
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،7 ٽآگس 
روح  – موضوع

آگس  .2022، 7 ٽآچر،

روح—   مضمون

: متن   جو 1: 4یوحنا  1  گولڊن

آ"        نه ايمان تي روح هر پيارا، ته      يو،ڻاي آزمايو کي روحن آھن،    اڇپر جا خدا اھي
ن    اڙوڪ يترائيڪتہ ڻاڪاڇ ۾ دنيا ."ريڪنبي آھن   ويا

: پڙهڻ  6-2: 4یوحنا  1جوابدار

کي       2 روح جي خدا اوھين سان جي:   اٿ وڻاڄانھيَء روح وٿ ريڪاقرار  وڪھر
. آھي           جو خدا سو آھي، آيو ۾ جسم مسيح عيسٰي تہ

ھ  3 ھر جي  وڪڙ۽ ن  وڪروح آھي       ريڪ وٿاقرار آيو ۾ جسم مسيح يسوع ته
           : بابت    جنھن روح، جو دشمن جي مسيح آھي اھو اھو ۽ آھي نه جو خدا

اچ    وٻڌتوھان  اھو ته .  وڻآھي ا  ۽ ا  اڃآھي .ڳبه آهي      ۾ دنيا ئي ۾
نن    4 آھيو، جا خدا : ار،ٻ اڍڙاوھين آھيو       آيا غالب تي انھن و  االِءڇ۽ اھو وڏجو

جي  و      وڪآھي کان انھيَء آھي، ۾ .وڪجي ڪيڌاوھان آھي    ۾ دنيا
تنھن     5 آھن، جا دنيا جون    ريڪاھي دنيا کي    ا،ٿ نڪ الھيونڳاھي انھن دنيا ۽

.يٿ يٻڌ

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 ،7 ٽآگس

روح – موضوع

6 : جي    آهيون جا خدا کي   وڪاسان جي    وٿ يڻاڄخدا اسان .وٿ يٻڌسو
نه         وڪجي کي اسان سو آهي، نه جو اسان.    يٻڌ وٿخدا سان اٿ ونڻاڄان

. روح       جو گمراهي ۽ روح، جو سچ

خطبو   جو سبق

بائبل
(8: 32 وبیا.1 اتي )

ه...   8 ۾ :         ڪانسان سمجهه   کي انهن الهام جو هللاتعالٰي ۽ آهي .وٿ ئيڏروح

( 23: 4یوحنا .2 ( ، 24وقت

ها...       23 ۽ آهي، رهيو اچي وقت ج  يڻاهو پو  هنڏآهي، پيُء ڙندڪ اڄسچا
عبادت   : نداڪجي سان     سچائيَء ۽ کي    االِءڇروح انھن پيُء وليندوڳجو

جي  .ريڪسندسعبادت   وڪآھي

ه 24 :  ڪخدا جي   ۽ آهي عبادت    يڪروح جي ۽    اٿ نڪهن روح کي انهن
عبادت    سان .ڻرڪسچائي گهرجي 

23، 19-16: 3 ينٿرنڪ 3.1
ن  اڇ16 ۾            وڻاڄ اٿتوهان توهان روح جو خدا ۽ آهيو، مندر جو خدا توهان ته

و؟ٿرهي 
ناپا     ھوڻما وڪ ھنڪڏجي17 کي مندر جي کيسناس   ري،ڪ ڪخدا خدا

پا    االِءڇ. ندوڪ مندر جو خدا .ڪجو آھيو      مندر جو جنھن آھي،
ما  وڪ18 مان   ھنڪڏجي. يوڏنه  يٺڳکي  ڻپا هوڻبه دنيا  ھوڻما وڪتوھان ھن

عقلمند   ب    يڳل وٿ۾ بيوقوف کيس عقلمند      ڻجڻته ھو ته الِء انھيَء گھرجي،
.ئيٿ

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 ،7 ٽآگس 
روح  – موضوع

ح    االِءڇ19 جي دنيا ھن و  متڪجو . بي ٽخدا آھي  لکيل  االِءڇوقوفي اھو جو
م  ”     سندن کي عقلمندن ھو تہ و  اريَءڪآھي .وٿ يٺ۾

23. آهي          جو خدا مسيح ۽ آهيو؛ جا مسيح توهان ۽

23: 4 یمت.4

س  23 عيسٰي عبادت       يڄ۽ جي انھن رھيو، گھمندو ۾ تعليم   گليل ۾ يندو،ڏخانن
منادي      جي خوشخبريَء ما   ندوڪبادشاھتجي ۽ قسم   ھنڻرھيو، ھر جي

شفا          کي بيمارين جي قسم ھر ۽ بيمارين .يندوڏجي رھيو 

: 1: 5 یمت.5 طرف )  2،( 1جي

مي 1 ھ  سي،ڏکي  ڙ۽ چ   يڪڙھو تي :ھيڙجبل ويو 
تہ          2 چيائين سيکاريو، کي انھن ۽ کوليو، وات پنھنجو ھن ۽

23-15: 7 یمت.6
ھوشيار    نڙوڪ15 کان و  يڪجي جو،ٿنبين پوشا  نڍر ٽاوھان اچن  ڪجي ۾
بگھ     ا،ٿ اھي ۾ اندر .اڙبگھ ڙپر آھن 

مان       16 ميون جي انھن کي انھن گ   نڊنڪ ھوڻما اڇ. نداڻاڄتوھان انگور ڏجا
انجير؟  ينٽنڪيا  ا،ٿ نڪ جا

س   17 هر ئي و.   وٿ ئيڏميوو  وٺس ڻو وٺائين خراب .وٿ ئيڏميوو  وڇڙب ڻپر
نه   وڇڙب ڻو وٺس18 و      ئيڏ وٿميوو خراب ئي نه ۽ آ  وٺس ڻسگهي، يڻميوو

.وٿسگهي 
و 19 آ   وٺس وڪجي ڻهر نه و  يندوڻميوو ا      يوڍآهي، ۾ باهه ۽ آهي، اليوڇويندو

. آهي  ويندو
س         ريڪتنھن20 کي انھن توھان ذريعي جي ميوي جي .نداڻاڃانھن

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 ،7 ٽآگس

روح – موضوع

چوي    وڪجي وڪهر 21 کي نه        و،ٿمون داخل ۾ بادشاهي جي آسمان رب، رب،
جي.   يندوٿ اھو عمل       وڪپر تي مرضي جي پيُء وڪجي وٿ ريڪمنھنجي

. آھي   ۾ آسمان
ان    يترائيڪ22 کي خداوند،     ينھنڏمون خداوند، اي تنھنجي  اڇچوندا، اسان

ا   تي تي      ئيڪنه  يڳڪٿنالي نالي تنھنجي ۽ يوڇڏ يڪڍکي  وتنڀآھي؟
تي      نالي تنھنجي ۽ آھن؟ ياڪ مڪعجيب  يترائيڪآھي؟

آ    23 انھن مان پوِء کي    ندس،ڪاقرار  وڏ۽ توھان نہ   ھنڪڏمون مون: اتوڄبہ
و   ھليو جي  ،ڃکان .اريڪبد مڪ يڪاي

26: 10 یمت.7

نه    ريڪتنھن26 کان جي  يلڍڪ ابہڪجو االِءڇ و،ڊڄانھن نہ  اڪناھي، ظاھر
.  ئيڪ ل  ۽ نه    ايو،ڪويندي معلوم .يندوٿاهو

12: 4عبراني .8
جو   االِءڇ12 خدا آھي،     المڪجو طاقتور ۽ کان   نٻبہ  نھنڪتيز تلوار دھاري

ورهاست          ڪيڌو جي ميرو ۽ جوڑوں روح، ۽ روح دل   ڻرڪتيز، ۽ تائين،
جانچيند      کي ارادن ۽ خيالن .ڙجي آھي 

48-43، 40: 8لوقا .9

ائين  40 مو  ھنڏج يو،ٿ۽ ت  يٽعيسٰي قبول    ھنڻما ھنڏآيو، سان کيسخوشيَء
س  االِءڇ يو،ڪ اھي انتظار   يئيڀجو .ريڪسندس ھئا   رھيا

ھ 43 کي   يڪڙ۽ ت     ارھنٻعورت جي رت کان پنھنجي   ليفڪسالن جنھن ھئي،
ن      يڄس ۽ گذاريو، تي طبيب شفا   نھنڪ يڪزندگي .يٿکان سگھي 

پ  44 جي جي     يانٺهن هن ۽ کي    يڙپڪآيو، سرحد طور:   يوڇڪجي فوري ۽
جو    رت .يٿ هوڙاڳ هوڙاڳتي ويو 

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 ،7 ٽآگس 
روح  – موضوع
کي     45 مون تہ چيو ج  ٿھ نھنڪعيسٰي ھنڏت يو،ڪ ارڪان نيڀس ھنڏالتو؟

جي   مي     ”  ڏگ سڻسا يڪپطرس۽ استاد، اي تہ چيائون سي و  ڙھئا ٽتو
د    ندوڙگھ کي تو ھ   نھنڪچوندو،  ”ائيٻ۽ کي يو؟ڪ ٿمون

تہ   46 چيو کي   نھنڪعيسٰي تہ     االِءڇآھي،  ھيوڇمون آھي خبر کي مون جو
ن   يڪني مان .ريڪمون آھي   وئي

ل   وڏٺعورت  هنڏج47 هوَء ت   يلڪته هئي، جي    نديڏڪهوَء  هنڏنه هن ۽ آئي
س   ريڪ يانڳا هن ا  هنڻما نيڀپئي، کي   ايوٻڌکيس  يانڳجي هن ته
ه  يَءڙهڪ ۽   يوڪ ٿسببان .يئنڪآهي، ملي        شفا تي طور فوري کي هن

کيسچيو،   48 ھن آرام   يَءڱچ يَء،ڌ ۽ تندرست:    رڪطرح توکي ايمان تنھنجي
.   يوڪ و  ۾ امن .ڃآھي

14-9: 2 ينٿرنڪ 10.1

تہ     9 آھي لکيل جيئن ن  وڏٺنہ  نھنڪپر ن  وٻڌ نڪ يڪآھي، ھوَءڻما يڪآھي،
داخل     ۾ دل جي  يوٿجي تيار     يڪآھي، الِء انھن جي  يونڪخدا يڪآھن

.اٿ نڪپيار  سڻسا
اسان         10 وسيلي جي روح پنھنجي کي انھن خدا :يوڪظاھر  انھنڏپر آھي 

س  ڻاڪاڇ روح کي   نيڀتہ جي    و،ٿ وليڳشين خدا .ھيڙوڳھائو، کي   شين
ما االِءڇ11 کي    ھوَءڻما نھنڪ ھوڻجو شيِء ما  و،ٿ يڻاڄجي جي ھوَءڻسواِء

جي   کان اھ    وڪروح آھي؟ ۾ شيون     يَءڙھن جون خدا وٿنہ  ھوڻما وڪطرح
.ي،ڻاڄ روح     جو خدا پر

جي            يڻھا12 آھي مليو روح اھو پر نہ، روح جو دنيا کي .وڪاسان آھي    جو خدا
کي        شين انھن اسين تہ الِء طرفان     يڪجي ون،ڻاڄانھيَء جي خدا کي اسان

.نيونڏ آھن   ويون
جي  13 شيون پ  يڪاهي جي     ا،ٿ الهايونڳ ڻاسان نه ۾ لفظن جي  يڪانهن انسان

جي  و،ٿسيکاري  متڪح سيکاري   ڪپا يڪپر کي.   وٿروح شين روحاني
سان   .ٽڻيڀروحاني

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 ،7 ٽآگس

روح – موضوع
ما  14 فطرتي نھ         ھوَءڻپر حاصل شيون جون روح جي خدا ين،ٿ يونٿکي

: االِءڇ ن      آھن بيوقوفي الِء سندس اھي کي    يڪجو انھن سگھندو، يڻاڄھو
.ڻاڪاڇ آھن       ويندا سمجھيا طرح روحاني اھي تہ

18-14: 6 ينٿرنڪ 11.2
ا  اڇ14 گ   ڻاوھين سان ج  افرنڪ ڏبرابريَء آھيو،   يلڙسان جواالِءڇنه

سان     شرارت جي سان       يڙھڪسچائيَء اوندهه جو روشنيَء ۽ آھي؟ رفاقت
واسطو؟ وڙهڪ

سان     15 بيليل جو مسيح جو      وڙهڪ۽ ان يا آهي؟ آهي  وڙهڪواسطو حصو
آ  وڪجي سان؟ افرڪ وٿ يڻايمان

سان       16 بتن جو مندر جي خدا آهي؟   وڙهڪ۽ جيئري  االِءڇتعلق اوھين جو
           . ۾    انهن ۽ رهندس، ۾ انهن مان آهي، فرمايو خدا جيئن آھيو مندر جو خدا

خدا.      سندن مان ۽ ما    يندس،ٿهلندس منھنجا اھي .ھوڻ۽ ھوندا 
ن   ريڪتنھن17 مان ال  ر،ڪانھن فرمائي   و،ڃو يٿ ڳ۽ ناپا  و،ٿخداوند شيء ڪ۽

ھ  وصول.      ريوڪنه  ٿکي کي توهان مان ندس،ڪ۽
ھ   18 الء اوھان پ      وڪڙ۽ منھنجا اوھين ۽ ھوندو، خداوند  يئرڌ۽  ٽپيء ھوندؤ،

فرمائي    مطلق .وٿقادر

صحت   ۽ سائنس
1.586 :15-17

الئن،.              سائنسي جي بندي حد ۾ وچ جي غلطي ۽ سچ سمجھ؛ روحاني زميندار
. ۾        وچ جي معاملي نهاد نام ۽ روح

2.505 :7-8 ،16-7

کان           حقيقت احساس، مادي تصور، انساني ذريعي جي جنهن سمجهه، روحاني
.و،ٿ يڃو يٿجدا  آهي   آسمان

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 ،7 ٽآگس 
روح  – موضوع

سمجھ   روح بلند    اڪجي وٿ ئيڏاها کي س  يٿ ريڪشعور انهنڏسچائي  نيڀ۽
چو.   يٿ يٺو جو : " ڻزبور م   خداوند ته پا  يترنڪآهي  اهونٿآهي شور  يڻئي جي

سمن   ها، ."    ڊکان، چ     روحاني احساس روحاني کان لهرن طاقتور جي ائيڱجي
 . سمجھ  آهي آھ            ڻسمجھ الئن جي بندي حد ۾ وچ جي حقيقي غير ۽ .يحقيقي

ظاهر   -        کي پيار ۽ سچائي، زندگي، دماغ، سمجھه خدائي  ي،ٿ ريڪروحاني ۽
مظاهرو    سائنس۾    و،ٿ ريڪاحساسجو ثبوت   ائناتڪمسيحي روحاني جو

.وٿ ئيڏ

.     اها س         ته آهي حقيقت اها ناهي نتيجو جو حاصالت علمي ناهي، عقلي نيڀسمجھ
        . المحدود       ۽ مثال بي الفاني، خيال جا خدا آهي ويو آندو ۾ روشني جي شين

جي.        اٿ نڪ اسيڪع آهن، عقيدا انساني محدود ۽ گمراهه الِء ڻپا يڪفاني،
فرق       ڙوڪيعني  ا،ٿسمجهن  مڪ نڪنامم ڪه ۾ وچ جي سچ شيون. ڻرڪ۽
برع   لڪبل جي ع   سڪاصل جي .  نداڪنه  اسيڪاصل تنهن  مادو، ريڪآھن

ع   جو هج  سڪروح جي   ري،ڪ ڻنه .  اڪان خدا     سمجھ ناهي وجود حقيقي به
ه  اها   يفيتڪ ڪجي جدا     رسچنڪ اڪجي يفيتڪآهي، کان گمان سائنسکي
ب     يٿ ريڪ حتمي کي سچ .يٿ ائيڻ۽

3.93 :2-7

ياد    کي تقريبًا   ريو،ڪيسوع ا  19جنهن مظاهرو     ڳصديون جو طاقت جي روح
جي    "يوڪ ته، چيو آ    وڪ۽ ايمان تي آئون وڪجي وٿ ريڪ مڪاهو  يندو،ڻمون
پ"    و،ٿ ريانڪ اهو جنهن اچي  "    ڻ۽ وقت اهو پر ها  و،ٿچيو، ج  يڻ۽ .هنڏآهي،

پو  سان        ڙندڪ اڄسچا سچائيَء ۽ روح عبادت جي ."نداڪپيُء

4.94 :1-6

ه    پر سيکاريو ه  ڪيسوع جي  ڪخدا، ش    وڪروح، پنهنجي کي ۽ لڪانسان
۾   .     و،ٿ اهيٺصورت ۽ -      زندگي سچائي، المحدود انسان جو مادي نه جو، روح

ظاهر    کي اھ.    وٿ ريڪمحبت فطرت، جي اچي     يَءڙانسان ۾ سمجھ ان ي،ٿطرح
س   اھي جي    ڀ۾ آھن شامل “  يڪشيون ”  “ اصطالحن  ” جي مشابہت ۽ تصوير لفظ

ش  جيئن   امل۾ استعمال   تابڪآھن، .يلٿ۾ آھن 
5.85 :15-24

ر  ه       يوڪ ڊارڪاهو هن جيئن يسوع، ته آهي شاگردن  يروڀ ڪويو پنهنجي
سفر   کي "    يو،ڪسان خيالن جي تي" -     يو،ڻاڄانهن طور سائنسي کي انهن

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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ل      يَءڙاه. هوڙپ پتو جو بيماريَء هن شفا     ايوڳطرح کي بيمارن ئيڳسا. نيڏ۽
پيش             طرفان نبين عبراني کي واقعن جي لمحن عظيم پوء، کان يوڪطريقي

ماس.   ويو جي کو    رٽاسان طاقتجي سر  ٽان چيو  هنڏج يوڪ شڪکي هن
ته       اي” ته: چهرو جو آسمان تون کي     و،ٿ سينڏمنافقو، نشانين جي زماني پر
سگھين؟ يڻاڄ وٿنه 

کي             ئيٻ انسانن پر حواسهجن، جسماني شديد شايد کي قومن غير ۽ يهودي
. آهي     ضرورت احساسجي روحاني

6.86 :1-9

ه  پ  ڪيسوع کي "  يو،ڇدفعو تحقيق   يوڪفرض"  يو؟ڪ ٿه نهنڪمون هن ته
تي        موقعي جي رابطي صرفجسماني شاگردن     يوڪکي جي هن آهي، ويو

مي  "نوڏجواب  گ   ڙته کي اهو    ينٻجيئن  و،ٿ يڻاڄيسوع."  يوڪ ڏتوهان ته نه، کي
س            الء مدد کي رابطي جي جنهن ذهن، فاني پر ناهي، .يوڏمعاملو هو   ويندو

پ  ه   ندي،ڪ اڇاڳ اڇسندس کي جواب       ڪهن سان ايمان جي عورت نوڏبيمار
س.    ذهني هن ت    ڏويو جي هن واضح      يڪڙجي کي روحانيت جي هن پريشاني

نقاب.            يوڪ بي کي ماديت سندن فهميَء غلط جي شاگردن بابت .يوڪان

7.428 :8-14

ف     روسيڀ يڙوڪ جي ثبوتن مادي جون     ڙڻوٽکي  رڪ۽ وجود جيئن ته الِء
ظاهر    حقيقتون و    يٿروحاني ئي اها ذريعي     يڏسگهن، جي جنهن آهي، حاصالت

ختم   ڙوڪاسان  جاِء    ريڪکي کي ۾    يَءڙاھ. ينداسينڏسچ سچ اسان طرح
قائم     جسم يا جو "  ا،ٿسگھون  ريڪمندر، ."ڙاھيندٺ۽  ڙاھيندٺجنھن آھي   خدا

8.451 :2-4

ح        رسولي تي طور الزمي کي سائنسدانن د   مڪعيسائي مسلسل ٺهي اءٻجي
ن       وڻره مان دنيا مادي هو ته ال  ڻرڪپوندو .ڻيٿ ڳ۽ الء 

9.95 :5-11

رک  "     ذهن تي طور روحاني ."   ڻپولسچيو، روحانيت    پنهنجي اسان آهي زندگي الء
و         ويجهو جي زندگي يا خدا، سان تناسب اسان     ا،ٿ ونڃجي سان محبت ۽ سچ

س        اسان ۾ تناسب انهي ۽ وفاداري؛ کي    نيڀجي ضرورتن انهن  اٿ ونڻاڄانساني ۽

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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شفا   سمجه          ڻيڏکي کي سوچ جي گنهگار ۽ بيمار الء مقصد قابل  ڻجي جي
ل         نهنڪآهيون.  کان قانون جي خدا غلطي جي قسم .يٿنه  ائيڪبه سگهي 

10.98 :8-14

تشريح          غلط جي دور مادي سائنسکي آهي،   ئيڪعيسائيتجي ڻاڪاڇوئي
     ) حواسسمجهي        )  مادي کي جنهن روح نه آهي اثر بخش شفا جو روح اهو ته

سگهجي  -         اٿن سمجهي تي طور روحاني صرف کي جنهن عقيدا،. وٿسگهن،
ن         اظهار سائنسجو عيسائي مفروضا انساني ۽ اهي ٽگه وڻگه. نڪ اٿعقيدا

جو   .اٿسگهن  ريڪ مظاهروان

11.97 :5-7 ،13-25

و    جيترو ۾، نقل      ائيڙويجه ڪيڌحقيقت کي سچائي غلطي نام  يٿ ريڪسان ۽
رکي           مشابهت سان ذهن فاني جوهر، جي ان معاملو غلطي مزورڪ ڪيڌو و،ٿنهاد

ب  ڪه . … جيڻعقيدو ه   آهي جي      وڙوڪ ڪويندو سچ لنگهي کان حد عقيدو
پهچي   ناس      و،ٿويجهو جي محبت خدائي ه    ڻيٿجتي، اهو پوِء، وهم ڪکان

ب       و،ٿ يڃو جيڻب سبب جو تباهيَء اهو ئي و.  وٿ جيڻاوترو مادي ڪيڌجيترو
و   اوترو دائري         ڪيڌعقيدو، پنهنجي روح، خدائي جيستائين غلطي، جي ان واضح

س   اعلٰي، غالب    نيڀ۾ تي ملي        و،ٿ ئيٿشين ۾ مثال جي روح انسان سندس و،ٿ۽
. وجود  اصل

پا  وسيع خالفس   ڻحقيقتون و  ڀجي ترتيب   ڙوڪ ڪيڌکان يون،ٿ ينڏکي
ل   ڻاڪاڇ اهي آ   يرڪته غلطي .  ينداڻکان چو  سچ ضرورت    ڻآهن جرئتجي الِء

بلند        ڻاڪاڇآهي؛  کي آواز پنهنجي سچائي اعلٰي و   ي،ٿ ريڪته کان بلند ڪيڌان
ر    سان غلطي ال        ندو،ڪ ڙآواز هميشه آواز واضح غير جو ان خاموش ِءجيستائين

.يٿ ويندو 
12.249 :6-11

محسوس          توانائي خدائي جي روح کي اسان ته کي  ريون،ڪاچو اسان
آ     ۾ نئينَء جي س  يونڻزندگيَء کي      نهنڪته  ونڻاڃ۽ طاقت مادي يا مادي به

.    ڻرڪتباهه  خوش    ته اچو ناهي قابل “يونٿجي طاقتون    ” خدائي اسين ته
   .        . جو   زندگيَء سائنس جي وجود آهي حقيقت ئي اها آهيون تابع يوٻ وڪجي

گمراهه    و،نظري خدا، .ڙندڪيا آهي    افسانوي ۽

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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13.99 :23-29

وه      مضبوط ُپرسکون، جا روحانيت پا     را،ڪسچي صحت، مظهر جا ۽ يزگيڪجن
و        کي تجربي انساني کي انهن آهن، گهرجي، ڻرڪمضبوط  ڪيڌخودمختاري

ه       کي عقيدن جي وجود مادي نه    ڪجيستائين مسلط گناهه،  ي،ڃو وڏٺگنجي ۽
موت    ۽ روحاني،.         وٿ ئيڏبيماري جي خدا ۽ مظاهري سائنسي جي روح االئي

ج    املڪ دائمي الِء .ههڳانسان

14.393 :12-15

ا     ۾ طاقت جي مزاحمت   نيڀس روڀروح جي  ڻرڪجي . وٺس وڪالِء خدا  ناهي
ب     قابل ان کي عطا         ايوڻانسان کي انسان طرفان جي خدا ۽ ۽  يلڪآهي، صالحيت

کي   ن    اڪطاقت خراب شيِء .ريڪ يٿبه سگهي 

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: 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 

قاعدو      هڪ 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

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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. ۾                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   جي فرض
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 

_____________________

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 


