
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،12 فيبروري 
روح  – موضوع

.2023، 12آچر، فيبروري 

روح—   مضمون

17: 16امثال   گولڊن جو متن:

 پنهنجي رستي تي رکندو آهي پنهنجي روح کي بچائيندووڪ آهي: جيڻيٿ رستو برائي کان پري وڌ"س
آهي."

8-5، 2، 1: 121زبور جوابدار پڙهڻ:

 نهاريندس، جتان منهنجي مدد ايندي.انهنڏمان پنهنجون اکيون جبلن 1

.ايوڻ جنهن آسمان ۽ زمين کي بي،ٿمنهنجي مدد خداوند کان اچي 2

 آهي.انوڇ تي تنهنجو ٿ هيڄ آهي: رب تنهنجي ساڙاليندڀرب تنهنجو سن5

 رات جو.ڊ چنيڪ نهندو،ڇ ۾ ينهنڏسج 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
محفوظ رکندو.

 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 ،12 فيبروري
روح – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

9-1: 107زبور .1

 آهي: هن جي رحمت هميشه الء آهي.وٺ ته هو سڻاڪاڇ ر،ڪ ادا رڪاي خداوند جو ش1

نوڏ اروٽڪوڇ کان ٿ ائين چون، جنهن کي هن دشمن جي هڙيندڏ اروٽڪوڇاچو ته رب جو 2
آهي.

 کان.ڻکڏ کان، اوله کان، اتر کان ۽ رڀ اويو،ڪ ڏ۽ انهن کي زمينن مان گ3

 شهر نه مليو.وڪ الِء ڻ رهيا. هنن کي رهنداڀڄ ۾ بيابان ۾ يالئيَءڪا4

 پيو.اسيڦ سندن روح انهن ۾ ،ڃبک ۽ ا5ُ

 ۽ هن انهن کي انهن جي مصيبتن کان بچايو.نو،ڏپوِء انهن پنهنجي مصيبت ۾ خداوند کي روئي 6

.نڃ وانهنڏ آباديَء واري شهر يڪڙ انهيَء الِء تہ هو هيکاريو،ڏ رستو وڌ۽ هن انهن کي س7

 الِء انسانن جيمنڪ الِء، ۽ هن جي عجيب يڪ ها هن جي نينڪ ڻ رب جي واکاهوڻها ته ما8
 الِء!ارنٻ

.وٿ ريڀ سان يَءڪ ۽ بکايل روح کي نيو،ٿ ئيڏ ونڪجو هو آرزومند روح کي ساالِءڇ9

14-10: 31 ايارم.2

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

 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 ،12 فيبروري 
روح  – موضوع

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 چوريڪتنهن12
 باغ وانگر؛ريلڀ سان يَءڻ الِء، ۽ انهن جو روح. پارينٻڪ ۽ رينٻڪ جي رينٻڪشراب، تيل ۽ 

.ينداٿ غمگين نه ڪيڌ۽ اهي و

 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 ۽ منهنجي قوم منهنجي چيندو،ڇڏ ائيٿڪ۽ مان پادرين جي روح کي 14
.وٿخداوند فرمائي 

12، 9، 8، 5-3(، ؛3  )جي طرف2 )روح(، 1: 15 تاريخون 3.2

 اوديد تي آيو:ٽخدا جو روح عزريا پ …1

 يهوداہ ۽ بنيامين. ربوڄ آسا ۽ سو،ٻڌ ۽ کيس چيائين تہ توڪ ناهرٻ الِء ڻ۽ هو آسا سان مل2
 اهووليندا،ڳ اوهين کيس هنڪڏ آهيو. ۽ جيڏ آهي، جيستائين توهان هن سان گڏتوهان سان گ

اوهان کي ملي ويندو.

 عرصي تائين بني اسرائيل بغير سچي خدا جي، ۽ بغير تعليم جي پادري ۽گهيڊ يڪڙ هيڻها3
بغير قانون جي.

 رهياوليڳ ۽ کيس يا،ٽ موانهنڏ اهي پنهنجي مصيبت ۾ خداوند بني اسرائيل جي خدا هنڏپر ج4
هئا، اهو انهن مان مليو.

نيڀ اندر آيو هو، پر امن نہ هو، پر سوڪ ان الِء جييڪ هو، ۽ نرندوڪ نوڪ۽ انهن وقتن ۾ جي5
 هيون.ليفونڪ تيونڏ تي ونڪ جي رهانڪمل

 ۽ئيڪ هن همت هنڏ تئي،ڪ يڳڪٿ ۽ اوديد نبيَء جي ايون،ٻڌ الهيونڳ آسا اهي هنڏ۽ ج8
 ۽ انهن شهرن مان جن کي هن جبليا،ڇڏ يڪڍ بت اڻ مان گهڪ ملنيڙيهوداہ ۽ بنيامين جي م

 جيارٻ خداوند جي دراڪ. خداوند جي قربان گاہ، جيايوڻافرائيم کان ورتو هو، تن کي نئون ب
 هئي.يانڳا

 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 ،12 فيبروري
روح – موضوع

 کي افرائيم ۽ منسي ۽ شمعونارينڌ ڏ ۽ انهن سان گيو،ڪ ڏ يهوداہ ۽ بنيامين کي گنيڀ۽ هن س9
سڻ تہ خداوند سندس خدا ساوڏٺ انهن هنڏ ويا، جاڻتہ اهي کيس بني اسرائيل مان گهڻاڪاڇمان، 

 آهي.ڏگ

 دل ۽ پنهنجييڄ جي خداوند خدا کي پنهنجي سنڏاڏ پنهنجي ابن ياٿ عهد ۾ داخل يڪڙ۽ اهي ه12
 جان سان.يڄس

21-14: 4لوقا .4

 عالئقي ۾ سندس نالييڄ ساريڌ ۽ چويوٽ موانهنڏ روح جي طاقت سان گليل ڪپوِء عيسٰي پا14
 وئي.جيڙپک

 هئي.ينديٿ ڻ جي واکانيڀ هو، جنهن کي سيندوڏخانن ۾ تعليم ۽ هو انهن جي عبادت15

 هئي، ۽ جيئن سندس دستور هو، سو سبتئيڪپوِء هو ناصرت ۾ آيو، جتي هن جي پرورش 16
.وٺ بييٿ الِء اڻهڙخاني ۾ ويو ۽ پ عبادتينهنڏجي 

 مليوهڳ هن کي اهو جهنڏ کوليو، تتابڪ هن هنڏ ويو. ۽ جنوڏ تابڪ۽ کيس يسعيا نبيَء جو 17
جتي لکيل هو.

 آهي ته غريبن کي خوشخبرييوڪ ته هن مون کي مسح ڻاڪاڇرب جو روح مون تي آهي، 18
 ۽يان،ڏ اروٽڪوڇ قيدين کي يان،ڏ دلين کي شفا لٽٽ آهي ته ليوڪ الِء؛ هن مون کي موڻائٻڌ
 الِء،ڻرڪ کي بصارت جي بحاليَء الِء، زخمين کي آزاد نڌان

 الء.ڻرڪرب جي قابل قبول سال جي تبليغ 19

نيڀخاني ۾ هئا، تن س عبادتيڪ. ۽ جيوٺ ۽ اچي وينائين،ڏ وري وزير کي ري،ڪ بند تابڪ۽ 20
 هيون.سٿجون نظرون م

.يوٿ ۾ پورو ننڪ اهو لکت اوهان جي ينهنڏ ڄ تہ اوڳ لڻپوِء هو انهن کي چو21

25-22: 8مرقس .5

 الهي.ٿ تہ کيس هيائونڪ ٿ آيا ۽ منيٺ وسٽ کي وهوَءڻ مايڌ انڪهو بيت صيدا ۾ آيو، ۽ ه22

 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 ،12 فيبروري 
روح  – موضوع

 ۽ايو،ٿڪ هن پنهنجي اکين تي هنڏ ويو. ۽ جيٺ واهرٻ شهر کان يٺ کان وٿ کي هيَءڌپوِء هو ان23
 گهرجي؟ڻسڏ هن کي اڇ ته يوڇ رکيا، هن کان پسٿ مٿپنهنجا ه

 هلندو.و،ٿ سانڏ وانگر ڻ کي وهنڻ نهاريو، ۽ چيو، مان مايٿ۽ هن م24

 ۽يو،ٿ: ۽ هو بحال وڳ لڻسڏ هن جي اکين تي رکيا، ۽ هن کي يهرٻ ٿان کان پوء هن پنهنجا ه25
.وڏٺ کي صاف طور تي هوڻهر ما

3-1: 55يسعياه .6

ريوڪ پئسا ناهي. اچو، خريد ٽ ۽ اهو جنهن وانهن،ڏ يڻ آهي، اچو پاايلڃ اوڪ جيڪها، هر ه1
 بغير پئسن ۽ قيمت جي.ريوڪ۽ کائو؛ ها، اچو، شراب ۽ کير خريد 

اڪ ماني ناهي؟ ۽ توهان جي محنت انهيَء الِء آهي جياڪ جيريوڪ خرچ اٿ وڇان الِء پئسا 2
 آهي، ۽ توهان جي روح کيوٺ سوڪ ۽ کائو جيو،ٻڌ سان يانڌ الههڳ منهنجي ئي؟ٿراضي نه 

 گهرجي.ڻيٿ ۾ خوش لهيٿ

وڪڙ ۽ تنهنجو روح زندہ رهندو. ۽ مان توهان سان ه،ٻڌ اچو: انهنڏ الهي، ۽ مون نڪپنهنجو 3
 حتي دائود جي يقيني رحمت.ندس،ڪدائمي واعدو 

25: 2 پطرس 7.1

انهنڏ ۽ بشپ ارڍ توهان جي روح جي رييڻ وانگر هئا. پر هانڍ ريلٿجو اوهين گمراه االِءڇ25
 ويا آهن.ياٽمو

سائنس ۽ صحت

1.6 :14-16

 گهرجي.ڻ جي خدائي اصول کي سمجهڻ الِء، وجود جي هم آهنگي، اسان کي هجڻجنت تائين پهچ

 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 ،12 فيبروري
روح – موضوع

2.587 :25-27

 روحانيت؛ خوشي روح جوومت؛ڪ خدائي اصول جي ذريعي ح؛ڄجنت. هم آهنگي؛ روح جي را
ماحول.

3.120 :4-6

و،ٿ ريڪ ۽ روح، خدا کي ظاهر وٿ رهي ڏروح، يا روح، خدا آهي، ناقابل تبديل ۽ ابدي؛ ۽ انسان گ
 ته انسان خدا جي تصوير آهي.ڻاڪاڇ

4.477 :22-29

 بههنڪڏ انفرادي آهي، پر مادي ۾ نه. روح اڪروح انسان جي مادي، زندگي ۽ ذهانت آهي، جي
 سگهي.ريڪ وٿ شيِء کي ظاهر ننهنڪ ٽروح کان گه

ڪ انهن ههنڏ جيوڪڙ کي پنڪ جهلجههڪ روح جو اظهار آهي. هندستانين بنيادي حقيقت جي انسان
."ٽراهڪ "عظيم روح جي مسيوڏ کي سڍنڍخاص خوبصورت 

5.390 :4-11

 به روحهنڪڏ سگهون ته زندگي خودمختيار آهي، ۽ اسان کي ريڪ اٿ نارڪ کان انالههڳاسان ان 
 ته، فاني حواس الِء، اتيريڪ گهرجي، صرف ان ڻرڪ نه ارڪجي الزوال هم آهنگي کان ان

 ظاهريوڪ. اها خدا جي باري ۾ اسان جي جهالت آهي، خدائي اصول، جيوٿاختالف نظر اچي 
. سچائي حد تائين اسانيٿ ئيٿ ۽ هن جي صحيح سمجهه سان هم آهنگي بحال و،ٿ ريڪاختالف پيدا 

.ائيٽ ته روح جي خوشين الِء احساس جي خوشين ۽ دردن کي مندوڪ کي مجبور نيڀس

6.311 :7-25

 انساناڇ عنصر ناهي. وبهڪ ته اهو روح آهي، جنهن ۾ خود تباهي جو ڻاڪاڇروح الفاني آهي 
 گناهه جسمڀ. سوٿ سگهي ائيڃ احساس مواد وڪ ويو آهي؟ نه، هو صرف هيٿروحاني طور گم 

 سگهي. گناهه هتي يا آخرت تائين موجود آهي، جيستائين ذهن جي وهميٿجو آهي. اهو روحاني نه 
 آهي.ايلڃ ووڪ گناهه روح نه آهي، جيڪ. اهو گناهه جو احساس آهي، ۽ هوٿ رهيمعاملي ۾ 

 ويندي آهي.يٿ جي احساس سان برائي تباهه يَءڪني

 جي حيثيت ۾، عقيدو عارضيڻ ۽ ذهن ۾ رهڻ جي غلط اندازن جي ذريعي جيئن احساس ۾ رهروح
 ويندو آهي. غلطيَء جي اهايٿنقصان يا روح جي غير موجودگي، روحاني سچائي جي احساس ۾ گم 

 طرح وجود جي الفاني حقيقتيڌحالت زندگيَء جو فاني خواب آهي ۽ مادي ۾ موجود مادو آهي ۽ س

 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 ،12 فيبروري 
روح  – موضوع

 يا اهو غير فاني روحوٿ سگهي ريڪ ته روح گناهه اٿ آهي. جيستائين اسان يقين رکون ونجي سامه
 انسانيت هن سائنسهنڏ سگهون. جاٿ به سائنس جي وجود کي سمجهي نهنڪڏفاني جسم ۾ آهي، اسان 

 ويندو، ايستائين جو روح جو اعلٰي قانون،جيڻ اهو انسان الِء زندگيَء جو قانون بي،ٿکي سمجهي 
.وٿ ئيٿ مادي احساسن تي هم آهنگي ۽ الفاني جي ذريعي غالب وڪجي

7.427 :2-7

 به پنهنجيهنڪڏزندگي روح جو قانون آهي، ايستائين جو سچ جي روح جو قانون آهي، ۽ روح 
 ۽ نه ئي الشعوروٿ نه مري سگهي ڪيڌنمائندي کان سواء ناهي. انسان جو انفرادي وجود روح کان و

 الفاني آهن.ئيٻ ته ڻاڪاڇ و،ٿ سگهي يٿ۾ غائب 

30( -جي )25: 8.307

. انسان کي مادي بنيادنوٿ ئيڏ مرانيڪ شين تي حنيڀاالئي دماغ انسان جو روح آهي ۽ انسان کي س
يڪ ويو آهي جييوڪ جو پابند ڻرڪ ويو آهي، ۽ نه ئي مادي قانونن جي فرمانبرداري يوڪتي پيدا نه 

 آهن. هن جو واليت روحاني قانونن ۾ آهي، دماغ جي اعلي قانون ۾.اهياٺ به نه هنڪڏروح 

24( - هم آهنگ )15: 9.302

 به زندگي، مادي ۽ ذهانت جي فانينهنڪ... هم آهنگ ۽ الفاني انسان هميشه الِء موجود آهي ۽ هميشه 
ڻ آهي، افسانوي نه. هجلٻڌ آهي جيئن مادي ۾ موجود آهي. هي بيان حقيقت تي انهونٿ ۽ ماهرٻوهم کان 

 ياوح، ته رڻاڪاڇ آهي، ملڪ جيئن پيء مي،ٿ ريڪ طور تي ظاهر ملڪجي سائنس انسان کي م
 ته اهو حقيقي انسانڻاڪاڇ وجودن جو خدائي اصول، ۽ نيڀدماغ، روحاني انسان جو، خدا آهي، س
 ويندو آهي. روح جي قانون جي ذريعي، نه ته مادي جي ناماليوڀاحساس جي بدران روح جي ذريعي سن

نهاد قانونن جي ذريعي.

10.322 :3-13

 تهو،ٿ ريڪ زندگيَء ۽ ذهانت جي نقطي نظر کي مادي کان روحاني بنياد تي تبديل ڻ سمجههنڏج
 ۽ اسين مسيحيت، يارول،ٽنڪ روح تي احساس جو نداسين،ڪاسان زندگيَء جي حقيقت حاصل 

 ۽ الفانيٿ جو همڳ. اهو الزمي آهي ته ان کان انداسينڪسچائي، ان جي خدائي اصول ۾ محسوس 
. اهو انتهائي ضروري آهي - خدائي سائنس جي هنينٿ ۽ سندس صالحيتون ظاهر ئيٿانسان حاصل 

 کي نظر ۾ رکندي - اسان جي سوچن کي خدائي اصولمڪ يڏ واري وڻيٿ ملڪ مڳ کان اڻيٿتسليم 
.وٿ سگهي يٿ الء تيار ڻرڪ الء، اهو محدود عقيدو پنهنجي غلطي کي ختم ٽڻ موانهنڏ

 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
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11.60 :24-11

 جسماني احساس،ريڪ. تنهنڻرڪ اتفاق جي قدر نه ا،ٿ ينڏ کي اختالفي هم آهنگي سنڪ ڙندڻ وڻا
. سائنس اختالف کي درستوٿوجود جي حقيقي خوشي کي نه سمجهي، ان کي غلط بنياد تي رکي 

 همراهن کي سيکاريندي.يٺ ۽ اسان کي زندگي جي مندي،ڪ

 آسانيَء سانڪيڌ الِء، ۽ خوشيون وڻيڏ تڪ المحدود وسيال آهن جن سان انسان ذات کي برٽ وروح
 محفوظ هوندي. صرف اعلٰيڪيڌ جي صورت ۾ اسان جي حفاظت ۾ وڻولڳ ۽ روح ۾ ينديونٿحاصل 

. اسان خوشيَء کي ذاتي احساس جياٿ سگهن ريڪلطف ئي الفاني انسان جي خواهشن کي پورو 
 آهن.ينداڏ سگهون. حواس حقيقي مزو نه ريڪ اٿ نحدودحدن اندر م

 بههنڪڏ گهرجي، يا خوشي ڻهڙ چانٿ کي برائيَء تي ۽ روحاني کي جانور مائيڱ محبتن ۾ چانساني
 سگهندي، جرم کيائيڻ نه سگهندي. هن آسماني حالت جي حاصالت اسان جي نسل کي بهتر بيٽک

 ۽ خودي،ڃ ويوڪ. گناهه جي هر وادي کي بلند يندوڏ ۽ اعلي مقصد کي اعلي مقصد يندو،ڇڏ ائيٽگه
.يٿ سگهي يٿ ته اسان جي خدا جي هاء وي سائنس ۾ تيار ي،ڃ وايوٽ جي هر جبل کي گهضيغر

12.210 :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 بهتر سمجهيوڪذهنن ۽ جسمن تي خدائي دماغ جي سائنسي عمل کي روشن 

13.9 :17-24

 عقل سان پياريَءڄ جان ۽ پنهنجي سيڄ دل، پنهنجي سيَءڄ تون ”خداوند پنهنجي خدا کي پنهنجي ساڇ
 کي صرف مادي احساس، پيار ۽نيڀ شامل آهي، ايستائين جو سجههڪ وڻ ۾ گهمڪ هن حر“؟ڪ

 آهي. ان ۾ زندگي جي سائنس شامل آهي، ۽وڊوراڊ. هي عيسائيت جو ايل ڻرڪعبادت جي تسليم 
 آهي، ۽ ماديڪ جنهن ۾ روح اسان جو مالو،ٿ ريڪ کي تسليم رولٽنڪ خدائي يصرف روح ج

 جاء ناهي.ابهڪاحساس ۽ انسان کي 

صرف 18: 14.273

.يڃ واليوڀ روح جي ذريعي سنهنڏانسان هم آهنگ آهي ج

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
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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 ۽ 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

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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