
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 فيبروري
روح  – موضوع

فيبروري  .2022،  13آچر،

روح—   مضمون�

: متن   جو 22: 34زبور  گولڊن

پنھنجي"   کي    انھنٻخداوند روح مان:    وٿ ئيڏ اروٽڪوڇجي انھن ويران  وڪ۽ به
."ندوڪ روسوڀ سٿم وڪجي يندوٿنه 

: پڙهڻ  22، 5-1: 34زبور  جوابدار

بر     1 کي رب وقت هر وات:      ندسڪ تڪمان منهنجي مسلسل ساراهه جي هن
. هوندي  ۾

فخر       2 ۾ رب کي هن روح کي:    ندوڪمنهنجو ان خوش   ندا،ٻڌعاجز .ينداٿ۽

گ    3 سان مون واکا   ڏاي جي گ    ر،ڪ ڻرب ته اچو بلند   جيڏ۽ نالو سندس
.ريونڪ

کي   4 رب کي      وليڳمون مون هن ۽ س     وٻڌورتو، منهنجي کي مون نيڀ۽
. بچايو   کان خوفن

ھن  5 روشن    انھنڏاھي ۽ :       يٿنھاريا، نه  شرمسار منھن جا انھن ۽ .ياٿويا

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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روح – موضوع

پنهنجي  22 نجات     انهنٻرب کي روح مان:    وٿ ئيڏجي انهن نه   وڪ۽ ويران به
تي   وڪجي يندوٿ .ندوڪ روسوڀهن

خطبو   جو سبق

بائبل
8-1: 121زبور .1

جبلن    1 اکيون پنهنجون .انهنڏمان ايندي      مدد منهنجي جتان نهاريندس،
اچي     2 کان خداوند مدد ب      ي،ٿمنھنجي کي زمين ۽ آسمان .ايوڻجنھن

ھل    3 کي پيرن تنھنجي ت  ڻھو کي  وڪجي: يندوڏنه  ليفڪجي توھان
نن  اليندوڀسن .ندوڪنه  ڊسو

سن    وڪجي س،ڏ4 کي اسرائيل نن   اليندو،ڀبني نه ن  ندوڪ ڊسو ڊنن يڪ۽
.ندوڪ

سن  5 تنهنجو :   ڙاليندڀرب سا  تنهنجي رب تنهنجو   ٿه يڄآهي .انوڇتي آهي 
نه    6 کي تو .ڊچن يڪن ھندو،ڇ۾  ينھنڏسج جو   رات
7.       : بچائيندو       کي روح جي توهان هو بچائيندو کان برائي هر کي توهان رب
جي   8 توهان اچ     ڃڻو اهرٻرب اندر جي توهان و     ڻ۽ کان وقت هن ۽ ي،ٺکي

.اڃا رکندو      محفوظ الء هميشه تائين

( - 1: 22يشوع .2 6يشوع )

ا      1 جي منسي ۽ گادين، رابني، س   ڌيشوع کي يو،ڏقبيلي

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 ،13 فيبروري
روح  – موضوع

2: ته    چيو کين س   ۽ انھن عمل   نيڀتوھان جي  يوڪتي جي  يڪآھي خداوند
ح    انھيٻ کي توھان ح    نوڏ مڪموسٰي منھنجي ۽ عمل   مڪھو، آھي يوڪتي

ح    يڪجي کي توھان :نوڏ مڪمون آھي 
ا  ينهنڏئي  يترنڪتوهان 3 پنهنجن   ينهنڏ ڄکان نه   ائرنڀتائين يوڇڏکي

ح       جي خدا پنهنجي خداوند پر عمل   مڪآهي، .يوڪتي آهي 
ھا 4 جي       يڻ۽ اوھان خدا جي اوھان آرام   ائرنڀخداوند جيئن  نوڏکي آھي،

سا  تنھن  يوڪواعدو  نڻھن خيمن   وڃو يٽمو يڻھا ريڪھو، پنھنجي ۽
مل   وڃو انھنڏ پنھنجي مل  يتڪ۽ جي   وڪجي انھن،ڏ ڪجي انھيٻخداوند

کي    اوھان .نوڏموسٰي طرف   ھواردن
ح    5 ُانھن سان احتياط عمل     منڪپر تي شريعت جي  وڪجي ر،ڪ۽ خداوند

کي    انھيَءٻ اوھان پيار        نوڏموسٰي سان خدا پنھنجي خداوند تہ ريو،ڪآھي،
ھل   نيڀسندسس  تي عمل   منڪسندسح  ،ڻطريقن سان   ڻرڪتي ان ۽

.  يلڙج س  پنھنجي س    يڄرھو پنھنجي ۽ سندسخدمت    يڄدل سان جان
.ڻرڪ الء 

بر   6 کين يشوع روانو    ني،ڏ تڪپوِء کين خيمن     يو،ڪ۽ پنھنجن اھي انھنڏ۽
ويا.

14، 6-1: 23يشوع .3

ھ  1 اھو آرام        يوٿوقت  گھوڊ وڪڙ۽ کي اسرائيل بني خداوند پوِء کان جنھن
چو    نوڏ جي انھن پو     نيڀس اريڌھو يشوع جو کان، ۽  يٿ ھوڙدشمنن ويو

سخت    ۾ .يٿعمر ويو 
س  2 يشوع سرن            نيڀ۽ جي انھن ۽ الء، بزرگن جي انھن ۽ الء، اسرائيلن بني

پو               مان چيو، کي انھن ۽ الء، آفيسرن پنھنجن ۽ ججن جي انھن ۽ ھوڙالء،
: آھيان      سخت ۾ عمر ۽ آھيان

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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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 فيبروري
روح – موضوع

توهان  3 جي         وڏٺ۽ توهان خدا جي توهان رب ته س  ريڪآهي نيڀانهن
سان   . يوڪقومن جي       االِءڇآهي  آھي اھو خدا جو اوھان خداوند وڪجو
و   الِء .ھيوڙاوھان آھي 

جي         س،ڏ4 آھي ورهايو کي قومن انھن ۾ توھان آھن،   يڪمون رھيون باقي
ميراث      الِء قبيلن جي و    ڻيٿتوھان کان اردن س  ي،ٺالِء، سان،  نيڀانھن قومن

مون    کي و     يوڇڏ يڪٽجن کان اولھ حتي .ڊسمن يڏآھي، تائين 
ا          5 جي توهان کي انهن هو خدا، جو توهان خداوند ۽ يندو،ڇڏ يڪڍ يانڳ۽

کان       نظر جي توهان کي زمين.     يندوڇڏ يڪڍ اهرٻانهن جي انھن توھان ۽
قبضو   واعدو         ندا،ڪتي سان اوھان خدا جي اوھان خداوند يوڪجيئن

آھي.
س     اڍاڏاوھين  ريڪتنھن6 انھن ۽ رھو عمل   منڪ نيڀدلير الِء ڻرڪتي

شريعتجي     يڪجي جي اوھين       تابڪموسٰي تہ الِء انھيَء آھي، لکيل ۾
سا   کان کا  يڄان نہ   يٻيا .روڦپاسي

س  ڄا سو،ڏ۽، 14 و     يڄآئون تي رستي جي :  ڃڻزمين توھان   ۽ آھيان وارو
س   اٿ وڻاڄ جي س      نيڀتوھان جي توھان ۽ ۾ جي   نيڀدلين ۾، يڪجانن
ھ   ينٺس نيڀس مان نا  يڪڙشين جي  يٿنه  امڪشيء خداوند يڪآھي

 . س       آھي چيو بابت توھان خدا جي و  ڀتوھان انھن     ٽاوھان ۽ آھن، ويا اچي
نا   اڪمان  شيء .يوڪنه  امڪبه آهي 

12( - هنڪڏجي )10: 58يسعياه .4

بکايل      ھنڪڏجي…10 کي روح پنھنجي کي  کايلڏ۽  ن،ڪڍ انھنڏتون روح
ا      ر؛ڪراضي  ۾ اونداھين روشني تنھنجي تنھنجي   ريڀپوِء ۽ ايندي،

: جو     رات ھوندي وانگر اونداھيَء
ھدايت      11 ھميشه کي توھان خداوند خش      ندو،ڪ۽ کي روح جي توھان يڪ۽

مطمئن   ھ    ندو،ڪ۾ جي توھان ھ:   يندوڇڏ لھيٿکي  نڏ۽ تون يڻپا وڪڙ۽
پا    يلٿ ۽ وانگر، پا      يءڻباغ جو جنھن وانگر، چشمي نه   يڻجي .يندوٿختم

جي  12 اھي پرا     يڪ۽ اھي ھوندا، مان جايون   يڻتوھان تون: اھينداٺبربادي
بلند      يترنڪ بنياد جا نسلن س.    ندينڪئي کي توھان يڀڃڪڙويندو،  يوڏ۽

مرمت   بحال     ڻرھ ،ڙندڪجي جو رستن .ڙندڪ�الء

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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28-21: 16 يوٿمي.5
و   21 کان وقت کي     يٺانھيَء شاگردن پنھنجن تہ يوڪشروع  ڻائٻڌعيسٰي

يروشلم   يئنڪ سردار     وڃڻو انھنڏکيس بزرگن، ۽ شريعت  اھننڪآھي، ۽
جون    عالمن ت  يتريونڪجي کيسقتل     يونڻسھ ليفونڪئي ۽ يوڪآھن،

۽   جيئرو    ينھنڏ ئينٽويندو وري .يوڪتي ويندو 
و    ھنڏت22 کي ۽   يٺپطرسھن توکان  ”   وڳل ڻچو يڇڄويو اھو خداوند، اي تہ

نہ       کي تو اھو ھجي، .يندوٿپري

ھو  23 پ     ” ريڦپر منھنجي تہ چيو الِء     يانٺپطرسکي مون تون شيطان، ھل،
نہ       االِءڇآھين،  وھاريڏ ذائقو جو شين انھن تون جي  وٿجو خدا يڪرکين

جي    پر آھن، .ھنڻما يڪجون آھن   جون
جي       ”ھنڏت24 تہ چيو کي شاگردن پنھنجن منھنجي ھوڻما وڪ ھنڪڏعيسٰي

ان     ڻھل يانٺپ پنھنجو اھو تہ ک    ريڪ ارڪگھري صليب پنھنجو منھنجي يڻ۽
.يانٺپ ھلي 

جي االِءڇ25 و       وڪجو کي ان سو بچائيندو جان جي:  ائيندوڃپنھنجي وڪ۽
و     جان پنھنجي خاطر .ائيندوڃمنھنجي ملندو     کي ان سو

کي  26 جي  اڇانسان س  ھنڪڏفائدو، حاصل   يڄھو جان   ري،ڪدنيا پنھنجي ۽
ما  ائي؟ڃو ۾      ھوڻيا بدلي جي جان يندو؟ڏ اڇپنھنجي

ابن االِءڇ27 مالئ       جو پنھنجن ۾ جلوي جي پيُء پنھنجي گ  نڪآدم .ڏسان ايندو 
ما     ھر ھو پوِء سندس   ھوَءڻ۽ بدلو   منڪکي .يندوڏمطابق

سچ    28 کي اوھان بي  يڪتہ  ايانٻڌ وٿآٌء جي  اٺھتي ذائقو   يڪآھن، جو موت
ابن     اھي جيستائين چکندا، نہ       نہ ايندي ۾ بادشاھت پنھنجي کي .سنداڏآدم

26-24: 3ماتم .6
چوي       24 روح منهنجو آهي، حصو منهنجو اميد    ريڪتنھن و؛ٿرب ۾ ھن مان

.ندسڪ

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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چ   25 الِء انھن جي  وڱرب انتظار   يڪآھي الِء   ا،ٿ نڪسندس روح انھيَء
.وٿ وليڳکيس  وڪجي

س 26 ھ   وٺاھو ته جي       ھوڻما وڪڙآھي خداوند سان خاموشيء ۽ رکي اميد
انتظار    جو .ريڪنجات

صحت   سائنس۽
1.6 :14-16

پهچ   تائين هج        ڻجنت کي اسان آهنگي، هم جي وجود اصول   ڻالِء، خدائي جي
سمجه  .ڻکي گهرجي 
2.120 :4-6

گ            انسان ۽ ابدي؛ ۽ تبديل ناقابل آهي، خدا روح، يا کي    وٿرهي  ڏروح، خدا روح، ۽
.ڻاڪاڇ و،ٿ ريڪظاهر  آهي       تصوير جي خدا انسان ته

3.477 :22-29

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

.     انسان حقيقتجي     بنيادي هندستانين آهي اظهار جو کي نڪجھل جههڪروح
ه  هنڏج يوڪڙپ س  ڍنڍخاصخوبصورت   ڪانهن جي "  يوڏکي روح عظيم

."ٽراهڪمس

4.587 :25-27

را.      جي روح آهنگي؛ هم ح     ؛ڄجنت ذريعي جي اصول روحانيت؛ ومت؛ڪخدائي
. ماحول    جو روح خوشي

5.390 :4-11

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 ،13 فيبروري
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ان   ان  الههڳاسان اسان       ريڪ اٿن ارڪکان ۽ آهي، خودمختيار زندگي ته سگھون
ان        هنڪڏکي  کان آهنگي هم الزوال جي روح ان   ڻرڪنه  ارڪبه صرف گهرجي،
اچي         ريڪ نظر اختالف اتي الِء، حواس فاني اسان.      وٿته، ۾ باري جي خدا اها

جي      اصول، خدائي آهي، جهالت پيدا    وڪجي اختالف هن  و،ٿ ريڪظاهري ۽
بحال        آهنگي هم سان سمجهه صحيح اسان.    يٿ ئيٿجي تائين حد سچائي

مجبور   نيڀس دردن          ندوڪکي ۽ خوشين احساسجي الِء خوشين جي روح ته
م  .ائيٽکي

6.311 :7-25

آهي    الفاني جو          ڻاڪاڇروح تباهي خود ۾ جنهن آهي، روح اهو وبهڪته
 . ناهي  گم     اڇعنصر طور روحاني ه      يٿانسان صرف هو نه، آهي؟ ڪويو

و   .    ڀس. وٿسگهي  ائيڃاحساسمواد نه     روحاني اهو آهي جو جسم يٿگناهه
وهم.            جي ذهن جيستائين آهي، موجود تائين آخرت يا هتي گناهه سگهي

۾   ه.       وٿ رهيمعاملي ۽ آهي، احساس جو گناهه آهي،    ڪاهو نه روح گناهه
. ايلڃو وڪجي ني  تباهه      يَءڪآهي برائي احساسسان .يٿجي آهي   ويندي

ره         روح احساس۾ جيئن ذريعي جي اندازن غلط ره    ڻجي ۾ ذهن جي ڻ۽
سچائي            روحاني موجودگي، غير جي روح يا نقصان عارضي عقيدو ۾، حيثيت

گم     احساس۾ .       يٿجي فاني   جو زندگيَء حالت اها جي غلطيَء آهي ويندو
س          ۽ آهي مادو موجود ۾ مادي ۽ آهي الفاني    يڌخواب جي وجود طرح

سامه   .     ونحقيقتجي رکون  يقين اسان جيستائين گناهه    اٿآهي روح ريڪته
اسان           وٿسگهي  آهي، ۾ جسم فاني روح فاني غير اهو سائنس  هنڪڏيا به

ن     سمجهي کي وجود . اٿجي ج  سمجهي     هنڏسگهون سائنسکي هن انسانيت
ب       ي،ٿ قانون جو زندگيَء الِء انسان جو     جيڻاهو روح جو ايستائين ويندو،

جي   قانون، غالب          وڪاعلٰي ذريعي جي الفاني ۽ آهنگي هم تي احساسن مادي
.وٿ ئيٿ

7.427 :2-7

روح               ۽ آهي، قانون جو روح جي سچ جو ايستائين آهي، قانون جو روح زندگي
.      هنڪڏ کان       روح وجود انفرادي جو انسان ناهي سواء کان نمائندي پنهنجي به
سگهي    ڪيڌو مري غائب       وٿنه ۾ الشعور ئي نه ئيٻته  ڻاڪاڇ و،ٿسگهي  يٿ۽

. آهن  الفاني
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8.307 : 25- ) 30جي )

س          کي انسان ۽ آهي روح جو انسان دماغ ح   نيڀاالئي تي .وٿ ئيڏ مرانيڪشين
نه        پيدا تي بنيادن مادي کي جي        يوڪانسان قانونن مادي ئي نه ۽ آهي، ويو

پابند   ڻرڪفرمانبرداري  جي   يوڪجو آهي نه   هنڪڏروح  يڪويو .اهياٺبه آهن 
. ۾            قانون اعلي جي دماغ آهي، ۾ قانونن روحاني واليت جو هن

9.302 : 15 - ) آهنگ )  24هم

هميشه...             ۽ آهي موجود الِء هميشه انسان الفاني ۽ آهنگ زندگي،  نهنڪهم به
کان        وهم فاني جي ذهانت ۽ م  اهرٻمادي موجود     انهونٿ۽ ۾ مادي جيئن آهي

تي.      حقيقت بيان هي . لٻڌآهي هج    نه افسانوي کي    ڻآهي، انسان سائنس جي
ظاهر    ملڪم تي م   ي،ٿ ريڪطور پيء ر  ڻاڪاڇآهي،  ملڪجيئن يا وح،ته

س       آهي، خدا جو، انسان روحاني ۽      نيڀدماغ، اصول، خدائي جو ڻاڪاڇوجودن
سن           ذريعي جي روح بدران احساسجي انسان حقيقي اهو .اليوڀته آهي   ويندو

. ذريعي              جي قانونن نهاد نام جي مادي ته نه ذريعي، جي قانون جي روح
10.322 :3-13

بنياد           ڻسمجھ هنڏج روحاني کان مادي کي نظر نقطي ذهانتجي ۽ زندگيَء
تبديل   حاصل       و،ٿ ريڪتي حقيقت جي زندگيَء اسان تي  نداسين،ڪته روح

۾          رول،ٽنڪاحساسجو   اصول خدائي جي ان سچائي، يا مسيحيت، اسين ۽
ا.       نداسينڪمحسوس  کان ان ته آهي الزمي هم  ڳاهو انسان   ٿجو الفاني ۽

ظاهر     ئيٿحاصل  سندسصالحيتون خدائي.     - ينٿ۽ آهي ضروري انتهائي اهو
تسليم     هن ا  ڻيٿسائنسجي و  ڻيٿ ملڪم ڳکان ۾   مڪ يڏواري نظر کي

اصول -        خدائي کي سوچن جي اسان محدود   ٽڻمو انهنڏرکندي اهو الء،
ختم      کي غلطي پنهنجي تيار   ڻرڪعقيدو .وٿسگهي  يٿالء

11.60 :24-11

س     نڪ ڙندڻو ڻا آهنگي هم اختالفي نه     ا،ٿ ينڏکي قدر جي .ڻرڪاتفاق
کي           ريڪتنهن ان سمجهي، نه کي خوشي حقيقي جي وجود احساس، جسماني

رکي     تي بنياد درست.     وٿغلط کي اختالف جي     ندي،ڪسائنس زندگي کي اسان ۽
.يٺم سيکاريندي    کي همراهن

بر         ٽو روح کي ذات انسان سان جن آهن وسيال ۽  ڻيڏ تڪالمحدود الِء،
و  حاصل    ڪيڌخوشيون سان ۾    ينديونٿآسانيَء روح اسان    ڻولڳ۽ ۾ صورت جي
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و    ۾ حفاظت .       ڪيڌجي جي   انسان الفاني ئي لطف اعلٰي صرف هوندي محفوظ
پورو    کي حدن.       اٿسگھن  ريڪخواهشن احساسجي ذاتي کي خوشيَء اسان

م  .     ريڪ اٿن حدوداندر نه  مزو حواسحقيقي .ينداڏسگهون آهن 

چ   انساني ۾ م        ائيڱمحبتن جانور کي روحاني ۽ تي برائيَء گهرجي، ڻهڙچ انٿکي
خوشي   ک  هنڪڏيا .       يٽبه جي   اسان حاصالت حالتجي آسماني هن سگهندي نه

ب    بهتر کي گه    ائيڻنسل کي جرم اعلي     يندو،ڇڏ ائيٽسگهندي، کي مقصد اعلي ۽
بلند.       يندوڏمقصد  کي وادي هر جي غر   ي،ڃو يوڪگناهه خود جبل   ضي۽ هر جي

گه  تيار           ي،ڃو ايوٽکي سائنس۾ وي هاء جي خدا جي اسان .يٿسگهي  يٿته
12.210 :11-16

ظاهر            ڻڻاڄاهو  معرفت جي انسان الِء هميشه صفتون جون ان ۽ روح ته
ماس  ينديونٿ شفا     رٽرهيون، کي بيمارن بصارت   نڌان ني،ڏصاحب ني،ڏکي
اه   نڊمن ،ٻڌڻکي  نڙوٻ پير، خدائي       يَءڙکي تي جسمن ۽ ذهنن انساني طرح

روشن       کي عمل سائنسي جي سمجھ.       يوڪدماغ بهتر جي نجات ۽ روح .ڻ۽
13.9 :17-24

س  ”     اڇ پنھنجي کي خدا پنھنجي خداوند س   يَءڄتون پنھنجي ۽  يڄدل، جان
س  پيار    يَءڄپنھنجي سان ؟“ڪعقل ح  ر گه  مڪهن آهي،  جههڪ وڻ۾ شامل

س   جو تسليم          نيڀايستائين جي عبادت ۽ پيار احساس، مادي صرف .ڻرڪکي
ايل     جو عيسائيت .        وڊوراڊهي ۽  آهي، سائنسشامل جي زندگي ۾ ان آهي

ج   روح تسليم   رولٽنڪخدائي  يصرف جو     و،ٿ ريڪکي اسان روح ۾ جنهن
کي        ڪمال انسان ۽ احساس مادي ۽ .ابهڪآهي، ناهي   جاء

صرف 18: 14.273
ج     آهي آهنگ هم سن    هنڏانسان ذريعي جي .يڃو اليوڀروح

فرض   جو ڏينهن
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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 

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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_____________________
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