو خيال ريڪکي قبول نه 
.ندوڪ بيدار انھنڏ شاندار وجود ڪکي ه

 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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 ظاهر هم آهنگ ۽ئيڀ خدائي حالت آهي جنھن ۾ ذهن جا سڪ نه آهي، پر دماغ جي هھهڳ جڪ هجنت
 به صداقت ناهي، پر قبضي ۾ آهياڪ ته اتي گناهه ناهي ۽ انسان کي مليو آهي پنھنجي وڇالفاني آهن 

.وٿ چوي تابڪ"رب جي دماغ، "جيئن ته 

8.404 :29-11

 ۽ نه ئي مادي دوا ۽ نه دماغ هن کيا،ٿ ائينڻنفرت، حسد، بي ايماني، خوف وغيرہ، انسان کي بيمار ب
 جيستائين اهو هن کي ذهني طور تي بھتر نها،ٿ سگھن ريڪمستقل طور تي، جسم ۾ به، ايستائين مدد 

. نفرت وحشيهي کان بچائي. بنيادي غلطي فاني ذهن آنڙندڪ ۽ ائين ئي هن کي پنھنجي تباهي ائي،ڻب
 قسم کانينٺ مردانگيَء جي هيوڪ کي، جيھوَءڻ به مانھنڪ ارادا ۽ مقصد اڇڙ. بيٿ ائيڀڙڪجذبن کي 

.وٿ ائيڻ بارڪ نااميديَء جو شڪ آهي، هانھونٿم

 - نفرت کيري،ڪ ته هو پيش قدمي تي عبور حاصل يٿ ئيڏ مڪ سائنس انسان کي ُحرسچنڪ
 خيرات سان انتقام، ۽ ايمانداري سان،ڻرڪ عفت سان حوس کي فتح ،ڻرڪنرميَء سان برداشت 

 توهان صحت،هنڪڏ جييو،ڇڪ. انھن غلطين کي انھن جي شروعاتي مرحلن ۾ ڻ تي غالب اچيَءٺڳ
.نداڪ جي فوج کي پسند نه نڙندڪ سازش خالف جي اميابيڪخوشي ۽ 

9.405 :18-21

. هي گناهه جي ضرورت آهي، -وٿ سگھي يٿ پنھنجي گناهن جي خوف تي غالب ارڪ انسان آخروٺس
 جنھن ۾ گناههو،ٺ سو،ٿ ريڪ جو مظاهرو ومتڪ الء. امر انسان خدا جي حڻرڪ کي تباهه ڻپا

 جي طاقت ناهي.ڻرڪ

10.76 :18-29

 خدائي سائنس کي عام طور تي سمجھيو ويندوهنڏ وارا عقيدا غير حقيقي آهن. جڻ گناهه، مرک،ڏ
 ته انسان الفاني آهي ۽ خدائي اختيار سانڻاڪاڇ به اختيار نه هوندو، وڪآهي، انھن کي انسان تي 

جيئرو آهي.

 به جسماني خوشي يا درد کاننھنڪ هم آهنگي ۽ الفاني، ملڪ گناهه خوشي، - زندگي جي مبي
 - اهو واحد سچو، ناقابل تباهي انسان آهي، جنھن،ڪ جو ماليَءڪسواِء المحدود خدائي حسن ۽ ني

 صرف انھنمالڪ ڪجو وجود روحاني آهي. وجود جي اها حالت سائنسي ۽ برقرار آهي، - ه
 جن کي خدائي سائنس ۾ مسيح جي آخري سمجھ آهي.وٿ سگھجي جھيجي طرفان سم

11.410 :4-7

 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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. ۽ پوِء هو هميشه جي زندگي کي پنھنجي پيُءيندوٿ -آهي، نه و،ٿ"هي دائمي زندگي آهي،" عيسى چوي 
 - محبت، سچائي ۽ زندگي جو علم.و،ٿ ريڪ جي موجودہ علم جي طور تي بيان ڻ۽ پا

12.426 :29-32

 زندگي ناهي.اڪ جي ڻرڪ ته مادي کي تسليم ڻاڪاڇ سگھي، وٿانسان الفاني آهي، ۽ جسم مري ن
.اٿ سگھن يٿ ناس ڀمادو، موت، بيماري، بيماري ۽ گناهه نالي انساني تصورات س

13.569 :6-14

" لفظيندس،ڪ مرانڪ ئي تي حيترنڪ شين تي وفادار آهيو، مان توهان کي ورنٿصحيفه، "توهان 
ابهڪ اسان سچ جي باالدستي کان واقف آهيون، جنھن جي ذريعي غلطي جي هنڏ جيو،ٿطور تي پورو 

 به نه آهي ان جي برائي جي تناسب ۾.جھڪ ته غلطي جي اٿ ونڻاڄشيء نظر نه ايندي آهي؛ ۽ اسان 
 ۽ پنھنجي فاني عقيدن، حيوانيت ۽ نفرت جيوٿ ھيڇ کي چيَءڳ جي ڪ مسيح جي پوشاوڪ جيهوا

 ۽ يقيني معني ۾ ته خدا پيار آهي.يٺ ميڪڙ - هو،ٿ ئيٿ اهو شفا جي ثبوت ۾ خوش و،ٿ ريڪ يڪمال

14.578 :10-12 ،16-18

جيتو  پا    ڪيڻها، جي موت هالن     يڇمان مان وادي نه     نھنڪمان  و،ٿجي کان برائي ته وڇ: ندسڊڄبه
   ] گ] سان مون [ ڏمحبت  [ . رن  جي محبت [ ڊڪآهي اس  ]  جي محبت تسلي     افٽ۽ کي مون .اٿ ينڏاهي

سمورا       يڪني يقيناً جا زندگيَء منھنجي رحمت پ  ينھنڏ۽ [نديڳل يانٺمنھنجي محبت.     ] الِء هميشه مان ۽
. رهندس    ۾ گھر جي

ڏینهن 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!

 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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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 


