
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،5 فيبروري 
روح  – موضوع

.2023، 5آچر، فيبروري 

روح—   مضمون

19: 26اعمال   گولڊن جو متن:

 هئي."ئيڪ"مان آسماني خواب جي نافرماني نه 

2، 1: 4وحي جوابدار پڙهڻ:
7، 5-3، 1: 21وحي    

 دروازو کوليو ويو.وڪڙ آسمان ۾ هس،ڏ1

۽ فوري طور تي مون کي روح ۾ هو.2

 ته پهريون آسمان ۽ پهرين زمين گذري ويا. ۽ڻاڪاڇ: يڏٺ نئون آسمان ۽ نئين زمين ڪمون ه1
 نه هو.ڊ سمنڪيڌاتي و

۽ مون آسمان مان هڪڙو وڏو آواز ٻڌو ، چئي ، خدا جو خيمو ماڻهن سان آهي ، ۽ هو انهن سان3
گڏ رهندو ، ۽ اهي ان جا ماڻهو هوندا ، ۽ خدا پاڻ انهن سان گڏ هوندو ، ۽ انهن جو خدا هوندو.

۽ خدا انهن جي اکين مان سڀ آنسو ختم ڪندو ۽ اتي وڌيڪ موت نه ٿيندو ، نه غم ، نه روئڻ ،4
۽ نه وري وڌيڪ ڏک ٿيندو ، ڇاڪاڻ ته اڳئين شيون گذري وينديون آهن.

۽ اهو جيڪو تخت تي ويٺو چيائين ، ڏسو ، مون سڀني شين کي نئون بنايو. ۽ هن مون کي چيو ،5
لکو: ڇاڪاڻ ته اهي لفظ سچا ۽ وفادار آهن.

 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 ،5 فيبروري
روح – موضوع

جيڪو غالب اچي ٿو سڀڪنهن شيء جو وارث ٿيندو. ۽ مان هن جو خدا هوندس ۽ هو منهنجو7
پٽ هوندو.

سبق جو خطبو

بائبل

13)جيئن(،  12 )جي(، 9، 4، 3، 1: 1یوحنا .1

 خدا هو.المڪ هو، ۽ ڏ خدا سان گالمڪشروعات ۾ لفظ هو، ۽ 1

 هئي.هيلٺ اڪ وئي جياهيٺ به شيِء نه اڪ هئا؛ ۽ هن کان سواِء اهيلٺ شيون هن جي ڀس3

هن ۾ زندگي هئي؛ ۽ زندگي انسانن جي روشني هئي.4

.يٿ دنيا ۾ اچي اڪ جييٿ ريڪ هر انسان کي روشن اڪ... سچي روشني، جي9

 حتي انهنجن،ڻ ته هو خدا جا فرزند بنوڏ انهن کي اهو اختيار يو،ڪ…جيتري قدر کيس قبول 12
.اٿ ينڻ سندس نالي تي ايمان آيڪکي جي

 جي مرضيَءهوَءڻ مايڪ جسم جي مرضيَء سان، نيڪ رت مان، نيڪ نيا،ٿ پيدا يڪجي13
سان، پر خدا جي.

34، 7   - )اي(5، 3-1: 3یوحنا .2

 هو.مڪ يهودين جو حاوڪ هو، جيديمسڪ هو، جنهن جو نالو نيهوڻ ماوڪڙاتي فريسين جو ه1

انٽ آيو ۽ کيس چيائين تہ ربي، اسان کي خبر آهي تہ تون خدا وٽاهو ئي رات جو عيسٰي و2
 سواِءو،ٿ رينڪ تون يڪ سگهي، جيريڪ وٿ نہ هوڻ ماوبہڪجو االِءڇ استاد آهين، وڪڙه

خدا جي.

 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 ،5 فيبروري 
روح  – موضوع

ئي،ٿ نئين سر پيدا نہ هوڻ ماوڪ تہ جيستائين ايانٻڌ وٿ تہ آٌء تو کي سچ نوڏعيسٰي کيس جواب 3
 نہ سگهندو.سيڏتيستائين هو خدا جي بادشاهت کي 

يريڀ ئيٻ هو اڇ آهي؟ هوڙ هو پوهنڏ جوٿ سگهي يٿ پيدا هوڻ ماوڙهڪ تہ يوڻ وراديمسڪني4
و؟ٿ سگهي يٿ ۽ پيدا وٿ سگهي يٿ ۾ داخل ٽپنهنجي ماُء جي پي

 روح مان پيدا نہڪ ۽ پايَءڻ پاهوڻ ماوڪ تہ جيستائين ايانٻڌ وٿ تہ آٌء تو کي سچ يوڻعيسٰي ورا5
 نہ سگهندو.يٿ تيستائين هو خدا جي بادشاهت ۾ داخل ئي،ٿ

 آهي اهو روح آهي.يوٿ روح مان پيدا وڪ اهو گوشت آهي. ۽ جيوٿ ئيٿ گوشت مان پيدا وڪجي6

 پوندو.وڻيٿ جو مون تو کي چيو، توکي وري پيدا رڪعجب نه 7

ڪجو خدا کيس پااالِءڇ و،ٿ ائيٻڌ الهيونڳ آهي سو خدا جون ليوڪجو جنهن کي خدا مواالِءڇ34
.ئيڏ وٿروح نہ 

69-66(، 1 )جي طرف 64، 63، 29، 28، 20-16: 6یوحنا .3

 ويا.انهنڏ ڊ تہ سندس شاگرد سمنيوٿ يڻ هاهنڏ۽ ج16

 هئي، ۽يڪ چيٿ اونده يڻ هليو ويو. ۽ هاانهنڏ فرناحومڪ پار ڊ سمنهيڙ ۾ چيَءڙيٻپوِء 17
 نہ آيو هو.ٽعيسٰي انهن و

.يوٿ اُريڪ واَء جي يڏ وڊ۽ سمن18

 تي هلندي ۽ڊ هنن عيسٰي کي سمنهنڏ فرالنگ لنگهيا، تيهہٽ پنجويهہ يا لٽڪ اهي اهنڏپوِء ج19
 ويا.يڊڄ سو و،ڏٺ جي ويجهو ايندي يَءڙيٻ

 نه.وڊڄپر هن انهن کي چيو تہ اهو آٌء آهيان. 20

ريون؟ڪ مڪ تہ جيئن خدا جا ريون،ڪ اڇ انهن کيس چيو تہ هنڏت28

 جنهن کي هنيو،ڻ آهي تہ اوهين انهيَء تي ايمان آمڪ تہ هي خدا جو نوڏعيسٰي انهن کي جواب 29
 آهي.ليوڪمو

 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 ،5 فيبروري
روح – موضوع

 آئون توهانيڪ: لفظ جيوٿ ئيڏ به فائدو نه جهڪ. گوشت وٿ ريڪ جلدي وڪاهو روح آهي جي63
 اهي روح آهن، ۽ اهي زندگي آهن.و،ٿ ايانٻڌکي 

.ينڻ آاٿ ايمان نيڪ آهن جياڙ اهيڪپر توهان مان 64

 نہ هليا.ڏ گسڻ ويا، ۽ وري سايٽ شاگرد مويترائيڪ سندس يٺانهيَء وقت کان و66

ا؟ڇ شاگردن کي چيو تہ اوهين بہ ويندا ارهنٻ عيسٰي هنڏت67

 دائمي زندگيٽ توهان وون؟ڃ وانهنڏ نهنڪ تہ اي خداوند، اسين يوڻ شمعون پطرس وراهنڏت68
جا لفظ آهن.

 ته تون ئي آهين مسيح، زنده خدا جو فرزند.اٿ ۽ يقين رکون اٿ۽ اسان يقين رکون 69

44-38، 35-32، 26-23، 21، 17، 4، 1: 11یوحنا .4

اٿ مارڻيڀ مريم ۽ سندس وڪعنياه ۾ 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 

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

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

.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

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

 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 ،5 فيبروري 
روح  – موضوع

 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

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

 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

31، 14، 1: 8روميون .5

 جسماني نہ، پريڪ عيسٰي مسيح ۾ آهن، جييڪ سزا نہ آهي، جيابہڪ انهن تي يڻ هاريڪتنهن1
روح موجب هلندا آهن.

 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 ،5 فيبروري
روح – موضوع

 خدا جي روح جي هدايت سان هلندا آهن، سي خدا جا فرزند آهن.هوڻجو جيترا مااالِءڇ14

يٿ اسان جي خالف يرڪ خدا اسان الِء آهي ته هنڪڏ چئون؟ جياڇ کي الهينڳپوِء اسان انهن 31
و؟ٿسگهي 

(ڻرڪ )فرمانبرداري 17(، 1 )جي طرف 12، 10: 12وحي .6
 نجات، طاقت، ۽ اسان جي خدا جي بادشاهت، ۽يڻ هاو،ٻڌ آواز وڏ ووڪڙ۽ مون آسمان ۾ ه10

وڪ وارو، جيڻڻ تي الزام هائرنڀجو اسان جي االءڇسندس مسيح جي طاقت اچي رهي آهي، 
 انهن تي الزام هليو ويو آهي. رات.يانڳ جي اينهنڏاسان جي خدا جي 

 انهن ۾ رهندا آهيو.يڪ اي آسمانو، ۽ اوهين جييو،ٿ خوش ريڪتنهن12

.ريوڪ ۽ عيسى مسيح جي شاهدي حاصل ريو،ڪ تي عمل منڪ…خدا جي ح17

 ته(ڻاڪاڇ )21: 17لوقا .7

 خدا جي بادشاهي توهان جي اندر آهي.سو،ڏ ته، ڻاڪاڇ... 21

سائنس ۽ صحت

 )روح آهي(7: 1.73

روح خدا آهي، ۽ انسان سندس مثال آهي.

2.90 :24-8

 الءڻرڪ ته انسان خدا جي پنهنجي مثال آهي، انسان کي المحدود خيال کي ماهر ڻرڪ کي تسليم ڻپا
.وٿ ريڪ وسيع انهنڏ ۽ ان کي ابديت وٿ ريڪ. اهو يقين موت جي دروازي کي بند وٿ ريڪآزاد 

 گهرجي، ۽ اسان شايد خدائي اصول جي خوف جي ذريعيڻ اچارڪ آخرپڻاڃروح جي سمجه ۽ س
. في الحال اسان کي خبر ناهي تهاٿ سگهون ريڪ ۾ پنهنجو وقت بهتر ڻرڪ کي حل سرار جي اڻهج

.ندوڪ انسان خدا کي ظاهر هنڏ جيندوٿ آهي، پر اسان کي اهو ضرور معلوم اڇانسان 

 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 ،5 فيبروري 
روح  – موضوع

 هن آسمان ۽ زمينهنڪڏ توهان اڇ نئون آسمان ۽ نئين زمين." ڪ "هوٿ ائيٻڌ اسان کي ڙندڪظاهر 
 مخلوقات ۾ آباد آهن؟ٺ جي قبضي هيمتڪ عظيم حيڪ آهي، جيئيڪجي تصوير 

 ته انسان خدا کان جدا آهي، ۽ صرف خدائي اصول، زندگييونڇڏ ائيٽ کي ان عقيدي کان هڻ ته پااچو
 نقطو آهي.وڏ. هتي تمام حقيقي روحاني ترقي الء روانگي جو وريونڪ۽ محبت جي فرمانبرداري 

3.369 :5-22

 انسان جي حيثيت ۾ سموري وجود،و،ٿ يڃ ويٿجنهن تناسب ۾ مادو انسان جي سمجهه کان محروم 
 ۽وٿ ئيٿ ديواني احساس ۾ داخل ڪ. هو حقيقتن جي هوٿ جيڻ بڪان تناسب ۾ انسان ان جو مال

 ۾.ڻ ۽ موج تي هل،ڻرڪ مئل کي جيئرو ،ڻيڏ جيئن بيمار کي شفا وٿعيسى جي نظريي کي سمجهي 
 آهي ته مادو مادي آهي، اهورولٽنڪ ته عيسى جي هن عقيدي تي يوڪ عملن ظاهر نيڀانهن س

.وٿ سگهي يٿ ڙندڪ جو تعمير لڪ به شنهنڪزندگي جو ثالث يا وجود جي 

جههڪ جي ڻيڏ آهي ته لوقا يا پولس بيماري جي حقيقت کي شفا هيوڙ به اهو نه پهنڪڏ اسان
 ته بيماري شديد يا دائمي هئي، ۽ هنيوڇ به اهو نه پهنڪڏ. يسوع يوڪ الء تيار ڻولڳطريقن کي 

 بههنڪڏ ني،ڏ به دوا نه هنڪڏ ئي،ڪ جي سفارش نه ڻيڏ يانڌ به صحت جي قانونن تي هنڪڏ
 ته خدا چاهيندو هو ته انسان جيئرو هجي. هن انسان کي سمجهي ورتو،ئيڪ دعا نه الء ڻڻاڄاهو 

ڪ زندگيون نه هونديون آهن، ههٻ ته انسان کي وٿ يڻاڄجنهن جي زندگي خدا آهي، الفاني آهي، ۽ 
 ناقابل تباهي.يوٻ ۽ ڻيٿتباهه 

4.75 :13-16

 به نه مري ويو هو، نه ان اعتراف سان تههنڪڏ ته لعزر يوڪ سان بحال ڻيسوع لعزر کي اهو سمجه
.يوٿ جيئرو يهرٻهن جو جسم مري ويو هو ۽ پوء 

5.67 :32-6

 ئي حقيقي مذهب جو بنياد هوندو. هن وقتڻ وجود جي سچائي کي سمجههنڏ جوٿاهو دور اچي 
. اهينڃ سمجهي وزي رهيا آهن ته هو مضحکہ خيڌ وتيڳانسان ان خوف کان آهستي آهستي ا
 روح، عظيم معمار،يئنڪ وقت اسين سکنداسين ته نهنڪفيشن، فخر ۽ احساس جا غالم آهن. 

 آهي.يوڪ کي پيدا نسائنس ۾ مردن ۽ عورت

(2 )جي طرف 14-32، 21-19(، 2 )جي طرف 4-10: 6.192

 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 
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 آهي ۽ڙوڪ وڪ جييوڏ يڇڏاسان مسيحي سائنسدان آهيون، صرف جيئن اسان اسان جي انحصار کي 
.يونڏ يڇڏ کي مسيح الِء نيڀ. اسان مسيحي سائنسدان نه آهيون جيستائين اسان سيوڪڙسچ کي پ

 مان، اصل جي بدران جسمانيت مان، ۽ فاني جي بدرانٻڌڻ جي نڪانساني رايا روحاني نه آهن. اهي 
 مان ايندا آهن. روح خدا کان جدا نه آهي. روح خدا آهي.نيفا

 طاقت نه آهي، ۽ جسماني حواس کي انهن جياڪ جي ڻرڪ ۾، توهان کي خدا جي مخالفت سائنس
 گهرجي.ڇڏڻغلط گواهي 

 مهينن کان ِهپ جي بيماريَءهنڇ وڪ ويو هو، جييوڏ الِء سڻ سان ملڪالرڪ رٽ کي لين ۾ مسمون
افيڪ هنڏ پيو هو جريڪ تي يَءٽ جي چويَءٺاڪ ڪ هو، جنهن جو سبب ههيلڙسبب بستري تي وي

 ته مريض مري رهيوايوٻڌ جنهن ي،ٿ سان مالقات رڪٽاڊ تي هن جي ڻيٿ هو. گهر ۾ داخل روڪوڇ
 ئي انچن تائين خرابيترنڪ نڏ هئي ۽ چيو ته هئيڪ صرف هپ تي السر جي جانچ بآهي. طبي

اهرٻ رڪٽاڊ جي هن حالت جو ثبوت هو. نڏ جنهن تي هيکاريو،ڏهئي. هن مون کي اهو پروب به 
. موت جي شبنم هن جي منهن تي هئي.يوٽ پنهنجين اکين سان بي انتها ليڪالرڪ رٽ ويو. مسريڪن

. چند لمحن ۾، هن جو چهرو بدلجي ويو. ان جي موت جي پيلي کي قدرتييس وٽمان سندس پلنگ و
نٽ منهنڏ لٽڪ ويو. هو سمهي رهيو هو. ايٿ فطري ڻڻ ويون ۽ ساهه کيٿ. اکيون بند نيڏرنگ ۾ جاء 

 رهيو آهيان،ريڪ وانگر محسوس هوَءڻ نئين ماڪ۾ هن پنهنجون اکيون کوليون ۽ چيو: آئون ه
 آهي.ويو يٿ ختم ڀ سکڏمنهنجو 

7.194 :2-5

 انسان جي روحاني خيال جي اتفاق کيڏ مان خدائي دماغ سان گندي،ٺهن مختصر تجربي جو جائزو و
 سگهان.وٿ نه يٿ امڪ ۾ ناڻسمجه

8.561 :16-21

ريڪ آهي يسوع، ديوتا انسانيت کي زندگي ۾ شامل يکاريلڏ ته انسان ۽ خدائي اتفاق، انسان ۾ وڏٺجان 
 خدا آهي. خدائي وحي ۾،وڪ جيڻ ۽ زندگي کي سمجهڻائٽ ۽ ان جو مظاهرو، - انساني تصور کي گهوٿ

.وٿ يڃ ۽ روحاني خيال سمجهي وي،ٿ يڃ ويٿمادي ۽ جسماني خودي غائب 

9.573 :13-2

 وحي هو، ايستائين جو آسمان مان اهو اعالن، عظيم هم آهنگي، تهيوٻ ڪ هڏهن سائنسي شعور سان گ
 طرح انسانيءڙخدا، هم آهنگي جو خدائي اصول، هميشه انسانن سان آهي، ۽ اهي سندس قوم آهن. اه

ه تڻاڪاڇ و؟ڇ وانگر. ارٻ واري تڪ بدبخت گنهگار نه سمجهيو ويو، پر خدا جي برڪ هيڻکي ها
 هو، ۽ ان غلط احساس جي جاِء تيوڪ چيٿ جان جي آسمانن ۽ زمين جو جسماني احساس ختم ٽسين

 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 
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روح  – موضوع

سيڏ اها موضوعي حالت جنهن جي ذريعي هو نئين آسمان ۽ نئين زمين کي يو،ٿروحاني احساس پيدا 
 آهي اهويٽارٿ جنهن ۾ حقيقت جو روحاني خيال ۽ شعور شامل آهي. . هي آهي صحيفي او،ٿسگهي 

 الِء هن موجوده حالت ۾ - تههنڻ آهي، مايڪ چيٿ آهي، ۽ پڻاڃ سيڙ الِء ته وجود جي اهڪڍڻ تيجون
ملڪ ۽ درد جي خاتمي الِء. اها حقيقت آهي مکڏ موت، ي،ڻ سگهون، هتي ۽ هايٿاسان هوش ۾ 

نهنڪ نه نهنڪ ته وجود جي اها حقيقت وڇ ،ڙکوئيندڏ پيارا ،ٺ. دل ويڳڪٿمسيحي سائنس جي ا
 توهان هيهنڏ ويندا. جوئيڌ هاڙوڳ ڀ ۽ سيندو،ٿ درد نه ڪيڌ. وينديٿصورت ۾ ضرور ظاهر 

 هيريڪ "خدا جي بادشاهت توهان جي اندر آهي." تنهن ريو،ڪ يسوع جي لفظن کي ياد هو،ڙپ
 آهي.انڪ موجوده امڪروحاني شعور ه

10.208 :20-24

 آسمان جيريون،ڪ ۽ روح جي بادشاهي الء تيار ون،ڻاڄاچو ته اسان کي حقيقي ۽ ابدي جي باري ۾ 
 ۽ نه ئي هميشه الءوٿ سگهجي ائيڃ نه ووڪ جيمراني،ڪ ۽ حمرانيڪبادشاهي، - عالمي همت جي ح

.وٿغائب رهي 

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 ۽ 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 ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس°°دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.

 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 
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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 ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 


