
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،14 ٽآگس 
روح  – موضوع

آگس  .2022، 14 ٽآچر،

روح—   مضمون

: متن   جو 3: 23زبور   گولڊن

بحال"      کي روح منهنجي خاطر:       وٿ ريڪهو جي نالي پنهنجي کي مون هو
رهنمائي     يَءڪني ۾ راهن ."وٿ ريڪجي

: پڙهڻ  10-1: 139زبور جوابدار

کي     1 مون تو خداوند، س     وليڳاي کي مون ۽ .اتوڃورتو،

بيه  2 منهنجي ا   ڻتون منهنجي کي    و،ٿ ينڻاڄکي  لٿپ لٿ۽ سوچ منهنجي تون
سمجهين   .وٿپري

لي     3 منهنجي ۽ رستي منهنجي احاطو   ٽڻتون س   و،ٿ رينڪجو منهنجي نيڀ۽
. آهين    واقف کان طريقن

ھ    االِءڇ4 ۾ زبان منھنجي کي      ونھي،ڪلفظ  وڪڙجو ان تون خداوند، اي پر
طرح   .وٿ ينڻاڄپوريَء

ا     5 ۽ پويان کي مون ھ   و،ٺبي يانڳتو پنھنجو .ٿ۽ رکيو    تي مون

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

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



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،14 ٽآگس

روح – موضوع

الِء    وڙاه6 مون .         وڍاڏعلم نه   حاصل کي ان مان آهي، بلند اهو آهي وٿعجيب
.ريڪ سگهان 

مان    7 روح تنهنجي کان     ان؟ڃو انهنڏيڪمان حضور تنهنجي مان يا
ندس؟ڀڄ انهنڏيڪ

آسمان   ھنڪڏجي8 : ھيان،ڙچ انھنڏمان جي    آھين ُاتي پنھنجو  ھنڪڏتون آٌء
۾    دوزخ .اھيان،ٺبسترو آھين     تون ُاتي ته

ک     هنڪڏجي9 پرن جو صبح سمن  ان،ڻمان رهان؛     ڊ۽ ۾ حصن اونهاري جي
ھ   10 تنھنجو به کي   ٿاتي سا   سندو،ڏمون تنھنجو .ٿھ وڄ۽ جھليندو    کي مون

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )14، 13، 6-1: 103زبور .1 ،( جي 22-15؛

واکا     1 جي خداوند جان، منھنجا جي  ر،ڪ ڻاي اندر  جھھڪ يڪ۽ منھنجي
پا    جي تنھن .ڪآھي، ساراھيو    کي نالي

واکا     2 جي خداوند جان، منھنجا س   ر،ڪ ڻاي سندس .ڀ۽ وساريو    نه فائدا
س   وڪجي3 جي معاف   نڇڙب نيڀتوھان جي  وڪجي. وٿ ريڪکي توهان

شفا    نيڀس کي .يندوڏبيمارين

بچائي        وڪجي4 کان تباھي کي زندگي جي پيار   وڪجي. وٿتوھان کي توهان
تاج      سان رحم نرم .وٿ ئيڏ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس 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 ،14 ٽآگس 
روح  – موضوع

س    وڪجي5 کي وات پورو    ينٺتنھنجي سان تنھنجي ريڪتنھن. وٿ ريڪشين
تازو      وانگر عقاب کي .يڃو يوڪجوانيَء

س 6 انصاف      نيڀخداوند ۽ انصاف الِء .وٿ ريڪمظلومن
پنھنجن    يَءڙجھ13 پيُء رحم   ارنٻطرح تي    و،ٿ ريڪتي انھن خداوند تيئن

.اٿ نڊڄکانئس  يڪجي وٿ ريڪرحم 
کي      االِءڇ14 فريم جي اسان ھو .وٿ يڻاڄجو
ما 15 سندس   ھوَءڻجيئن جھ  ينھنڏالِء، جھ  اڙگھاس ميدان   يَءڙآھن، ھو طرح

وانگر    گلن .وٿ ھلجيڦجي
م  االِءڇ16 واُء .       وٿلنگھي  سٿجو و     کي ان جاء جي ان ۽ آھي ويو ھليو ڪيڌ۽

.ندوڻاڄنه 

جي           17 آھي تي انھن تائين ھميشہ کان ھميشہ رحمت جي خداوند يڪپر
انصاف    ا،ٿ نڊڄکانئس  سندس .ارنٻجي  ارنٻ۽ آھي   الِء

جي  18 الِء رھن      يڪانھن قائم تي عھد جي    اٿسندس الِء انھن سندس يڪ۽
عمل   منڪح .اٿ نڪتي

تيار      19 ۾ آسمان تخت پنھنجو .    يوڪخداوند س  بادشاهي سندس ۽ تي نيڀآھي
.يٿ ريڪ مرانيڪح

واکا  20 جي مالئ   ريو،ڪ ڻخدا سندس آھن،    يڪجي ،ڪاي زبردست ۾ طاقت
ح  يڪجي عمل   منڪسندس سندس   نداڪتي کي   المڪآھن، آواز جي
.نداٻڌ آھن 

س 21 لش  يئيڀاوھين واکا   ر،ڪسندس جي وزير،.    ريوڪ ڻخداوند جا هن اوهين
سان     يڪجي مرضيَء جي .ريوڪهن

س    22 سندس ساراھيو، کي س    مڪ ڀرب جي بادشاھت :ھنڳج نيڀسندس تي 
واکا      جي رب روح، منھنجا .رڪ ڻاي

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

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



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،14 ٽآگس

روح – موضوع

21-14: 4لوقا .2

پا  14 عيسٰي گليل      ڪپوِء سان طاقت جي چو  يوٽمو انھنڏروح يڄس اريڌ۽
پک     نالي سندس ۾ .جيڙعالئقي وئي 

عبادت    15 جي انھن ھو تعليم   ۽ ۾ س    يندوڏخانن کي جنھن واکا  نيڀھو، ڻجي
.ينديٿ ھئي 

پرورش         16 جي ھن جتي آيو، ۾ ناصرت ھو سندس    ئيڪپوِء جيئن ۽ ھئي،
جي      سبت سو ھو، پ    عبادت ينھنڏدستور ۽ ويو ۾ ا  ڻھڙخاني .وٺبي يٿالِء

جو     17 نبيَء يسعيا کيس .  نوڏ تابڪ۽ ج  ۽ ت  تابڪھن  ھنڏويو ھنڏکوليو،
ج    اھو کي .ھڳھن ھو     لکيل جتي مليو

آهي،      18 تي مون روح جو مسح      ڻاڪاڇرب کي مون هن ته  يوڪته آهي
خوشخبري    کي مو     ڻائٻڌغريبن کي مون هن ته   ليوڪالِء؛ کي  لٽٽآهي دلين

کي   يان،ڏشفا  ان  يان،ڏ اروٽڪوڇقيدين الِء،     نڌ۽ بحاليَء جي بصارت کي
آزاد    کي الِء، ڻرڪزخمين

تبليغ       19 جي سال قبول قابل جي .ڻرڪرب الء 
کي    ري،ڪبند  تابڪ۽ 20 وزير وي   نائين،ڏوري اچي جي.  وٺ۽ يڪ۽

س    عبادت تن ھئا، ۾ م   نيڀخاني نظرون .سٿجون ھيون 
چو    21 کي انھن ھو ا  وڳل ڻپوِء جي     ينھنڏ ڄتہ اوھان لکت پورو  ننڪاھو ۾

.يوٿ

17-10: 13لوقا .3
جي    10 سبت ھو ھ  ينھنڏ۽ تعليم   عبادت يڪڙتي ۾ .ئيڏخاني ھو   رھيو
ھ  س،ڏ۽، 11 ار     يڪڙاتي کي جنھن ھئي، جي   ھنڙعورت جو مزوريڪسالن

گ    ۽ ھو، ۽    يڪجھ ھڏروح ھو، پا   نھنڪرھيو طرح م  ڻبہ نہ يڻک يٿکي
سگھيو.

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس 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 ،14 ٽآگس 
روح  – موضوع

کي    ھنڏج1212 ھن پا  ھنڏت و،ڏٺعيسٰي اي   يڏس ٽو ڻکيس تہ چيائين
کان      مرضيَء پنھنجي تون .ايلڇڏعورت، آھين 

ھ   13 پنھنجا ھن :     سٿم ٿ۽ س  طور فوري ھوَء ۽ جي    يٿ يڌرکيا خدا ۽ ويئي،
.يڳل ڻرڪ ڻواکا

حا  عبادت ھنڏت14 جي جواب   ڙاوڪ مڪخاني سبت  االِءڇ نو،ڏ۾ عيسٰي جو
ما   يوڪ لوڀ وڱچ ينھنڏجي  ۽ تہ    ھنڻھو چيو ۾   ينھنڏ ھڇکي جن آھن

تنھن  ڻرڪ مڪکي  ھنڻما چ     ريڪگھرجي، ۽ اچو ۾ سبت  يو،ٿ لوڀ وڱانھن پر
. ينھنڏجي  . ينهنڏنہ 

جواب     ھنڏت15 کي ھن منافق،    نوڏخداوند اي ھر    اڇتہ مان سبت وڪتوھان
و    يڍڳپنھنجا  ينھنڏجي  کي گاديَء پا    يڍيا کيس الھي نہ  ڻيڏ يڻتان الِء

ي؟ٺو وٿ
جي     اڇ۽ 16 ابراھيم عورت، قيد      يَءڌاھا شيطان کي جنھن ھو، يوڪھوندي،

ا  اڇ جي     نٺھي سبت کان، مان    ينھنڏسالن بندھن ائجي؟ڇڏانھيَء
ج 17 اھي   ھنڏ۽ س  ھنڏت يون،ڪ الھيونڳھن شرمسار   ڀسندس ۽: ياٿمخالف

س  ياٿخوش  ھوڻما ڀس جي  منڪشاندار  نيڀانھن .ياڪھن  يڪالِء ھئا 

طرف ) 5، 1: 10 یمت.4 :( 28، 20، 8، ( ،3 جي  ( ، طرف 42، 31-29جي

پنھنجن   ھنڏج11 پا   ارھنٻھن کي کي   ھنڏت يو،ڏس ٽو ڻشاگردن انھن ھن
طاقت    وتنڀ خالف کي   يڪجي ني،ڏجي جي    ينڪڍانھن قسم ھر ۽

شفا    کان .ينڏبيماريَء

ح   لياڪمو اھرٻعيسٰي  ارھنٻاھي 5 کين تہ نائينڏ مڪ۽
شفا   8 کي صاف    ھہڙوڪ يو،ڏبيمارن کي جيئرو    ريو،ڪوارن کي ريو،ڪمئل

کي   حاصل:     وڪڍشيطانن توھان ۾ ۾    يوڪمفت مفت .يوڏآھي،

آھي           ڻالھائڳجو االِءڇ20 روح جو پيُء جي اوھان پر آھيو، نہ اوھين وارا
۾   وڪجي .وٿ الھائيڳاوھان

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

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



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،14 ٽآگس

روح – موضوع

نه    28 کان انھن مارين    يڪجي وڊڄ۽ کي مار    ا،ٿجسم کي روح قابل  ڻپر جي
. آھن  نه

ه  هٻ اڇ29 و    ڪِچرايون نه ۾ ھ    امجن؟ڪپگھار مان انھن جي   وڪڙ۽ توھان به
نه       تي زمين سواِء کان .ريڪپيُء سگھندو 

م  30 تنهنجي س   يٿپر وار .يڳڻ ڀجا آهن   ويا
توهان   وڊڄ ريڪتنهن 31 و    يترنڪنه، کان چورن .ڪيڌئي آهيو   قيمتي
جي 42 نن   وڪ۽ انھن ھ  يڪڙھ نھنڪمان  نڍڙبه يڻپا وٿڌپيالو  وڪڙکي

ھ  سچ          يڪڙصرف کي توھان مان پياريندو، تي نالي جي و،ٿ ايانٻڌشاگرد
و      نھنڪاھو  اجر پنھنجو ۾ صورت .ائيڃبہ سگھندو   نه

54-51: 15 ينٿرنڪ 5.1

ه   س،ڏ51 توکي س.  وٿ يکاريانڏراز  ڪمان اسان  نداسين،ڪنه  ڊنن ڀاسان پر
وينداسين،  ڀس بدلجي

چم     ڪه52 جي اکين ۾، آخري   ڪلمحي : رمپٽ۾، و   وڇتي  صور ۽ ندو،ڄته
جيئرو   تبديل    ندا،ٿا يٿمئل اسان .يٿ۽ وينداسين 

کي              53 فاني هن ۽ آهي، الزمي تي طور الزمي تي طور الزمي الء فاسد هن
. آهي     الزمي تي طور الزمي

فاسد    هنڏج ريڪتنهن 54 فاسد کي      يٿهي الفاني فاني هي ۽ ويندو،
چو  هنڏت يندو،ڍڪ پورو   ڻاهو جي  يوڪکي موت    وڪويندو، آهي، ويو لکيو

. آهي     ويو نگلجي ۾ فتح

صحت   سائنس۽
1.587 :5-8

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس 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 ،14 ٽآگس 
روح  – موضوع

س.     آهيان؛ مان عظيم متڪح ڀس ،ڙندڪعمل  ڀس ،ڙسندڏ ڀس ،ڙندڻاڄ ڀخدا
س  س          ،ڙندڪپيار  ڀوارو، پيار؛ سچ؛ زندگي؛ روح؛ روح؛ دماغ؛ اصول؛ ابدي؛ ڀ۽

. ذهانت  مواد؛
2.30 :19-1

س            ۽ غلطي ربنياتي عيسى مسيح تي، طور مثالي انفرادي جي گناهن، نيڀسچ
رد      کي موت ۽ اشارو   -        ڻرڪبيماري کي رستي جي زندگي ۽ سچ آيو، ڻرڪالء

س.       جي عيسٰي حضرت مثالي هي ظاهر   يريئرڪزميني  يڄالء روح  يوڪ۾ ويو،
فرق             ۾ وچ جي غلطي ۽ سچائي احساس، مادي ۽ اوالد .يکاريوڏجي

رک      هنڪڏجي ۾ قابو کي روح اجازت   ڻاسان جي    ڻيڏجي احساس مادي الِء
تي   حاصل   افيڪغلطين نفرت       ئيڪفتح کان گناهه اسان ، هر  نداسينڪآهي ۽

هي  مالمت    ٺنقاب کي پنهنجي.      نداسينڪان اسان سان طريقي هن صرف
بر   کي کي      ڪيڻجيتو ا،ٿسگهون  ريڪ تڪدشمنن لفظن جي اسان شايد اهي

نه   چون.    نڪائين الِء پنهنجي ته      ريڪ اٿن ڊاسان گهرجي کي اسان پر سگهون،
کي     نجات جي .   ڻرڪ مڪاسان طاقت      ۽ نرمي سيکاريو يسوع سان طريقي جي

تبليغ        جي خوشخبري کي غريبن هو .نديڪ۾، مليو 
3.204 :30-6

  . غلطي،            اها آهي پرست مذهب آهي رهندو ۾ مادي خدا ته آهي عقيدو اهو
ني           يٿچوي  اڪجي ۽ آهي، ۾ مادي دماغ آهي، ۾ جسم روح ۾  يڪته برائي

رد     کي ان اه   ڻرڪآهي، ۽ پاسو   الهينڳ ينڙگهرجي . ڻرڪکان يٻگهرجي 
ل      کان انسانيت خدا ۾ گناهه     ندوڪصورت انسان ۽ ڻڻاڄبغير  ندا،ڪرهندو،

گناهه    يج اهي تي        ريڪته مادي بدران جي روح آهن، لنگهه يندا،ڙاڀرهيا
۾   ،ڙندڪهٺسان  گ   يندا،ڪوڦشراب سان ان   جههڪ ڀس ،ڏبيماري جي نڌانهن
جي   ري،ڪجي  .ريڪجي  ڙوڪانهن احساس.        ۾ باري جي انسان ۽ خدا

4.70 :12-9

س   دماغ رکي    پنڻاڃس نيڀخدائي برقرار بل   و،ٿکي جي ه  ڊگھاس ارٽاس ڪکان
ال  :   ڳتائين،   . س    جي خدا آهن سوال طور ابدي روح   اڇ پڻاڃ۽ اڇآهي؟  اڇآهي؟

روح    يا آهي؟    هيلٺزندگي موجود ۾ شيِء
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ناهي،       - اڪ ابدي ۽ حقيقي شيِء سندس    -    جههڪبه ۽ خدا پر روح، ناهي به
جي.    برائي .   اڪخيال ما    نه اهو ناهي حقيقت ج   هوڻبه نه شيء،   هه،ڳآهي، ئي نه

ه   صرف ه      ڪپر جو احساس مادي آهي، .ڪعقيدو وهم 

س   نيڀس جي س          پ،ڻاڃحقيقتن يا روح، پر آهي؛ جاري الء هميشه خيال، نيڀيا
جو      جي روح اصول، خدائي .    ڪجڙجو تخليقي،    خدا، روح، روح آهي نه ۾

ش       ومتي،ڪح محدود آهي، مترادف سان اصول جنهن اهر،ٻکان  لڪالمحدود
ش  ظاهر   لڪجي .يٿ ئيٿصرف
5.467 :1-23

جا. -      سائنس جي روح آهن؟  اڙهڪسوال مطالبا

ا.         ”  جواب کان مون ته، آهي هي مطالبو پهريون جو سائنس وڪتنهنجو  ڳهن
  .     . تنهن    آهيان روح مان هي هوندو نه معبود آهي    مڪح ريڪبه هي مطلب جو

اهو:                پر پيار، نه سچ، نه مادو، نه زندگي، نه هوندو، نه عقل کي توهان ته
. وڪجي آهي   پا    "  يوٻروحاني پنهنجي توهان آهي، وانگر ڻپا کي يسريڙان

پيار   چ."  ريوڪوانگر سمجه  يڱاهو س   ڻطرح ته ه   نيڀگهرجي جو ڪانسانن
ه  ه    ڪدماغ، پيء، ۽ .   ڪخدا جي      ذات انسان آهي پيار ۽ سچائي زندگي،

م   ۾ ظاهر      يٿ ملڪتناسب حقيقت اها جيئن بند    يٿويندي جنگ يٿويندي،
قائم        برادري حقيقي جي انسان ۽ آ    وڪ يوٻ. ينديٿويندي نه معبود هي،به

نه   انهنڏ ئيٻ نهنڪ ه  يوڪرخ رهنمائي     ملڪم ڪپر جي هن الء، ڻرڪدماغ
جي            آهي ذهن اهو ابدي، ۽ خالص آهي، مثال جي خدا پ   وڪانسان ۾ ڻمسيح

هو.

تي            يٿ ريڪظاهر  سائنس طور جي خدا ۽ آهي، نه ۾ جسم جيئن روح، روح،
ظاهر        طرفان انسان پر نه، ۾ . يوڪانسان نن   آهي و  يڍويو يٿ وٿنه  وڏ۾

و.      ته آهي يقين اهو گه  ٽگه وٿسگهي  يٿ وڏسگهي آهي  ڪه ٽ۾ غلطي
.      وٿ ريڪ مڪ وڪجي ه  هي ۾ سائنس جي روح اهو    ڪبيمار آهي، نقطو اهم

ان   .        جياصول ۽    ناهي، محدود ۾ انسان روح، روح، ناهي ۾ به هنڪڏخيال
. ناهي   ۾ مادي

6.170 :14-17
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پهچن            تائين جسم ذريعي دماغ ۽ آهن، روحاني مطالبا جا جي.  اٿسچ انسان
     ” : ۾       باري جي زندگيَء پنهنجي ته آهي چيو ترجمان بهترين جو به وڪضرورتن

توهان    اڇتوهان  ريو،ڪنه  رڪف يا .اڇکائو، پيئندا 

7.259 :6-14

   . جو          فطرت خدائي آهي تصوير حقيقي جي خدا انسان ۾، سائنس جي خدا
اظهار        ۾ عيسى مسيح تي طور سچو       يوڪبهترين جو خدا تي انسانن جنهن ويو،

ما           اليوڇا سڪع جي سوچ غريب جي انهن کي زندگين جي انهن کان لڊ۽
جي -   يوڪبلند  ڪيڌو خيال مر       يڪاهي ۽ گناهه بيمار، گر، کي طور  ڻانسان جي

سمجھ.         اٿ نڪپيش  تي وانگر مسيح جي شفا خدائي ۽ وجود ه  ڻسائنسي ڪ۾
م      - ملڪم آهي، شامل خيال ۽ م   ملڪاصول ۽ ف  - ملڪخدا ۽ رڪانسان،

. بنياد   جو مظاهري

8.210 :11-18

ظاهر            ڻڻاڄاهو  معرفت جي انسان الِء هميشه صفتون جون ان ۽ روح ته
ماس  ينديونٿ شفا     رٽرهيون، کي بيمارن بصارت   نڌان ني،ڏصاحب نڙوٻ ني،ڏکي

اه   نڊمن ،ٻڌڻکي  پير، جي         يَءڙکي دماغ خدائي تي جسمن ۽ ذهنن انساني طرح
روشن     کي عمل سمجھ.       يوڪسائنسي بهتر جي نجات ۽ روح ئي ڪهيسوع.  ڻ۽

. بخشي         شفا کي گناهه ۽ بيمار ذريعي عمل مابعدالطبيعاتي
9.301 :17-32

ه        انسان ۽ آهي مادو خدا ته ش  ڪجيئن کي     لڪخدائي انسان آهي، مشابهت ۽
ني      ڻرڪخواهش  صرف ۾، حقيقت ۽ مادو،      يڪگهرجي، جو روح آهي، مادو جو

.      ابهڪ و   انسان ته آهي عقيدو اهو ناهي ذهن،    وڪ يوٻ ٽشيء يا آهي، مادو
ح      پهرين ۽ آهي نه ه   و،ٿ يڙوٽکي  مڪروحاني کي ه  ڪتوهان دماغ ڪخدا،

پا.    انسان فاني مادي    ڻهوندو مادي (هنڏج ي،ڳل وٿکي ( “ خيال   ” تصوير انسان ته
جي.          احساس مادي موت ۽ بيماري، گناهه، فريب، پيدا   يڙوڪآهي مان شاهدي

مر    وڪجي و،ٿ ئيٿ جي روح کان   زيڪالمحدود نقطه  ڪه اهرٻفاصلي فرضي
ه       جي مادي ۽ ذهن کان، پيش   يٽال ڪنظر شي   وٿ ريڪتصوير هر يرايوڦکي  ء۽

. آهي  ويو

ه       وڙوڪ هي ۾ صورتن مادي کي روح کي      ڪتصور انسان ۽ رهواسي، اهم غير
. آهي    مادي بدران روحاني
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10.280 :25-30

ه       ته، ويو سمجھيو تي طور ش   ڪصحيح مادي مال  لڪجذباتي جي ڪجي
ه    کي انسان س        ڪبدران، ۽ انسان خدا، ۽ آهي؛ جسم جو  يڄحساس وجود

هج          دائمي ۾ الفاني ۽ آهنگي هم انفراديت، پنهنجي ۾  ري،ڪجي  ڻروح، انسان
پيدا    خاصيتون رکي    وٿ ريڪاهي برقرار نه     و،ٿ۽ ذريعي، جي يڪدماغ

مادو.

11.477 :22-26

جي         آهي، ذهانت ۽ زندگي مادي، جي انسان .اڪروح نه       ۾ مادي پر آهي، انفرادي
گه    هنڪڏروح  کان روح ن    نهنڪ ٽبه ظاهر کي .ريڪ وٿشيِء سگهي 

.انسان آهي     اظهار جو روح

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته هوندو فرض 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

! ڪري            حڪومت تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد
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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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