
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،15 جنوري 
زندگي  – موضوع

.2023، 15آچر، جنوري 

زندگي—   مضمون

3: 17 وحنای  گولڊن جو متن:

 سچي خدا کي ۽ عيسٰي مسيح کي،يليڪ انڻاڃ۽ ھيَء ابدي زندگي آھي، انھيَء الِء تہ اھي تو کي س"
" آھي.ليوڪجنھن کي تو مو

8-1: 5 ينٿرنڪ 2    جوابدار پڙهڻ:

 تہيڃ واھيوڊ اسان جي ھن خيمي جي زميني گھر کي ھنڪڏ تہ جياٿ ونڻاڄجو اسين االِءڇ1
 ويو آھي، آسماناھيوٺ سان نه نٿ ھوڪ گھر جيوڪڙ عمارت آھي، ھيڪڙ خدا جي ھٽاسان و

۾ دائمي.

 الء،ڍڪڻ ته اسان جي گھر کي اٿ ته ان ۾ اسان روئي رھيا آھيون، شدت سان چاھيون ڻاڪاڇ2
 آسمان مان آھي:وڪجي

 اسان کي ننگا نه ملنداسين.ريڪ ڻ پاتل ھجاڙپڪ ائين آھي ته ھنڪڏجي3

 روئي پيا آھيون: انھيَء الِء نه تہ اسينيٿ ھن خيمي ۾ آھيون، بوجھل يڪجو اسين جياالِءڇ4
.يڃ پاتل ھجون، پر پھريون پھريون، انھيَء الِء تہ موت جي موت زندگيَء کي نگليو واڙپڪ

نوڏ ڻ روح پڪ آھي سو خدا آھي، جنھن اسان کي پاايوڻ اھو جنھن اسان کي پنھنجي الِء بيڻھا5
آھي.

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،15 جنوري
زندگي – موضوع

 اسين جسم ۾ گھر ۾ آھيون، اسين ربھنڏ ته، جاٿ ونڻاڄ ا،ٿ اسان ھميشه يقين رکون ريڪتنھن 6
کان غير حاضر آھيون:

 سان:(ڻسڏ نه ا،ٿ ته اسين ايمان سان ھلون ڻاڪاڇ)7
 ۽ رب سان،ڻ جسم کان غير حاضر رھهڪ ۽ تيار آھيون بلو،ٿ مان چوان ا،ٿاسان يقين رکون 8

 الء.ڻيٿحاضر 

سبق جو خطبو

بائبل

14-1: 1 یوحنا.1

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

 ئي خدا سان شروع ۾ ھو.يوڳسا2

 ھئي.ھيلٺ اڪ وئي جياھيٺ به شيِء نه اڪ ھئا؛ ۽ ھن کان سواِء اھيلٺ شيون ھن جي ڀس3

ھن ۾ زندگي ھئي؛ ۽ زندگي انسانن جي روشني ھئي.4

4: 33ایوب .2

 آھي.نيڏ آھي، ۽ خدا جي روح مون کي زندگي اھيوٺخدا جي روح مون کي 4

9-7: 36زبور .3

انوڇ تنھنجي پرن جي ارٻ جا ھنڻ ماريڪ نه شاندار آھي تنھنجي شفقت، اي خدا! تنھنوڏيڪ7
.اٿ نڪ روسوڀ ٺھي

 راضي ھوندا. ۽ تون انھن کي پنھنجي خوشين جي درياَء مانوڻ مان گھٿڌاُھي تنھنجي گھر جي 8
پيئندين.

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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.سنداسينڏ زندگيَء جو چشمو آھي: تنھنجي روشنيَء ۾ اسين روشني ٽجو توھان واالِءڇ9

11، 4-1: 4 یمت.4
 ويو ته جيئن شيطان جي آزمائش ۾ پوي.يٺپوِء يسوع کي روح جي ذريعي ريگستان ۾ و1

.يڳ کيس بک لھنڏ ۽ چاليھ راتيون روزا رکيا، تينھنڏ ھن چاليھ ھنڏ۽ ج2

 تہرڪ مڪ تون خدا جو فرزند آھين تہ حھنڪڏ چيائين تہ جيھنڏ آيو، تڙ کيس آزمائيندھنڏ۽ ج3
.يڃ وايوڻ کي ماني برنٿانھن پ

الھہڳ مانيَء سان جيئرو نہ رھندو، پر ھر وڳ تہ اھو لکيل آھي تہ انسان رنوڏپر ھن جواب 4
 آھي.رندوڪ خدا جي وات مان نوڪسان، جي

.اڳ لڻرڪ آيا ۽ سندس خدمت ڪ مالئسو،ڏ ويو، ۽ يڇڏپوِء شيطان کيس 11

63 )جي طرف:(، 40، 27(، 1  )جي طرف26، 3-1: 6 وحنای.5

 آھي.ڊ تبرياس سمنوڪ ھليو، جيانٿ کان پوِء عيسٰي گليل درياَء جي مالھينڳانھن 1

 ھن بيمارن تييڪ جياڏٺتہ انھن سندس معجزا ڻاڪاڇ ھليو، يانٺ ھن جي پڙ ميوڏ ووڪڙ۽ ھ2
.ياڪ

.وٺ ويڏ ويو ۽ اتي پنھنجن شاگردن سان گھيڙ جبل تي چيڪڙپوِء عيسٰي ھ3

 ۽ چيو تہنوڏعيسٰي انھن کي جواب 26

 ھميشہ جيوڪ پر انھيَء گوشت الِء جيئي،ٿ ناس وڪ جيريوڪانھيَء گوشت الِء محنت نہ 27
 انھيَء الِء خدا پيُء مھر ھنئي آھي.يندو،ڏآدم اوھان کي  ابنوڪزندگيَء تائين قائم رھي، جي

 فرزند کيوڪ جيوڪ آھي، تہ جيئن ھر ليوڪ۽ اھا انھيَء جي مرضي آھي جنھن مون کي مو40
 تنھن کي ھميشه جي زندگي ملي.ي،ڻ ايمان آسٿ ۽ مسيڏ

 آئونيڪ: اھي لفظ جيئيڏ وٿ به نفعو نه جھڪ. گوشت وٿ ريڪ جلدي وڪاھو روح آھي جي63
 اھي روح آھن، ۽ اھي زندگي آھن.و،ٿ ايانٻڌتوھان کي 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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26-24: 5 وحنای.6

 جنھن مونوٿ يڻ ۽ انھيَء تي ايمان آوٿ يٻڌ المڪ منھنجو وڪ تہ جيايانٻڌ وٿآٌء اوھان کي سچ 24
انھنڏ دائمي زندگي آھي ۽ اھو سزا ۾ نہ ايندو. پر موت کان زندگي ٽ آھي، تنھن وليوڪکي مو
 ويو آھي.يوڪمنتقل 

 مئل خدا جي فرزندھنڏ آھي، جيڻ تہ اھو وقت اچي رھيو آھي ۽ ھاايانٻڌ وٿآٌء اوھان کي سچ 25
.ينداٿ سي جيئرا نداٻڌ يڪ ۽ جينداٻڌجو آواز 

 آھي.نيڏ ھن پنھنجي فرزند کي زندگي ريڪ. تنھنوٿ ۾ زندگي رکي ڻجو جيئن پيُء پااالِءڇ26

12-7: 20اعمال .7
 تہئيڪ الِء، پولس انھن کي منادي ڙڻوٽ تہ ماني ياٿ ڏ شاگرد گھنڏ تي جينھنڏھفتي جي پھرين 7

 رات تائين جاري رکي.ڌ الِء تيار آھي. ۽ پنھنجي تقرير اڃڻ ويڻاڀس

 ھئا.ياٿ ڏ ئي روشنيون ھيون، جتي اھي گيتريونڪ ۾ مريڪ ئينٿ۽ م8

 ۾ڊ نوجوان، جنھن جو نالو يوتيخس ھو، سو اونھي ننوڪڙ دريَء ۾ ويھي رھيو ھيڪڙاُتي ھ9
ڙ مائينٽ ۾ پئجي ويو ۽ ڊ ھو ننھنڏ رھيو ھو، تريڪ وقت تبليغ وڻپئجي ويو، ۽ جيئن پولس گھ

 کنيو ويو.يٿ پيو ۽ مئل مريڪ ٺتان ھي

 نہليفڪ پائي چيائين تہ ”پنھنجي ترڪاڀ پيو ۽ کيس ريڪ سٿ لھي ويو ۽ مٺ پولس ھيھنڏت10
 ته ھن جي زندگي ھن ۾ آھي.ڻاڪاڇ. ريوڪ

 رھيو، ايتريالھائيندوڳ دير تائين يڻ کائي، ۽ گھي،ڙوٽ ماني ھنڏ آيو، تيٿ ھو وري اُھنڏپوِء ج11
 تائين، پوِء ھو ھليو ويو.ڱڻ جي اينھنڏقدر جو 

.يٿ به تسلي نه وريٿ آيا، ۽ کين يڻ کي جيئرو کھوَءڻ۽ اھي جوان ما12

28-22: 17اعمال .8

 مون کي خبر آھيھو،ڻ جا ماينسٿ ۽ چيائين، اي ايو،ٺ جي وچ ۾ بيريَءٽڪپوِء پولس مارس جي 22
 وفا وارا آھيو.اڍاڏ شين ۾ نيڀته توھان س

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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 قربان گاہ ملي،ڪ مون کي ھو،ڏٺ ته جيئن مان گذريو ھئس، ۽ توھان جي عقيدت کي ڻاڪاڇ23
 سان عبادتائيَءڻاڻڄ جنھن جي اوھين اريڪ. تنھنانھنڏ خدا اتلڻڄجنھن ۾ ھن لکيل آھي، ا

.ريانڪ وٿ تنھن جو آٌء اوھان کي بيان ا،ٿ ريوڪ

ڪ ته ھو آسمان ۽ زمين جو مالسيڏ اھو يون،ڪ شيون پيدا ڀخدا جنھن دنيا ۽ ان ۾ موجود س24
 رھي.وٿ مندرن ۾ نه ھيلٺ سان نٿآھي، ھ

 شيء جي ضرورت ھئي،نھنڪ ته کيس ڄڻ وئي آھي، ئيڪ اڄ سان پونٿ جي ھھنڻنه ئي ما25
.وٿ ئيڏ شيون ڀ زندگي، سانس ۽ سڀ ته ھو سوٿ سيڏاھو 

 آھي، ۽اھيوٺ الِء ڻ تي رھريڇاٿ قومن کي زمين جي منيڀ جي سھنڻ رت مان مايڪڙ۽ ھ26
 آھن.يونڪ ۽ انھن جي رھائش جون حدون مقرر ،ڳ وقتن کان ايلڪمقرر 

ولي،ڳ ۽ کيس ن،ڪ محسوس يانٺ اھي ھن جي پھنڪڏ گھرجي، جيڻولڳته اھي رب کي 27
 کان پري نه آھي.ڪ ھو اسان مان ھر ھڪيڻجيتو

جھهڪ ۽ اسان جو وجود آھي. جيئن ته توھان جي ا،ٿ ھلون ا،ٿ ته ھن ۾ اسين رھون ڻاڪاڇ28
 سندس اوالد آھيون.ڻ چيو آھي ته، اسان پڻشاعرن پ

 )جي طرف؛(30: 11 امثال.9
 آھي.ڻصالحن جو ميوو زندگيَء جو و30

23-20: 4 امثال.10

.اِءڪ جھڌنڪ پنھنجو انھنڏ الھينڳ. منھنجن ريوڪ تي غور الھينڳ منھنجي ،ٽمنھنجا پ20

 انھن کي پنھنجي دل جي وچ ۾ رکو.ر؛ڪانھن کي تنھنجي اکين کان پري نه 21

 گوشت الِءنيڀ آھن، ۽ انھن جي سولينداڳ انھن کي يڪ ته اھي انھن الِء زندگي آھن جيڻاڪاڇ22
صحت.

 ته ان مان زندگي جا مسئال آھن.ڻاڪاڇپنھنجي دل کي تمام محنت سان رکو؛ 23

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،15 جنوري
زندگي – موضوع

سائنس ۽ صحت

6 )خدا( - 1: 1.331

ا،ٿ نڪ ان کي ظاھر يڪ تائين محدود ناھي، جيلنڪ ان شڪيڌخدا خدا جي زندگي آھي، ۽ زندگي و
 زندگي فاني انسان يا مادي شين ۾ ھجي ھا، ته اھاھنڪڏ ۾ آھي. جيانوڇان کان عالوہ مادي ان جي 

 ۾قن ويندي. زندگي دماغ آھي، خالق پنھنجي تخلييٿ ويندي ۽ موت ۾ ختم يٿانھن جي حدن جي تابع 
.وٿ ئيٿظاھر 

2.200 :9-13

 ته زندگي خدا آھي، ۽ڻاڪاڇ به مادي کان آزاد رھندي؛ ھنڪڏزندگي آھي، ھميشه رھي آھي، ۽ 
 جي تابعيٽ ۽ ميٽ آھي، ۽ مھيلٺانسان خدا جو خيال آھي، مادي طور تي نه، پر روحاني طور تي 

ناھي.

3.289 :31-2

 ته زندگي خدا آھي،ڻاڪاڇانسان گوشت جو اوالد ناھي، پر روح جو، - زندگي جو، نه مادي جو. 
 ھووڪ گھرجي، ۽ خود موجود آھي. زندگي ھميشه آھي مان آھيان، اھو آھي جيڻزندگي دائمي ھج

 سگھي.ريڪ وٿ به ختم نجھڪ۽ آھي ۽ ھوندو، جنھن کي 

4.487 :27-1

 ته زندگي خدا، روح آھي، زندگي جي موت واري حقيقت ۾ اسان جي اعتماد کي مضبوطڻاھو سمجھ
 ان جي عظيميت ۽ امر آھي.و،ٿ ريڪ گھوڊ کي ينھنڏ سان اسان جي ڻرڪ

 ۽ شين جي دائمي ۽ ھمو،ٿ ائيڻ بيمار بوڄ. ھي اصول سوٿ يڙاڀ سمجھيل اصول تي ڪ عقيدو ھاھو
.وٿ يڪڍآھنگ مرحلن کي 

5.283 :6-31

 ۽ ھميشه الء." معاملو ۽ ان جا اثر -،ڄ ۽ االھه،ڪ "متڪ ئي زندگي آھي، محبت، ۽ حڪذھن ھ
يون،ٿ نڪ رد عمل يون،ٿ نڪ عمل يڪگناھه، بيماري ۽ موت - فاني ذھن جون حالتون آھن جي

. اھي ذھن جون حقيقتون نه آھن. اھي خيال نه، پر وھم آھن. اصول مطلقيونٿ نڃ ويٿ۽ پوِء بند 
 تي منحصر آھي.ڻ آھي، پر سمجھندوڪ به غلطي کي قبول نه نھنڪ ھوآھي. ا

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھيلٺسان 
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 ئي آھيڪ آھي ۽ ھڪ ته زندگي، يا خدا، ھاٿ نڪ چوندا آھن عام نظريا؟ اھي اصرار اڇ پر
 جي دماغ وانگر، ۽ روح وانگرنھيٻ ويندو آھي. اھي سچ ۽ غلطي يوڏمادي زندگي جنھن کي س

 مادي احساسوڳ راڪ ته اھا زندگي آھي جياٿ نڪ. اھي دعوٰي اٿ نڪ الھهڳ ۽ برائي جي يٺس
 زندگي، خداڪ ۽ مادي انسان جي ساختي زندگي، ۽ ان کي ھڻ جيئن وآھي،جي مقصدي حالت 
.اٿجو مظھر سمجھن 

 ۽ فطرت کان ايتروردارڪ خدا جي و،ٿ حقيقت ۾ زندگيَء جو وجود رکي وڪ غلط عقيدو جياھو
 ھنيڪ جيو،ٿ يڃ ويٿ الِء گم نيڀ جو ھن جي طاقت جو حقيقي احساس انھن سو،ٿ يڃ ويٿپري 

 عرصي ۾ ظاھرگھيڊ جي ينھنڏ آھن. خدائي اصول، يا زندگي، عملي طور تي يلڙ سان جڙوڪ
 ويو ھو جيستائين ان جي سائنس کي صحيحيوڪ سگھجي، جيئن اھو بزرگن طرفان ريڪ يٿنه 

 گھرجي، ۽ ان کيڻرڪ ۾ خدائي اصول حاصل ڻ. اسان کي سمجھيڃ ويوڪطور تي بيان نه 
 تيستائين اسان سائنس جونداسون،ڪ گھرجي؛ ۽ جيستائين اسان ائين نه ڻروزاني زندگي ۾ گذار

 ۽ وکراٿ کي سيکاري سگھون ريٽ سگھون، ان کان سواِء اسين جاميريڪ اٿ مظاھرو نه ڪيڌو
.اٿ سگھون يڏ کي گولي سيرڪ ليڌ يا سيرڪ ليڌکي س

19-15 )جي طرف؛(، 11-12: 6.588

 آھي؛اليندوڀ وجود کي سنيڄ خدائي اصول، يا دماغ، سڪ آھي مان، يا اسان، پر ھڪھتي صرف ھ
 ذھن کيڪ ھن ھيڪ ۽ جييون،ٿ نڪ اسيڪ ذھن جي عڪ شيون ھئيڀ… خدا جي تخليق جون س

 ذھني ۽ئيٻ اھو غلط ۽ غلط آھي، ايستائين جو اھو عقيدو ته زندگي، مادي ۽ عقل ن،ڪ ظاھر اٿنه 
مادي آھن.

7.550 :15-23

ڻرڪ. مادي ۽ جسماني طور وجود جو مسلسل غور يٿ ئيٿ جي غلطي عمل جي غلطي ۾ ظاھر رڪف
 جي طور تي، ۽ پيدائش، زوال، ۽ ان جي جزوي مرحلن جي طور تي - سچي ۽ڻيٿ- شروعات ۽ ختم 

 زندگي جوھنڪڏ. جيوٿ ريڪ ۾ پيچرو يٽ آھي، ۽ اسان جي معيار کي مائيندوڪروحاني زندگي کي ل
 زندگي خدا آھي، جيئنھنڪڏ افسانو آھي. جيڪ نقطو آھي، ته پوِء عظيم مان آھيان ھي شروعاتوڪ

صحيفن جو مطلب آھي، ته زندگي جنين نه آھي، اھا المحدود آھي.

8.95 :30-32

. پر روحاني احساس انساني شعور کي ابديريڪ وٿمادي احساس وجود جي حقيقتن کي ظاھر ن
.وٿ ائيڌ وانھنڏسچائي 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
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9.428 :3-29

 مظاھرو ماديڪ ۾ روح جي حقيقتن جو ھٽزندگي حقيقي آھي، ۽ موت برم آھي. يسوع جي وا
. ھن عظيم لمحي تي انسان جو استحقاقوٿ ريڪ ۽ الفاني ۾ حل ٿاحساس جي اونداھي خوابن کي ھم

 ھوري،ڪ تي عمل ڻ منھنجي چوھوڻ ماوڪ ھنڪڏ آھي: "جيڻرڪاسان جي آقا جي لفظن کي ثابت 
 الِء ته جيئن وجودڙڻوٽ کي رڪ ۽ مادي ثبوتن جي فروسيڀ يڙوڪ." سندوڏ نه ي به موت کھنڪڏ

 کيڙوڪ حاصالت آھي، جنھن جي ذريعي اسان يڏ سگھن، اھا ئي ويٿجون روحاني حقيقتون ظاھر 
ا،ٿ سگھون ريڪ طرح اسان سچ ۾ مندر، يا جسم قائم يَءڙ. اھينداسينڏ سچ کي جاِء ريڪختم 

 خدا آھي."ڙاھيندٺ ۽ ڙاھيندٺ"جنھن جو 

 خدا" الء، جنھن کي اسين "جاھل طور تياتلڻڄ گھرجي، نه ته "اڻرڪ کي وجود کي وقف اسان
وٿ جنھن کي فاني احساس خراب نانھن،ڏ دائمي پيء، زندگي ،ڙندڪ پر دائمي تعمير ا،ٿ ريونڪ" اڄپو
. اسان کي ذھني طاقت جي صالحيت کيوٿ سگھي ريڪ سگھي ۽ نه ئي فاني ايمان کي تباھه ريڪ

اڪ جي زندگي جيڻرڪ ۽ انھن کي تبديل ڻرڪ کي ختم رڪ گھرجي ته انساني غلط فڻسمجھ
روحاني آھي، مادي ناھي.

 ۽ الفاني. اسان کيملڪ گھرجي ته انسان آھي، نه ھوندو، مڻڻ روحاني حقيقت کي سامھون آعظيم
 گھرجي، ۽ جلدي يا بعد ۾، مسيح ۽ مسيحي سائنس جي ذريعي،ڻھميشه الء وجود جي شعور کي رک

يٿ واضح ڪيڌ جو ثبوت وڻ گھرجي. انسان جي الفاني ھجڻرڪ رٽاسان کي گناھه ۽ موت کي ماس
.يڃ ويوڪ ۽ الفاني حقيقتن کي تسليم يڃ ونوڏ يڇڏ مادي عقيدن کي جيئنويندو، 

10.14 :5-22

 جذباتيوڳ آھي، نه رڻيٿ حاضر“ ٽ سگھون. ”خداوند وريڪ اٿ جي خدمت" نرنٽ ماسنٻاسان "
 ويو آھي.يوڪ جيئن مسيحي سائنس ۾ ظاھر ،ڻخوشي يا ايمان، پر زندگيَء جو حقيقي مظاھرو ۽ سمجھ

 طور تي خدا جي محبت جيملڪ آھي، مڻرڪ خدا جي قانون جي فرمانبرداري ڻ" ھجڏ"رب سان گ
 - روح جي طرفان، نه مادي جي ذريعي.ي،ڃ واليوڀذريعي سن

 ته زندگي ۽ سمجھه خالص روحاني آھن، نه ته مادي ۾، ۽ نه وريوڃ ويٿ لمحي الِء ھوشيار ڪھ
يَءڱ کي چڻ ته اوچتو پاي،ٿ بيماريَء جي عقيدي ۾ مبتال ھنڪڏ. جيينديٿ نه ايتڪ به شاڪجسم ۾ 

 جسم روحاني زندگي، سچائي ۽ محبت جيھنڏ ويندو آھي جيٿ خوشي ۾ تبديل کڏطرح ملندو. 
 مون تي ايمانوڪ: "جيوٿ ريڪ ان واعدي جي اميد يسوع عطا ريڪ ۾ ھوندو آھي. تنھن رولٽنڪ

" -و،ٿ انڃ وانھنڏ ته مان پنھنجي پيء ڻاڪاڇ ... و؛ٿ ريانڪ آئون وڪ جيوٿ ريڪ مڪ اھو يندو،ڻآ
 ته انا جسم مان غائب آھي، ۽ موجود آھي. سچ ۽ پيار سان.[ڻاڪاڇ]

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
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ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اھو ھن چرچ جي ھر ميمبر جو فرض ھوندو ته ھر ڏينھن دعا ڪري: "توھان جي بادشاھي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رھنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناھن کان منھن
ڇڏ ۽ شايد توھان 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 ۽ نµµه ئي صµµرف ذاتي لگµµاڳ ، مµµادر چµµرچ جي ميمµµبرن جي مقصµµدن يµµا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ ھڪ عيسائي سائنسµµدان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته سµµڀني بµµراين کµµان نجµµات ملي ، پيشµµنگوئي ڪµµرڻ ، قضµµا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد جµµو فµµرض ھونµµدو تµµه ھµُو روزانµه جµµارحيت واري ذھµني تجµµويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي فµµرض کي وسµارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انصµاف ڪيµو يµا مµذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
ڪئي ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،6

_____________________
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