
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 فيبروري
روح  – موضوع

فيبروري  .2022،  6آچر،

روح—   مضمون�

: متن   جو 25: 5 وںیاتیگل گولڊن

پ          هنڪڏجي" کي اسان ته اچو آهيون، رهندا ۾ روح ."ڻاسان هلون    ۾ روح

: پڙهڻ  31، 30، 24: 104زبور •6، 4، 1: 47زبور  جوابدار

ه  1 پنهنجا س  ايو،ڄو يونڙتا ٿاي کي.      هوڻما ڀاي خدا سان آواز جي فتح
.يوڏآواز 

چون       4 کي وراثت جي اسان الِء اسان کي    بڪجي يندو،ڊهو جنهن عظمت جي
پيار   .يوڪهن

ساراهه    6 جي ساراهه:      ايوڳساراهه  ايو،ڳخدا جي بادشاهه جي ايو،ڳاسان
.ايوڳساراهه 

پال 24 ! اڻگھ اڏيڪ مڪتنھنجا  ھار،ڻاي ح  س    متڪآھن انهن توهان کي نيڀ۾
:      اهيوٺ سان  دولت جي توهان زمين .ريلڀآهي آهي 

کي    30 روح پنھنجي پيدا   ليو،ڪمو اھرٻتون :   ياڪاھي زمين   توھان ۽ آھن ويا
تازو     کي منھن .يوڪجي

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 ،6 فيبروري
روح – موضوع

31   : پنهنجي       رب رهندو قائم الِء هميشه شان جو خوش   منڪرب .يندوٿ۾

خطبو   جو سبق

بائبل
8-1: 3 یوحنا.1

ھ   1 جو فريسين ني     ھوڻما وڪڙاتي نالو جو جنھن جي  ديمسڪھو، وڪھو،
حا   جو .مڪيھودين ھو 

و     2 عيسٰي جو رات ئي آھي      ”    ٽاھو خبر کي اسان ربي، تہ کيسچيائين ۽ آيو
و    خدا تون آھين،   وڪڙھ انٽتہ ريڪ وٿنہ  ھوڻما وبہڪجو االِءڇاستاد

جي  .و،ٿ رينڪتون  يڪسگھي، جي    خدا سواِء
کيسجواب   3 سچ      نوڏعيسٰي کي تو آٌء جيستائين   ايانٻڌ وٿتہ ھوڻما وڪتہ

نہ     پيدا سر کي       ئي،ٿنئين بادشاھت جي خدا ھو .سيڏتيستائين سگھندو   نہ
پو  ھنڏج وٿسگھي  يٿپيدا  ھوڻما وڙھڪتہ  يوڻورا ديمسڪني4 ھوڙھو

پي    يريڀ ئيٻهو  اڇآھي؟  جي ماُء داخل   ٽپنهنجي پيدا  وٿسگهي  يٿ۾ ۽
و؟ٿسگهي  يٿ

ورا 5 سچ      يوڻعيسٰي کي تو آٌء جيستائين   ايانٻڌ وٿتہ ۽ يَءڻپا ھوڻما وڪتہ
نہ     ڪپا پيدا مان داخل        ئي،ٿروح ۾ بادشاھت جي خدا ھو نہ يٿتيستائين

سگھندو.
پيدا    وڪجي6 مان .  وٿ ئيٿگوشت جي    ۽ آهي گوشت پيدا   وڪاهو مان روح

.يوٿ آهي     روح اهو آهي
نه  7 پيدا         رڪعجب وري توکي چيو، کي تو مون .وڻيٿجو پوندو 

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 ،6 فيبروري
روح  – موضوع

وهي    8 ئي ُاتي ُاهو   وٿواُء آواز      و،ٿ ائيٻڌجتان جو ُان تون اهو  و،ٿ ينٻڌ۽ پر
ته   ائيٻڌ وٿن ۽   انڪٿسگهين هر    و،ٿ يڃو انهنڏيڪاچي آهي ئي وڪائين

پيدا    وڪجي مان .وٿ ئيٿروح

24-9، 7-5: 4 یوحنا.2

ھ    5 جي سامريہ ھو س       يڪڙپوِء سوخار کي جنھن آيو، ۾ آھي،  يوڏشھر ويندو
جي     ويجھو، جي زمين پ   اڪانھيَء پنھنجي کي   ٽيعقوب .نيڏيوسف ھئي 

. بڪجي يڻها6 تنھن     هو اتي کوهه ۾     ريڪجو سفر پنھنجي جيٿڪعيسٰي
اھ  وي    يَءڙپيو، تي کوھہ ا  وٺطرح .ڪالڪ ھونڇ لٽڪ۽ ھو 

ھ  7 جي پا  يڪڙسامريہ کي       ڻرڀ يڻعورت مون تہ کيسچيو عيسٰي آئي،
.يڏ ڻپيئ

يھودي          9 تون تہ کيسچيو عورت جي سامريہ تي کان   يٿتنھن يئنڪمون
جي   ڻپيئ وٿ گھرين، آھيان؟     اڪالِء عورت جي جو  االِءڇسامريہ يھودين جو

سان   .ونھيڪواسطو  وبہڪسامرين

ورا 10 جي  يوڻعيسٰي بخشش          ھنڪڏتہ جي خدا تہ ھا ھجي خبر کي يڙھڪتو
اھو    ۽ جي  يرڪآھي پيئ     ”  وڪآھي کي مون تہ چوندو کي هن.  يڏ ڻتو تون

پا        زنده توکي هو ۽ ها، گهرين .ئيڏ يڻکان ها 
و     11 تو سائين، کيسچيو، اونھو      جھڪالِء  ڪڍڻ ٽعورت کوھ ۽ آھي، نه به

و    تو پوِء پا   ٽآھي، زنده آيو؟ انڪٿ يڻاھو
و       اڇ12 کان يعقوب پيُء جي اسان کوھ      وڏتون کي اسان جنھن ان  نوڏآھين، ۽

پا  پيتو؟    ارنٻپنھنجن  ،ڻمان کي چوپاين ۽
جواب  13 جي     نوڏيسوع چيو، کي هن پا   وڪ۽ هن پيئي   يڻبه وري  و،ٿمان اهو

.يندوٿ ايلڃا

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 ،6 فيبروري
روح – موضوع

جي 14 کيس   وڪجي وٿپيئي  يڻپا وڪپر ا  هنڪڏ يندس،ڏمان ل  ڃبه .ندوڳنه
پا   اھو کيس   وڪجي يڻپر پا    يندسڏآٌء ۾ ھن ھ  يَءڻاھو چشمو وڪڙجو
جي  زندگيَء    وڪھوندو جي .رندوڀا انھنڏھميشہ

پا         15 اھو کي مون سائين، تہ کيسچيو عورت ا    يو،ڏ يڻانھيَء کي مون ڃجو
ل  ن  يڳنه پا  يڪ۽ .ڻرڀ يڻھتي اچان   الِء

و    16 تہ کيسچيو م  ،ڃعيسٰي س  سڙپنھنجي .ڏکي اچ    ھتي ۽
جواب  17 م    نوڏعورت کي مون .     ” سڙته سچ  تون تہ کيسچيو عيسٰي ناهي

ا  م   ئي،ٿچيو کي .ونھيڪ سڙمون

م    وڇ18 پنج توکي .  سڙته جي  ۽ و  وڪهئا م     ٽتوهان جو توهان اهو سڙآهي
.      : آهي  چيو سچ توهان اهو آهي نه

19. آهين              نبي تون ته آهي خبر کي مون سائين، ته کيسچيو عورت ان
ابا   20 جا پو    اڏاڏاسان ۾ جبل .    نداڪ اڄھن چئو  توهان ۽ ۾   اٿھئا يروشلم ته

ج  ما   ههڳاها جتي عبادت   هنڻآهي .ڻرڪکي گهرجي 
يقين        21 تي مون عورت، تہ کيسچيو آھي،     ر،ڪعيسٰي رھيو اچي وقت اھو

ن      ھنڏج تي، جبل ھن نہ عبادت      اڃا يڪاوھين جي پيُء ۾، .نداڪيروشلم

پو 22 نه    ينداڄاوھين اوھين اسين   اٿ ونڻاڄاسان:  اڇآھيو  نداڻاڄآھيو، اڇته
پو  .وڇ ا،ٿ ريونڪ اڄجي آھي      جي يھودين نجات ته

ھا       23 ۽ آھي، رھيو اچي وقت اھو ج  يڻپر پو  ھنڏآھي، پيُء ڙندڪ اڄسچا
عبادت   : نداڪجي سان     سچائيَء ۽ اھ  االِءڇروح پيُء وليندوڳکي  ينڙجو

جي  .ريڪسندسعبادت   وڪآھي

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

29( - توما )24: 20 یوحنا.3

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 ،6 فيبروري
روح  – موضوع

ھ  ارھنٻتوما، 24 ديدمسس    و،ڪڙمان کي ج   يوڏجنھن آھي، عيسٰي ھنڏويندو
ت  گ   ھنڏآيو، سان .ڏانھن ھو   نہ

کي        ينٻ ريڪتنھن25 خداوند اسان تہ کيسچيو .   وڏٺشاگردن انھن  ھن پر آھي
ھ   ”     جي ھن آٌء جيستائين تہ چيو نہ      نٿکي نشان جا ميخن ۽ سان،ڏ۾

آ  جي   رڱپنھنجي ھ     انَءڇکين پنھنجو ۽ وجھان، نہ     ٿ۾ ۾ پاسي جي ھن
نہ     ان،ڌو يقين آٌء .ندسڪتيستائين

ا 26 ھئا،       ينھنڏ نٺ۽ اندر سندسشاگرد وري پوِء سا   کان توما عيسٰي:  ڻ۽ پوِء
بي    بند، دروازا آيو، ۾ وچ .و،ٺ۽ هجي        سالم کي توهان ته، چيو ۽

ھن  27 آ     امسٿپوِء پنھنجي تہ چيو ھ     رڱکي منھنجا ۽ پھچ، ُاتي.  سڏ ٿھتي ۽
ھ  و        ٿپنھنجو ۾ پاسي منھنجي کي ُان ۽ نه:     اِءڌپھچاِء، وفا بي پر يو،ٿ۽

آ  .يوڻايمان

توماسجواب   28 پال      نوڏ۽ منھنجا ته، کيسچيو .ھارڻ۽ خدا    منھنجو ۽
تہ    29 کيسچيو کي    ڻاڪاڇ امس،ٿعيسٰي مون تو تنھن  وڏٺتہ تو ريڪآھي،

 : س   آھي آندو نہ     اڳاڀايمان جن ُاھي ا     وڏٺآھن آندو ايمان پر .نٿآھي،

( - 22، 18-16: 5 وںیاتیگل.4 25ميوا )

چوان   16 مان نہ            وٿاھو پوري خواھش جي جسم اوھين ۽ ھلو، ۾ روح پوِء تہ
.نداڪ

اھي             االِءڇ17 ۽ آھي، خالف جي جسم روح ۽ آھي خالف جي روح جسم جو
تنھن    ئيٻ ڪھ آھن، خالف اھي   ريڪجي سگھو ريڪ اٿن مڪاوھين
چاھيو   يڪجي .اٿتوھان

جي 18 پا  ھنڪڏپر شريعتجي         ڪاوھين اوھين تہ آھيو، وارا ھدايت جي روح
. آھيو   نہ تابع

ني         ...22 نرمي، صبر، امن، خوشي، پيار، ميوو جو ايمان، ي،ڪروح

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 ،6 فيبروري
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23 : اه  مزاج .وڪخالف  يڙنرمي، ناهي    قانون به
جي  24 اھي تي           يڪ۽ صليب سان خواهشن ۽ پيارن کي تن آھن جا مسيح

.ھيوڙچا آھي   ويو
رھون     ھنڪڏجي25 ۾ روح پ     ا،ٿاسان کي اسان ته ھل   ڻاچو ۾ .ڻروح گھرجي 

(2: 8روميون .5 قانون )
موتجي...              2 ۽ گناهه کي مون قانون جي روح جي زندگي ۾ عيسى مسيح

آزاد    کان .يوڪقانون آهي 

صحت   ۽ سائنس
1.109 :32-7

جون   حقيقتون،  يٽروح شيِء،        - عظيم هر موجودگي، جي طرح هر مطلق، قادر
س  مال   نيڀروح جو کي   يڄس ،ڪطاقتن  -،ڙندڪهٺسائنسکي   نيڀس ،ڻرڀخال

حقيقي           معاملو ته آهي تضاد جي عقيدي ان الِء ابدي.  وٿسگهي  يٿهميشه اهي
وجو            ابتدائي تي طور حقيقتجي روشن جي تخليق جي خدا کي دحقيقتون

جي    يون،ٿ نڪظاهر  هن ۾ سندسح    يوڪ جههڪ وڪجنهن اهو جي متڪآهي
بيان   يڪني .يوڪسان آهي   ويو

2.222 :31-13

ختم        کي عقيدي غلط ان کي ۾       ڻرڪاسان معاملي ذهانت ۽ زندگي ته گهرجي
پا   ۽ جي   ڻآهن، پوکيون م   يڪ��کي .    " ملڪخالص۽ ۾  روح ته، پولسچيو آهي

نه          پورو خواهشکي جي جسم توهان ۽ اهو."      نداسينڪهلو، اسان ۾ بعد يا جلد
ج             سان وهم هن زنجيرون جا صالحيت محدود جي انسان ته سين يلڙسکندا

رهي          ۾ جسم بدران جي روح هو ته .و،ٿآهن ۾      مادي بدران جي روح

ن    مادو اظهار جو . ريڪ وٿروح جي.       آهي روح وسيع تمام المحدود هنڪڏخدا
س  ج    ڀروح هر ۽ کان       يڪٿ۽  اڇآهي،  ههڳآهي غلطي سچائي ته رکو ياد آهي؟
و    يڏو اسان ۽ گه  يڏآهي، گه  ٽکي .    ريڪ اٿنه  ٽ۾ ۽  آهي، روح روح سگهون

و    کان جسم . وڏروح جي  ه  هنڪڏآهي هو     يروڀ ڪروح هوندو اندر جي ،جسم
تنهن     ۽ هوندو، محدود نه   ريڪروح .يٿروح سگهي 

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 ،6 فيبروري
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3.140 :4-22

ه   خدا آهي،    ڪاهو وجود ن    وڪجسماني پچ سچ .  ريڪ وٿبه هن  بائبل سگهي
نمائندگي   نه: "    وٿچوي  نديڪجي منهن منهنجو ته وڇ و،ٿسگهين  سيڏتون

ما  وڪاتي  نه    هوڻبه کي ."      سندو،ڏمون روحاني   پر نه تي طور مادي جيئرو ۽
طور         دماغ االئي کي هن اسين تي ۽    ا،ٿ ونڻاڄطور سچائي زندگي، جيئن

پو.        ۽ فرمانبرداري سان تناسب ان اسان خدا   نداسينڪ اڄمحبت اسين جيئن
سمجهون     کي فطرت سمجھ    اٿجي کي هن پيار   ڻ۽ ڪيڌو ا،ٿ ريونڪسان

نه     جنگ تي خوش        ندا،ڪجسمانيت ۾ خوشحالي جي خدا پنهنجي .ينداٿپر
   . کو        جي محبت جو سر نه هوندو جو دل پوِء ها  ريڪجي  ٽمذهب يڻانسان

کي     -    ماکيَء رهندو، نه حرامي ۽ ا  ڪڍڻظالم نگل  نٺ۽ .ڻکي

عبادت     اسان تي طور تي       نداڪروحاني طور مادي اسان جيئن صرف آهيون،
. اٿ ريونڪبند  ڻرڪعبادت  مادي.       آهي روح جو عيسائيت عقيدت روحاني

پو   ذريعي .   اڄجي ۽   يھودي آهي ر  يونٻپادري قسم    وڳرسمون جا عبادت سچي
پا  . "  وڇ۽ عبادت  سچا عبادت    ڙندڪآھن جي ."نداڪپيء سان     سچائي ۽ روح

صفحو ڙايند 16-21: 4.317
انفراديت    جي گه    نهنڪانسان کان لحاظ آهي   ٽبه ۽     وڇنه آهي روحاني اها ته

.    ڻاڪاڇ انفراديت           روحاني جي هن آهي نه تي رحم جي مادي زندگي جي هن ته
و     کي انسان سمجهه و    ڪيڌجي ۾ سچائي ب  ڪيڌحقيقي، هن  ي،ٿ ائيڻمضبوط ۽

فتح        کي موت ۽ بيماري گناهه، ب   ڻرڪکي قابل ۽ ھارڻپال جياسان.  وٿ ائيڻجي
جيئرو     ڻپا رٽماس مان قبر ا      ڻيٿکي جي شاگردن پنھنجي پوء پيش يانڳکان
سا  يو،ڪ کي     يوڳاھو جنھن آھي ا    لوريڪعيسي کان سانحي .يوڪپيار  ڳتي ھو 

مثالي       انهن،ڏ امسٿپسند  ماديت ۾ مادي بدران جي کي ڙيندڏ اريٽڪوڇروح
و             وليڳ کان روح الِء، شاهدي جي جسم حواس۽ مادي ۽ هو امرتا ،ڪيڌرهيو

پيش   -        ثبوت اهو يسوع کي هن سان، دل . يوڪجي صليب      آهي نه بدليل هو ته
    . ش  بيوقوف۽ هن ذريعي ه  انهن،ڏشاگرد  يڪجي حقيق  ڪعيسى تجسماني

ماس   جيستائين رها   رٽرهيو، جو .      وڪزمين سواِء  کان نمائش جي شيِء يوٻرهيو
نه   جھڪ کي    يٿبه وجود .     امسٿسگھيو يقين   تي معاملي الِء هن حقيقي الِء
تصور           مڪبه  وڪ ڻرڪ جو اهميت جي روح الِء هن پر هو، ڻڻاڄاهو -  ڻرڪنه

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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نه         اڪته  ختم کي امرتا ۽ دماغ شيِء را   نهنج ي،ٿسگهي  ريڪبه روح ڄ۾
و  - ندوڪ .کيوڏ ڪيڌآهي هو 

بيان       جسماني وانگر حقيقتن کي بيمارين اعالن    ا؛ٿ نڪحواس اهو صحيفن پر
س   وٿ ريڪ خدا جيتو  اهيوٺکي  نيڀته رهيا     ڪيڻآهي، چئي اهو حواس جسماني

ب       سبب جو بيماري مادو ته نه         ائيندوڻآهن شفا کي ان دماغ االئي ۽ يا يندوڏآهي
پيدا.    يندوڏنه  حواس حمايت     اٿ نڪمادي جي انهن مادي، يڪجي اٿ نڪ۽
.    ،ڙوڪ م      کي روح اهي آهن بيوقوف يا غرضي وجهي   يَءٽخود ها، ينڇڏ۾

ل   کي وجهي   ٺزندگيَء تباهه       ينڇڏ۾ کي شيِء هر ۽ . ينڇڏ ريڪها، اسان  ها
هن      احساسجي مادي خاموش       ڙوڪکي سان سچائي احساسجي روحاني کي

.         ڻرڪ ختم  کي غلطي تي طور الزمي کي اسان سب  ڻرڪگهرجي ڻائڻب بجو
جي  آ       وڪگهرجي کي عقيدي جي موت ۽ خالص    يندوڻگناهه مطلقيتجي ۽

ختم    .يندوڇڏ ريڪاحساسکي

س   اڇ انسان و  نيڀبيمار !    ڪيڌکان اختالفي    هو جيستائين پر نه آهي؟ گنهگار
ش     جي خدا هو .       لڪآهي، بيزار   کان عقيدن مادي جي انهن آهي مان  ي،ٿنه جنهن

گه  ما  ي،ٿاچي  ليفڪت يڻتمام ترقي   ڪيڌو هوڻغلط جيئن ا،ٿ نڪروحاني
زندگ -          -   روحاني آهي ۾ مادي زندگي ته آهي يقين اهو يا کي   يغلطي حقيقت جي

.وٿ ريڪحاصل 
5.252 :16-20 ،31-8

بلند          آواز پنهنجو سان غرور احساسحقيقتجي چوي   وٿ ريڪمادي :وٿ۽

۽     لڪبل مان آهيان، ايمان ما  وڪ��بي سگهان ريڪ يٺڳمان.  يڻاڄ وٿنه  هوڻبه
قتل و،ٿسگهان  ريڪ ٽرلڦ و،ٿسگهان  ريڪزنا  و،ٿسگهان  ريڪ ڙوڪ و،ٿ
س        و،ٿسگهان  ريڪ جي بدمعاشي جي زبان صاف مان بچي  پڻاڃ۽ کان

.وٿسگهان 

ک   روح، شاھدي :وٿچوي  ندي،ڻمخالف

. مان          . هو   آهي مثل منهنجي آهن، روحاني حواس جا جنهن انسان، آهيان روح
ظاهر     کي سمجھ .  ڻاڪاڇ و،ٿ ريڪالمحدود تقدسجو     آهيان المحدود مان ته

جو    وجود س   - مال،ڪحسن، شان، آهن،   ڀالفاني .وڇمنهنجا آهيان     خدا مان ته
امرت     کي انسان .   وڇ و،ٿ يانڏمان شامل     مان آهيان سچ مان ۽ وٿ ريانڪته

کي   نيڀس .   وڇ و،ٿ يانڏنعمتن زندگي     مان آهيان پيار مان بغير و،ٿ يانڏته
بغير،     بغير ۽ .     وڇشروعات س     ۽ آهيان عظيم مان آهيان زندگي مان جههڪ ڀته
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.  وڇ و،ٿ يانڏ س     مان آهيان دماغ مان آهيان    نيڀته مادو مان  ڻاڪاڇجو ته
. آهيان    مان ته آهيان

6.492 :3-6

ف    الِء، استدالل ا  رڪصحيح ه  ڳکان هج  ڪفقط يعني  ڻحقيقت گهرجي،
   . ۾،  حقيقت وجود آهي،     وڪ يوٻروحاني نه وجود جي    ڻاڪاڇبه ان زندگي ته
متحد      سان موت مثال، .يٿنه  يٿبي سگهي 

7.471 :13-20

تسليم       کي حقيقتن سائنسجي حقيقتن  ڪيڻجيتو - ي،ڃو يوڪخدائي انهن
آهي،            نه ذريعي احساسجي مادي يا مادو، برائي، ثبوت ثبوت   ڻاڪاڇجو اهو ته

ه      انسان ۽ خدا ته م  ائيڙجهڪآهي برقرار      ملڪ۾ احساسسان روحاني تي طور
ع.         جو خدا الء هميشه ۽ آهي، انسان .  سڪآهن المحد   خدا آهي آهي، ودرهيو

۽     ريڪتنهن  آهي، موجود .  اڪ يٻهميشه ان      ناهي موجودگي ۽ طاقت ريڪبه
.ائناتڪ آهي        حقيقت جي تخليق ئي روحانيت جي

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 
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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
. ۾                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 

_____________________
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