
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل 
حقيقي   – موضوع غير

اپريل   .2022، 3آچر،

حقيقي —   مضمون غير

: متن   جو 3: 3گلتين  گولڊن

شروع”        ۾ روح آهيو؟ بيوقوف ايترا پوء،   ڻرڪاوهين ها  اڇکان جسم يڻتوهان
م   ذريعي "ياڪ ملڪجي آهيو؟ 

: پڙهڻ  1: 3گلتين جوابدار
18، 16: 3 ينٿرنڪ 1
18: 4 ينٿرنڪ 2

19، 16: 1 پطرس 2

جادو    نهنڪ1 کي نه        يوڪتوهان فرمانبرداري جي سچ توهان ته ريو،ڪآهي
ظاهر         مسيح عيسى سامهون جي اکين جي جي    يوڪجن توهان آهي، ويو

چا     تي صليب ۾ آهي؟  هيوڙوچ ويو
ن  اڇ 16 ۾            وڻاڄ اٿتوهان توهان روح جو خدا ۽ آهيو، مندر جو خدا توهان ته

و؟ٿرهي 
ما  وڪ18 نه    ڻپا هوڻبه دوکو مان   ھنڪڏجي. يوڏکي ھن ھوڻما وڪتوھان

عقلمند    ۾ ب    ي،ڳل وٿدنيا بيوقوف کيس ھو     ڻجڻته ته الِء انھيَء گھرجي،
.ئيٿعقلمند 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل

حقيقي  – موضوع غير

شين     هنڏج18 انهن اسان اچن   ڻسڏ يڪجي سونڏ اٿنه  انهنڏته پر يون،ٿ۾
شين   : يونڏٺنه  يڪجي انهنڏانهن جي  ڻاڪاڇآهن  ۾ ڻسڏشيون  يڪته

.    يونٿاچن  جي    شيون اهي پر آهن عارضي اهي  يونڏٺنه  يڪاهي آهن
. آهن  ابدي

چاال  االِءڇ16 اسان نہ     ھيلٺسان  يَءڪجو پيروي جي .ئيڪافسانن آھي 
و 19 و   ڻپ ٽاسان جو چ      وڪپ ڪيڌنبوت الِء اوھان اھو آهي؛ جو  وڱلفظ آھي

روشنيَء      انھيَء رھو، خبردار چم    اڪجي انھن،ڏاوھين ۾ جاِء يڪاونداھيَء
ا       ينھنڏ۽  ري،ڀا ينھنڏجيستائين  ي،ٿ ۾ دلين جي اوھان تارو .ريڀجو

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )26، 1: 1پيدائش .1 طرف   )31، 27،:( جي (1جي

پيدا        1 کي زمين ۽ آسمان خدا ۾ .يوڪشروعات

ش         26 جي اسان کي انسان ته اچو چيو، خدا کان     لڪ۽ مشابهت جي اسان ۾،
پوء:

ش     ريڪتنهن 27 پنهنجي کي انسان پيدا   لڪخدا ش   يو،ڪ۾ جي ۾ لڪخدا
پيدا    کي پيدا        يو؛ڪهن کي انهن هن مادي ۽ .يوڪنر

س  31 خدا کي   نھنڀڪ۽ هن   وڏٺشيء ۽،   اهيوٺته س   سو،ڏهو، تمام .وٺاهو هو 

7، 6: 2پيدائش .2

تان    6 زمين ُاتي س  ي،ٿُا يٿم وھڪپر پا   يڄ۽ کي .يوڇڏ يئيڏ يڻزمين

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل 
حقيقي   – موضوع غير

م       7 جي زمين کي انسان خدا خداوند ن   اهيو،ٺمان  يٽ۽ سندس زندگي  ڪ۽ ۾
سانس   ه   يو،ڪوڦجو انسان ب   ڪ۽ روح .جيڻجيئرو ويو 

(5، 1: 6پيدائش .3 خدا )
اھو  1 ج  يٿ۽ و     ھنڻما ھنڏگذريو، تي منھن جي انھن  يو،ڪشروع  ڌڻزمين ۽

يا،ٿپيدا  يئرونڌالء 
ب    وڏٺخدا 5 جي انسان و   ائيڇڙته تي خيالن       يڏزمين جي دل جي هن ۽ هئي،

. هئي       برائي مسلسل صرف تصور هر جو

طرف  )13: 1روميون .4 طرف   )16،( جي ،( جي طرف   )25، 23-18؛ (1جي

رھندس،        يڻھا13 نه خبر بي کي توھان ائرو،ڀمان
آھيان،         االِءڇ16 نہ شرمسار کان خوشخبريَء جي مسيح آٌء اھا االِءڇجو جو

جي     آھي قدرت جي آ  نھنڪھر  اڪخدا .اريٽڪوڇجي  ڙيندڻايمان آھي   الِء
ظاھر       االِءڇ18 مان آسمان غضب جو خدا ما   يوٿجو انھن س  ھنڻآھي نيڀجي

جي       تي، انصافيَء بي ۽ دينيَء رکن       يڪبي ۾ انصافيَء بي کي .اٿسچ
جي االِءڇ19 ۾     يڪجو باري جي پ    اٿ نڻاڄخدا ۾ انھن . روڌسو جواالِءڇآھي 

کي     انھن اھو .يکاريوڏخدا آھي 
و     االِءڇ20 کان پيدائش جي دنيا طور      يٺجو واضح شيون پوشيده جون ھن

اچن    نظر سمجھي     اھيونٺشيون  يڪجي يون،ٿتي مان انھن آھن، ويون
تنهن            ذات؛ خدائي ۽ قدرت ابدي سندس جو ايستائين آھن، اهي ريڪرھيا

: آهن   عذر بغير
ج االِءڇ21 س    ھنڏجو کي خدا ت  ينداڻاڃاھي نہ     ھنڏھئا، وانگر کيسخدا انھن

بي.     رگذارڪش يڪن ني،ڏتسبيح  ۾ خياالت سندن سندن   يٿ ارڪپر ۽ ويا،
اونداهي    دل .يٿبيوقوف وئي 

بيوقوف     ڻپا22 سمجهي، عقلمند ويا، يٿکي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل

حقيقي  – موضوع غير

ھ       23 کي شان جي خدا فاني غير تبديل    يڪڙ۽ ۾ وڪجي يوڇڏ ريڪتصوير
چرند        يلڙبگ ۽ جانورن وارن پيرن چار پکين، وانگر   ڙانسان، ويو اھيوٺشين

آھي.
کي     25 سچائي جي خدا تبديل   ڙوڪجنهن جي   يو،ڇڏ ريڪ۾ مخلوق ۽

خدمت    ۽ و   ئيڪعبادت کان بر   وڪجي ،ڪيڌخالق الء وارو تڪهميشه
آهي.

27، 26، 24: 2 یوحنا 5.1
رھ    ريڪتنھن24 ۾ اوھان کان    وڪجي يو،ڏ ڻاھو شروع .وٻڌتوھان آھي 

جي  ھنڪڏجي کان    وڪاھو شروع رھندو،     وٻڌتوھان ۾ توھان سو آھي
پ  .ڻتوھان رھندا       جاري ۾ پيء ۽ فرزند

توهان    26 مون شيون جي     انهنڏاهي آهن لکيون بابت کي  يڪانهن توهان
.رڪاڀ آهن     رهيا وجهي ۾

جي 27 رھي          وڪپر ۾ اوھان سو آھي مليو کي اوھان اھو    و،ٿمسح کي اوھان ۽
ته     آھي نه سا       ھوڻما وڪضروري اھو جيئن پر سيکاري، کي مسح يوڳاوھان

س   کي سيکاري      نيڀاوھان ۾ باري جي ۽     و،ٿشين آھي، سچ ونھي،ڪ ڙوڪ۽
.      . رهندا       ۾ هن توهان ، آھي سيکاريو کي اوھان اھو جيئن ۽

( 14: 1مرقس .6 ( ، 42-39، 32-29، 15عيسي

تبليغ           14 جي خوشخبري بادشاھتجي جي خدا آيو، ۾ گليل ندي،ڪيسوع
پورو     15 وقت ته، چيو ه      يوٿ۽ بادشاهي جي خدا ۽ : ٿآهي، توبه   آهي ۾

آ     ريو،ڪ ايمان تي خوشخبري .يوڻ۽

عبادت   29 يھودي اھي ن  پوِء مان گ     ريڪخاني سان يوحنا ۽ ۽  ڏيعقوب شمعون
. آيا    گھر اندرياسجي

جي        30 بخار ماُء جي زال جي شمعون انھن    يٿبيمار  ريڪپر پوِء ۽ پيئي،
.ايوٻڌکيس 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل 
حقيقي   – موضوع غير

ھ      31 کي ھن ۽ آيو ھو و  ٿپوِء .       يٿم يٺکان کي  هن بخار تي طور فوري ۽ کنيو
خدمت      نو،ڏ يڇڏ جي انهن هوء .ئيڪ۽

ج   32 جو شام ت    ھنڏ۽ ويو، لھي س  ھنڏسج کي     نيڀانھن جن ۽ کي بيمارن
و      وتنڀ کي تنھن ھو، ورتل .يٺو سٽ۾ آيا 

س  39 ھن عبادت     يڄ۽ جي انھن ۾ تبليغ   گليل ۾ کي وتنڀ۽  ئيڪخانن
.يائينڪڍ

ھ 40 مريضو    يڙجھ ھہڙوڪ وڪڙاتي کيسگو    سٽمرضجو ۽ يڙکو اڏآيو
جي   تہ پا      ھنڪڏچيائين کي مون تہ گھرين .وٿسگھين  ريڪصاف  ڪتون

رحمدل   ھنڏت41 ھ  يٿعيسٰي تہ   ھيوڇکيس  ريڪ گھوڊ ٿپنھنجو چيائين ۽
.ندسڪمان  رهو.    صاف توهان

ھن    42 ئي جيئن پري      ھہڙوڪئي  ھنڏت الھايو،ڳ۽ کان مرضھن ۽  يٿجي ويو
پا  .يٿصاف  ڪھو ويو 

:( 44-38: 9لوقا .7  ( ، طرف (55جي توهان )
عرض       ريڪ ڙر ھوَءڻما يڪڙھ س،ڏ۽، 38 کي تو آٌء ماستر، ريان،ڪ وٿچيو،

پ  ا   االِءڇنھار،  انھنڏ ٽمنھنجي منھنجو اھو .يلوڪجو آھي   فرزند
کيسو   وڪڙھ س،ڏ۽، 39 ر    و،ٿ يٺروح اوچتو ھو کيس.   وٿ ريڪ ڙ۽ اهو ۽

هو   وٿ اسائيڦ پري         و،ٿ يڦٽ يهرٻته کان هن سان سختي کي هن .يندوٿ۽

عرض       40 کي شاگردن جي اوھان مون کيس   يوڪ۽ نه.   وڪڍ اھرٻته اهي ۽
.ريڪ سگهيا 

ورا   41 عيسٰي تي پي       يوڻتنھن گمراھہ ۽ ايمان بي اي يستائينڪآٌء  ھہ،ڙتہ
گ   سان کي     ڏاوھان اوھان پ   کڏرھندس۽ پنهنجي هتي  ٽپھچائيندس؟ کي

.يٺو اچ 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل

حقيقي  – موضوع غير

ا   42 ھو جيئن کيسھي       اڃ۽ شيطان تہ ھو رھيو کيس  اليوڇا ٺاچي ۽
ناپا.   يوٽاڀچي عيسٰي کي   ڪپوِء چ  ارٻ۽  ايوڪرڇروح وري ريڪ لوڀ وڱکي

حوالي     جي .يائينڪسندسپيُء

س  43 اھي حيران       ڀ۽ تي طاقت زبردست جي .  يٿخدا ج  پر اھي ھنڏويا
عيسٰي     يٿحيران  يئيڀس تہ ھئا ت  يوڪ اڇويا پنھنجن  ھنڏآھي، ھن

تہ    چيو کي شاگردن
چو   44 هي ته جي   يونڻاچو و  ننڪتوهان :ائينڄ۾

توهان      55 ته ناهي خبر کي .يڙهڪتوهان آهيو    جا روح

16-14، 1: 6روميون .8
گھ        اڇچوندا؟  اڇپوِء 1 فضل اھو رکون، جاري ۾ گناھ ئي؟ٿ وڻاسان

: االِءڇ14 ھوندو        نہ غلبہ تي اوھان جو گناھہ شريعتجي   االِءڇجو اوھين جو
ھي    انٺھي فضل پر .ٺنہ، آھيو 

گناھہ   اڇ ا؟ڇپوِء 15 نہ     االِءڇ ريون،ڪاسين ماتحت جي شريعت اسين جو
نه        خدا تحت؟ جي فضل پر .ريڪآھيون

نه  16 پا       نداڻاڄاوھين اوھين الِء فرمانبرداري جي جنھن جي انھنٻکي  ڻآھيو،
جا    نداڪحوالي  تنھن فرمانبرداري     انھنٻآھيو، جي جنھن .نداڪآھيو، آھيو 

جي؟         اڇ فرمانبرداري جي صداقت يا جي، گناهه جي موت

13،( ڻهل )12: 2 يسلونينٿ 9.1
شان...            12 ۽ بادشاھت پنھنجي کي اوھان جنھن ھلو، الئق جي يوڏس انھنڏخدا

آھي.
پ  13 الِء ش    ڻانھيَء جو خدا آھيون،     رگذارڪاسين التعداد جو جواالِءڇآھيون

جو     ھنڏج خدا کي جي  المڪاوھان ۾      وڪمليو، باري جي اسان و،ٻڌاوھان
ما    ھنڏت کي ان نہ    المڪجي  ھنڻاوھان قبول سچ    يو،ڪوانگر اھو جيئن پر

جو    خدا جي   ڻپ. وٿ ريڪ مڪاثرائتو  وڪجي الم،ڪآھي، ۾ يڪتوهان
.ينداڻآ يمانا آهن 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 اپريل 
حقيقي   – موضوع غير

صحت   سائنس۽
1.468 :12-15

    . ۽           آهي، خدا روح آهي عارضي ۽ حقيقي غير معاملو آهي؛ ابدي ۽ حقيقي روح
  . تنهن      آهي مثال ۽ سندستصوير .  ريڪانسان روحاني    هو ناهي مادي انسان

آهي.
( - ڻا )24: 2.277 32برابري 

برع         حقيقتجي ۽ آهي، مادو متضاد جي ه   -  سڪروح اهو ناهي، ڪخدائي
       .      . جي   بيان هر غلطي اها ۾ بنياد آهي غلطي جي بيان معاملو آهي تصور انساني

جي     غلطين ۾ داخل     يٿ ريڪنتيجي اهو ۾ سان.    وٿ ئيٿجنهن حوالي جي مادي
سگھون     جھڪاسان  چئي نه م  اٿبه آهي،   اٿسگهون  يڃيا مادو  ڻاڪاڇالفاني ته

ان     ۽ آهي ه    ڪه ريڪعارضي آهي، رجحان تصور،   ڪفاني هنڪڏانساني
.هنڪڏ آهي     غلط هميشه خوبصورت،
3.521 :26-2

۽     ئيٻپيدائشجي   خدا ۾ آهي،       ائناتڪباب بيان جو نظريي مادي هن جي
جي  ڪه بل    وڪبيان جي سچائي ا   ڙابت لڪسائنسي جيئن ر  ڳآهي ڊارڪ۾
.      يوڪ جي   تاريخ، جي معاملي يا غلطي آهي روح    هنڪڏويو ته آهي، صحيح

ه     کي مطلق قادر رکي   ڪجي اها.   يڇڏطرف جي   يڙوڪپر آهي اڪتاريخ
ابت   جي .آهي ڙسچ

4.522 :21-24 ،29-1

چم     جي خدا جي جي        هنڏمذمتج  ڙندڪانسان روح ملي، نه ۾ تصوير جي هن
قائل     کي دليل قرار        وٿ ريڪمثال، غلط کي تخليق مادي هن سان   ڻيڏ۽ وحي ۾

.وٿاچي  يڪهٺ

پيدا          اڇ نفرت ۽ غلطي موت، محبت ۽ سچ پنهنجي  اڇ ي؟ٿ ريڪزندگي، خالق
مذمت    جي ا    اڇ و؟ٿ ريڪتخليق جو قانون بدلجي   ٽک ڻخدائي يا وٿاصول

ن   ائين .يٿ وٿتوبه؟ سگهي 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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5.523 : 7-10

ه    تخليقون جون پيدا      يڙوڪيا  يٻدٻد ڪماديَء مان اسرار يا ينٿدعوٰي
۽           يون،ٿ سچ خدا کي جنهن سمجھه، يا آسمان، نه ۾    ڙوڪ۽ وچ .وٿ اهيٺجي

6.360 :13-21

پ  الِء   ،ڙهندڙپيارا هوندي،       يڙهڪتوهان حقيقي سوچ خارجي يا تصوير ذهني
روحاني؟    يا ن  ئيٻمادي .     ريڪ اٿتوهان مثالي  پنهنجو پنهنجو توهان يڪڍسگهو

       .         . جو  توهان معاملو يا روح ته يا آهي ابدي يا عارضي ته يا مثالي هي آهيو رهيا
 . جي  آهي و   آهن، لڊما هٻته  نداڪ وششڪتوهان  هنڪڏنمونو توهان ٽپوء

تي    طور . وڪعملي گھ   ناهي پين  يَءڙبه پوئتي     ولمڊ۾ کي توھان يوڌڪوانگر،
ر    جي مادي .ينديڇڪکي  نڳويندو، جھولندو          ۾ وچ جي حقيقي غير ۽ حقيقي ۽

7.285 :7-14

شخصيت      مادي اها پوِء جي  يڙهڪته ش     کن،ڏ اڪآهي، جو موتن ۽ ارڪگناهن
ش       ي؟ٿ ئيٿ جي خدا آهي، نه انسان جي        لڪاهو ان جعل، جي انسان پر مثال، ۽

س           موت ۽ بيماري گناهه، کي جنهن برابري غير مثل، . يوڏبدلي ان   آهي ويندو
م             ۽ روح آهي، تصوير سچي جي خدا انسان ته غيرحقيقت جي ۽  ادو،دعوٰي دماغ

واضح       مان فطرتن متضاد جي ه  ڻاڪاڇ و،ٿ ئيٿجسم ج   ڪته آهي ته هنڏعقل
.يوٻ آهي    عقل غير

8.278 :12-16

ه               مان عقيدن غلط جي انسانن آهي، احساس ۽ زندگي يا آهي اهم معاملو ڪاهو
ه    صرف ۽ .  ڪآهي، انهيَء       آهي موجود ۾ شعور فاني جيئن ري،ڪمفروضي

پهچون       سان سچائيَء ۽ روح و      ا،ٿاسين شعور جو معاملي اسان ائيڃتيئن
.اٿويهون 

9.171 :25-30

قانون      نهاد نام جا جتي          جههڪماديَء ته جي عقيدي غلط ان سواِء آهن نه به
   . عقيدا           غلط اهي آهي هوندو نه دماغ اتي آهي هوندي موجود زندگي ۽ عقل

جو     نيڀس بيمارين ۽ . ڻارڪگناهن برع  روحاني      سڪآهن زندگي ۽ عقل ته سچ،
تباهه          هنڪڏآهي،  کي موت ۽ بيماري گناهه، ناهي، مادي .يٿ ريڪبه

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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صرف 17: 10.79
کي        عقيدن غلط يا روح، برائي .يوڇڏ يڪڍيسوع

11.476 :28-8

جي   هنڏج ۾    ارنٻخدا باري جي   الهائيندي،ڳجي چيو    ارنٻانسانن عيسى نه، جي
      " حقيقي "       محبت ۽ سچ آهي، اهو آهي؛ اندر جي توهان بادشاهي جي خدا ته،

ح   ۾ ش     وٿ يکاريڏاهو  ي،ٿ ريڪ مرانيڪانسان جي خدا انسان ا  لڪته اتلڻڄ۾
    . م   سائنس۾ يسوع آهي ابدي کي   ملڪ۽ ظاهر    وڪجي و،ڏٺانسان کي يوٿهن

گناهه   ظاهر      ڙندڪجتي کي انسانن انسان م.  وٿ ئيٿفاني ۾  ملڪهن انسان
کي      ڙيندڏ اروٽڪوڇ مثال پنهنجي جي نظر      و،ڏٺخدا صحيح هن جي انسان ۽

شفا    کي برقرار        يَءڙاھ. نيڏبيمار بادشاھت جي خدا ته سيکاريو عيسٰي طرح
ما      اھو ۽ آھي، آفاقي . ھوڻآھي، انسا     آھي مقدس رهائش    نخالص۽ مادي الِء روح

پا.   هو .   ڻناهي هج   روح روح، آهي ناقص۽     نهنڪ ري،ڪ ڻروحاني ۾ شيِء به
نه     نظر ۾ .وٿمادي اچي 

12.461 :24-30

تنهن           ناهي، صحيح غلطي اها آهي، سچ ۾ باري جي غير  ريڪغلطي اها
           . ثابت  کي حقيقت يا غلطي جي گناهه تي طور سائنسي آهي ڻرڪحقيقي

کي         دعوي جي گناهه پهريان کي توهان تباهه      ڻسڏالء، کي ان پوء ۽ گهرجي،
. ڻرڪ ج  ثابت      هنڏگهرجي تي طور سائنسي جي    ڻرڪته، بيماريَء ته الِء

کي           بيماريَء تي طور ذهني کي توهان غيرحقيقت، يا گهرجي؛ ڻسڏغلطي
نه       محسوس کي ان توهان تباهه    ندا،ڪپوء اهو .يٿ۽ ويندو 

13.339 :11-19

کان      ڪه حقيقت ان کي نه     اڪگنهگار افزائي حوصال سائنس  يٿسگهي  يٿبه ته
ظاهر       کي حقيقيت غير جي حقيقت     ڻاڪاڇ ي،ٿ ريڪبرائي جي گناهه گنهگار ته

ب -   اهيندو،ٺکي  حقيقي اه     وڪجي ائيندوڻاهو ۽ آهي، حقيقي طرح يءڙغير
."    ينهنڏغضبجي"   ه    خالف پنهنجي هو خالفغضب شام   ڪجي لسازش۾

خوفنا   -      يٿ ان خالف جي بيداري پنهنجي آهي، جنهن انهن،ڏغيرحقيقت  ڪرهيو
دوکو     کي هن .   نوڏسان جي   اهي، صرف آهي توبه    يڪويو کان ۽ اٿ نڪگناهن

کي    حقيقي م      ا،ٿ ينڏ يڇڏغير کي حقيقت غير جي سمجهي   ملڪبرائي تي طور
.اٿسگهن 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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14.205 :15-21

۾   م ) لٿاڦغلطيَء چ      ڃڻاهو معاملو اهو ته غلطي الِء   ائيڱجي برائيَء يا
ت(       وٿسگهي  يٿعقلمند  کي روشنيَء صاف جي خدا اسان پ  هنڏ، يڪڙئي

پک   اٿسگهون  دونهون اه    ن،ڃو جيڙجيئن اهي جيئن پگهرجي لهيونٿ يونڙيا
کي    نڃو اسان اچي          نهنڪجو نظر تصوير جي خدا ۾ عمل يا وڪجي. يٿلفظ
نشاندهي    چيس جي چ  و،ٿ ريڪخيال حقيقت،    ائيڱيعني ۽ باالدستي جي

. حقيقت      غير ۽ غيرت جي برائيَء

15.368 :10-19

طاقت             برائي اها آهي، حقيقي جيتري سچ غلطي ته خالف جي عقيدن موتمار
چ    آهي برابر جي    ائيڱ۾ ۾ طاقت ت      هنڪڏجي اهو ۽ هجي، نه رارڪبهتر

جيتو    ائيڙجهڪه آهي، عام کان      ڪيڻوانگر غالميء جي گناهه ۽ بيماري
الء       اعصاب کي اميد جي . وروٿآزاديء آهي   اسان هنڏج. وششڪحوصال

جي   ٽو و  سچائيوجود و        ڪيڌتي کان غلطي جي اسان ته آهي ڪيڌيقين
جي    مادي و    ٽيڀآهي، تي روح مر  ڪيڌ۾ و  ڻايمان، انسان   ڪيڌکان ۾، جيئرو

و    کان خدا پوء   ڪيڌ۾ رو      وڪايمان، کي اسان گمان مادي .وٿن يڪبه سگهي 
شفا    کي تباهه     ڻيڏبيمار کي غلطي .ڻرڪ۽

16.521 :12- ) 17اسان )

نظر         پري کان گمان مخالف ان کي پيدا      ڻرڪاسان طور مادي انسان ته گهرجي
ر           يوڪ روحاني جي تخليق کي نظر جي اسان ۽ آهي، يرايوڦ انهنڏ ڊارڪويو
"  وڪجي ي،ڃو ه     "    ۽ سان نقطي جي هيرن تي دل ۽ جي  ڪسمجهه فرشتي

پک   سان .يلڙقلم هجي 

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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: ڪري              دعا ڏينهن هر ته فرضهوندو جو ميمبر هر جي چرچ هن اهو
          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان

سڀني                ڪالم جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن سڀني ۽ ڪرڻ قائم ۾ مون
! حڪومتڪري            تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد
جي               ميمبرن جي چرچ مادر ، لگاڳ ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي نه

. گهرجي       ڪرڻ متاثر کي عملن يا ئي        مقصدن کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
جي            سهولتن مٺي جي محبت سائنسدان عيسائي هڪ ۽ ٿي ڪري اختيار
. ۾                معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هالئڻ کي گناهه ، ٿو ڪري هن عڪاسي

پيشنگوئي                ، ملي نجات کان براين سڀني ته ڪن دعا ۽ واچ روزانه ميمبر جا چرچ
سان                 طريقي غلط يا ٿيڻ متاثر ، ڏيڻ صالح ، ڪرڻ مذمت ، ڪرڻ قضا ، ڪرڻ

. کان   ٿيڻ متاثر

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 

خبرداري   فرضجي
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

۽                رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ، ڪري دفاع کي پاڻ خالف جي تجويز ذهني
. وڃي              ڪيو نه مبتال ۾ غفلت ۽ وسارڻ کي فرض پنهنجي الِء جي هن ماڻهويت

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

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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