
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،22 مئي 
جسم    – موضوع ۽ روح

مئي   .2022، 22آچر،

جسم  —   مضمون ۽ روح

: متن   جو 27: 6یوحنا   گولڊن

نه”      محنت الِء گوشت جي     ئي،ٿناس  وڪجي ريوڪان الِء گوشت انھيَء وڪپر
جي      رھي، قائم تائين زندگيَء کي   ابن وڪدائمي اوھان .يندوڏآدم

: پڙهڻ  9، 8: 107زبور جوابدار
11-7: 19زبور 

ما  8 ته واکا   هوڻها جي ني    نڪ ڻرب جي هن عجيب     يڪها جي هن ۽ الِء،
جي    منڪ انسانن !ارنٻالِء الِء 

س     االِءڇ9 کي روح آرزومند ھو ني     و،ٿ ئيڏ ونڪجو کي روح بکايل يَءڪ۽
.وٿ ريڀسان 

م   7 قانون جو تبديل     ملڪرب کي روح يقيني:    وٿ ريڪآهي، شاهدي جي رب
ب     آسان کي عقلمند .وٿ ائيڻآهي،

خوش        8 کي دل آهن، صحيح قانون جا ح:   اٿ نڪرب جو خالص مڪرب
روشن     کي اکين .وٿ ريڪآهي،

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 ،22 مئي

جسم   – موضوع ۽ روح

رھ      9 ھميشه آھي، صاف خوف جو :   ڻخداوند فيصال   جا خداوند آھي وارو
. آھن    سچا ۽ سچا

و   10 کان سون س     ڪيڌُاهي تمام ها، آهن، :   يٺگهربل ماکيَء   ۽ ماکي کان سون
و   تڇجي  به .اٺم ڪيڌکان

تنھنجو       11 ذريعي جي انھن عالوه کان جي     اريوڄيڊ انهوٻان انھن ۽ آھي، ويو
و  الڀسن .وڏ۾ آھي   اجر

خطبو   جو سبق

بائبل
3-1: 55يسعياه .1

ه  1 هر پا   ايلڃا وڪجي ڪها، اچو و    انهن،ڏ يڻآهي، جنهن اهو پئسا ٽ۽
خريد.    اچو، خريد         ريوڪناهي کير ۽ شراب اچو، ها، کائو؛ بغير ريوڪ۽

. جي    قيمت ۽ پئسن
پئسا   2 الِء محنت      اڪجي ريوڪخرچ  اٿ وڇان جي توھان ۽ ناهي؟ ماني

جي    آھي الِء نه   اڪانھيَء کائو  و،ٻڌسان  يانڌ الههڳمنهنجي  ئي؟ٿراضي ۽
کي       وٺس وڪجي روح جي توهان ۽ خوش   لهيٿآهي، .ڻيٿ۾ گهرجي 

مون    نڪپنھنجو 3 ۽ : انھنڏالھي، .  ،ٻڌاچو  مان      ۽ رھندو زنده روح تنھنجو ۽
ھ   سان واعدو   وڪڙتوھان .ندس،ڪدائمي رحمت      يقيني جي دائود حتي

14: 31يرمياه.2

کي      14 روح جي پادرين مان چ     يندو،ڇڏ ائيٿڪ۽ منھنجي قوم منھنجي ائيڱ۽
راضي   فرمائي   يندي،ٿسان .وٿخداوند

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 ،22 مئي 
جسم    – موضوع ۽ روح

طرف ) 1: 4لوقا .3 ،(  1جي ،33-37

پا  1 عيسٰي سان   ڪ۽ مو   رجيڀروح کان آيو، يٽاردن
عبادت 33 ھ  ۽ ۾ ھ    ھوڻما وڪڙخاني ۾ جنھن روح   ڪناپا يڪڙھو، جو شيطان

و   ۽ ر   يڏھو سان .ريڪ ڙآواز چيو 
ا   و،ڳل ڻچو34 کي سان.       يوڏ يڇڏ يلوڪاسان تو کي اسان ناصري، عيسى اي

تباهه     اڇآهي؟  وڻرڪ اڇ کي اسان س     ڻرڪتون توکي مان آهين؟ انڻاڃآيو
.   يرڪتون  وٿ پا  جي خدا .ڪآهين ذات 

کيس   ھنڏت35 ن       ينديڏ ڇڙٻعيسٰي مان انھيَء رھ، چپ تہ ۽. ڃو ريڪچيو
ا     ھنڏج ۾ وچ کيس ت  يوڇڏ الئيڇشيطان کانئس   ھنڏھو، ريڪن اھرٻھو

نہ      ايذاُء کيس ۽ .نوڏآيو،

س 36 پا   يٿحيران  يئيڀاھي ۽ ھي   اڳل ڻالھائڳ۾  ڻويا !المڪ وڙھڪتہ آھي 
ناپا       ڻاڪاڇ سان طاقت ۽ اختيار هو ح   ڪته کي اهي  و،ٿ ئيڏ مڪروحن ۽
.رنداڪن اهرٻ آهن 

مل    37 شهرت جي هن چو  ڪ۽ ج  اريڌجي ن  ههڳهر .ريڪتي وئي 

طرف  )1: 12لوقا .4 31-28، 24( - ڪه )13،( ، 3جي

ج  ئيڳسا1 ما   هنڏوقت، بيشمار مي  هنڻاتي جو    يوڪ ڏگ ڙجو قدر ايتري ويو،
ه  چ  ئيٻ ڪاهي ويا، هيڙتي

ھ  ھڏگ... 13 ماس    يڪڙمان ته، چيو اھو  الھايو،ڳسان  اءڀمنھنجي  ر،ٽکيس ته
گ   سان .ڏمون ورهائي   ورثو

14: ته    چيو کيس کي     ۽ مون انسان، ب  نهنڪاي تقسيم    ايوڻجج توتي ؟ڙندڪيا
خبردار       15 تہ چيو کي انھن ھن بچو،     جوٿ۽ کان اللچ ما االِءڇ۽ جي ھوَءڻجو

گھ       جي شين انھن واسطو جو جي    ائيَءڻحياتيَء آھي، نہ و  يڪ۾ .ٽھن آھن 

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 ،22 مئي

جسم   – موضوع ۽ روح

ھ    16 کي انھن ھن ھ  ايوٻڌمثال  وڪڙپوِء ما  يڪڙتہ تمام   ھوَءڻامير زمين جي
.ئيڪپوک  يڻگھ

مان       17 سوچيو، ۾ دل پنهنجي هن و   ڻاڪاڇ ريان،ڪ اڇ۽ مون جاء اڪ ٽته
ميوو    جتي الء؟ ڻيڏناهي

ائين      18 مان ته، چيو هن کي:     ندسڪ۽ گودامن پنھنجن و  اھيندس،ڊمان وڏ۽
سامان.          اھيندسٺ پنھنجو ۽ ميوو سمورو پنھنجو مان ُاتي .يندسڏ۽

و        19 تو روح، چوندس، کي روح پنهنجي مان گه    يترنڪ ٽ۽ کان سالن وڻئي
  . آرام   آهي رکيل خوش     ر،ڪسامان ۽ پيئو .يوٿکائو،

ا       20 بيوقوف، اي ته، چيو کيس خدا ويندي،      ڄپر گھري توکان جان تنھنجي رات
شيون    اھي جي   نھنڪپوِء ھونديون، آھن؟ نيونڏتو  يڪجي

جي   21 آھي اھو گ    وڪاھو خزانو الِء آ    و،ٿ ريڪ ڏپنھنجي جي خدا دولتمند وڏ۽
ناھي.

تنھن       22 تہ چيو کي شاگردن پنھنجن ھن کي    ريڪپوِء اوھان تہ وٿ ايانٻڌآٌء
الِء    جان نہ   وبہڪپنھنجي اوھين   ريوڪخيال . اڇتہ ن  الِء،  يڪکائو جسم

.ڻپائ وڪجي گھرجي 
و   23 کان گوشت و      ڪيڌزندگي کان لباس جسم ۽ .ڪيڌآهي، آهي 
غور   نڪڪڙ24 پوکين    االِءڇ ريو،ڪتي نه اھي ن  اٿجو ۾.  اٿ ينڻل يڪ۽ جنهن

.      وڪنه  کارائي     کي انهن خدا ۽ گودام نه آهي کان:   وٿگودام پکين توهان
آهيو؟  يتروڪ بهتر

جي 28 جي      ھنڪڏپوِء پھريائين، کي گھاس انھيَء ۾  ينھنڏ ڄا وڪخدا ميدان
س   ۽ ا   يڻاڀآھي ۾ .  اليوڇتنور اي  کي     ورائتاٿويندو اوھان اھو وارا، ايمان

يندو؟ڏلباس  ڪيڌو يتروڪ
نه  29 ن  اڇکائو،  اڇته  ولهيوڳ۽ ش  يڪپيئندؤ، مبتال   ڪتون .يُءٿ۾

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 ،22 مئي 
جسم    – موضوع ۽ روح

س 30 قومون      نيڀانھن جون دنيا الِء :    وليڳشين پيُء   جو توھان ۽ آھن رھيون
.وٿ يڻاڄ آھي         ضرورت جي شين انھن کي توھان ته

جي     31 بادشاھت جي خدا س.   ريوڪ والڳپر اھي شامل    ڀ۽ ۾ توھان شيون
.يونڪ وينديون 

28: 10متی .5
نه    28 کان انھن مارين    يڪجي وڊڄ۽ کي مار    ا،ٿجسم کي روح قابل  ڻپر جي

کان      ان پر آھن، جسم    وڪجي وڊڄنه ۽ ناس     نهيٻروح ۾ دوزخ ريڪکي
.وٿسگھي 

26-24: 16متی .6

جي       ھنڏت24 تہ چيو کي شاگردن پنھنجن پ  وڪ ھنڪڏعيسٰي يانٺمنھنجي
ان     ڻھل پنھنجو اھو تہ ک    ريڪ ارڪگھري صليب پنھنجو پ  يڻ۽ يانٺمنھنجي

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

40، 38، 33-31: 6یوحنا .7

ابا   31 جا .       رٿ اڏاڏاسان کائ     کين ھن تہ آھي لکيل جيئن هئا کائيندا َمن الِء ڻ۾
ماني    مان .نيڏآسمان

سچ          32 کي اوھان آٌء تہ چيو کي انھن عيسٰي اوھان   ايانٻڌ وٿپوِء موسٰي تہ
نہ       ماني اھا مان آسمان .       نيڏکي ماني  سچي کي اوھان پيُء منھنجو پر ھئي

مان   .وٿ ئيڏآسمان
جي      االِءڇ33 آھي اھو ماني جي خدا ھي   وڪجو مان کي   وٿلھي  ٺآسمان دنيا ۽

.وٿ ئيڏزندگي 

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 ،22 مئي

جسم   – موضوع ۽ روح

ھي    االِءڇ38 مان آسمان آٌء انھيَء       وٿل ٺجو پر نہ، الِء مرضيَء پنھنجي آھيان،
مو       کي مون جنھن موجب مرضيَء .ليوڪجي آھي 

مو         40 کي مون جنھن آھي مرضي جي انھيَء اھا تہ    ليوڪ۽ الِء انھيَء آھي،
کي    وڪجي فرزند م  سيڏبہ آ  سٿ۽ زندگي     ي،ڻايمان جي ھميشہ کي تنھن

آخري      کيس مان ۽ جيئرو   ينھنڏملي، .اريندسٿا ريڪتي

8-6، 1: 5ينٿرنڪ 8.2

اسين  االِءڇ1 جي  اٿ ونڻاڄجو گھر       ھنڪڏتہ زميني جي خيمي ھن جي اسان
و   يڃو اھيوڊکي  اسان ھ   ٽتہ جي ھ   يڪڙخدا آھي، آھي  وڪڙعمارت گھر
نه   نٿھ وڪجي .اھيوٺسان دائمي      ۾ آسمان آھي، ويو

رکون     ريڪتنهن 6 يقين هميشه ج  اٿ ونڻاڄ ا،ٿاسان ۾   هنڏته، جسم اسين
: آهيون         حاضر غير کان رب اسان آهيون، ۾ گهر

هلون      ڻاڪاڇ)7 سان ايمان اسين :( سان ڻسڏنه  ا،ٿته

رکون   8 يقين چوان   ا،ٿاسان بل    و،ٿمان آهيون تيار حاضر    هڪ۽ غير کان جسم
حاضر     ،ڻره سان رب .ڻيٿ۽ الء 

(23: 5 يسلونينٿ 9.1 مان )  ۽
گهران...       23 دعا کان خدا مان س    وٿ۽ جو توهان جسم     وڄته ۽ روح ۽ روح

اچ       جي مسيح عيسى خداوند جي .ڻاسان رهي      محفوظ عيب بي تائين

صحت   ۽ سائنس
1.477 :22-29

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 

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 ،22 مئي 
جسم    – موضوع ۽ روح

.     انسان جي     حقيقتن بنيادي هندستانين آهي اظهار جو کي نڪجھل جههڪروح
ه  هنڏج يو،ڪڙپ خوبصورت   ڪانهن س  ڍنڍخاص جي "  يوڏکي روح عظيم

."ينڪمس

2.209 :5-9

س   پنهنجي س     ڪجڙجو نيڀذهن، انهن ۽ اعلٰي ح  نيڀتي و،ٿ ريڪ ومتڪتي
مر      جو نظام جي نظام جي       زيڪپنهنجي تخليق وسيع سموري پنهنجي آهي، سج

     .        . يا   جسم فاني ۽ مادي آهي ماتحت جي دماغ خدائي انسان ۽ روشني ۽ زندگي
. ناهي   انسان دماغ

3.309 :24-32

ظاهر      اهو سائنس جي ه       يٿ ريڪوجود الِء روح يا روح المحدود ڪته
هج    ۾ جسم ه    ڻمحدود الِء انسان پنهنجي   ڪيا ال  ڙاهيندٺذهانت ڻهج ڳکان

.   نڪنامم فرض  اهو ته      ڪه ڻرڪآهي آهي غلطي نمايان يڙاه اڪخود
به   يا    ڪوڙجه يٿسگهي  يٿحقيقت جانور ج   ينڄاڀنامياتي زندگي، هنڏجي

ختم        يڙاه ۾ موت هميشه زندگي نهاد ه  هنڪڏزندگي.  يٿ ئيٿنام ڪبه
نه     ختم الِء .  ينديٿلمحي تنهن  نامياتي    هنڪڏاهو  ريڪآهي يا ساختي به

۽   نه    هنڪڏناهي، جذب جو        يندوٿبه پنهنجي جي ان ئي نه ۽ ڪجڙآهي
. محدود  طرفان

4.478 :3-8

و  جو        ٽتوهان امر يا روح اندر جي جيتو   وڙهڪموت آهي؟ قدرتي ڪيڻثبوت
انسان      مطابق، تعليمات جي کي        هنڪڏسائنس جسم کي روح يا روح ينديڇڏبه

داخل     ۾ ان .  وڏٺنه  ڻيٿيا رها  روح جو    ڻآهي نظريي سواِء   وڙهڪجي آهي، بنياد
جي؟   اعتقاد فاني

5.372 :2-13

ه    فقط فاني .    ڪبدن مي        ماده شما آنچه است ماده به ذهن نادرست فاني باور
به           -     ميلتون توسط که بود ابتدائي فاني ذهن حل، راه در خطا اصل در ناميد

 .   " ي"    شد تشبيه کهنه شب و است        ڪآشوب اين فاني ذهن اين مورد در نظريه
بازتوليد        را انسان ميد آن احساس را      ند،ڪکه استخوان و گوشت خون، سگهه

.              لیتشک در  اوست، انديش و خدا يا الهي ذهن همه آن در که هستي علم دهد

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
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انسان                انکه يا است، فرياد ماده که باور اين براي اما است، تر روشن عصر اين
ف  مقيد        رڪبه را خود شود، وارد خود سپس.     ندڪمجسم و را، خود عقايد

ا          قانون را آن نام و ناميد رادي خود .لههيپيوندهاي گذاشت 
6.60 :29-3

و  بر         ٽروح کي ذات انسان سان جن آهن وسيال ۽  ڻيڏ تڪالمحدود الِء،
و  حاصل    ڪيڌخوشيون سان رک    ينديونٿآسانيَء جي اسان و  ڻ۽ ڪيڌ۾

جي   هونديون، ۾   هنڪڏمحفوظ الفاني.     يڃو وليوڳروح ئي لطف اعلٰي صرف
پورو      کي خواهشن جي احساس.     اٿسگھن  ريڪانسان ذاتي کي خوشيَء اسان

اند   حدن ن  رجي .     ريڪ اٿمحدود نه  مزو حقيقي حواس .ينداڏسگهون آهن 

7.232 :19-25

کا       هنڪڏيسوع  دوا، ته سيکاريو نه اهو صحتمند      و،ڌبه کي انسان ورزش ۽ هوا
تباهه       ي،ٿسگهي  ائيڻب کي زندگي انساني اهي هن.    يونٿسگهن  ريڪيا ئي نه ۽

واضح        کي غلطين انهن سان عمل کي.      يوڪپنهنجي آهنگيَء هم جي انسان هن
۽   يڪنه  يو،ڪاشارو  انهنڏذهن  س    هنڪڏاهميت، جي خدا انداز   زابه اثر کي

مذمت        اڪجي ئي،ڪنه  وششڪجي  ڻرڪ جي خدا جي موت ۽ بيماري گناهه،
ل   مهر .يڇڏ ائيڳتي

8.388 :12-24

تسليم     کي مفروضي کا  يوڪعام جي       وڌته ان ۽ آهي، غذائيت جي زندگي
ه    ۾ هدايت کا     -  يٻ ڪسامهون اهو آهي، ضرورت جي تباهه   وڌداخال کي زندگي

رکي    ڻرڪ طاقت ه  و،ٿجي جي      تائيٽگه ڪخدا، مقدار يا معيار اضافي، يا
س.   هي ه          نيڀذريعي جو نوعيت واري ابهام جي نظرين جي صحت ڪمادي

       . تباهي  خود ۽ متضاد خود اهي آهي پا   "اهيٺآهن،  ڙندڪنمونو آهن ۾ ڻرهيا
 "   " تباهيء  کي جنهن بادشاهي، ." انهنڏورهايل جي    آهي ويو وڌکا هنڪڏپهچايو

تيار      الء شاگردن پنهنجي ن      يوڪيسوع تباهه کي زندگي اهو .ريڪ وٿهو، سگهي 

کا     ته، آهي اها م   وڌحقيقت جي ن     ملڪانسان انداز اثر تي اهو  ري،ڪ وٿزندگي ۽
ظاهر   .هنڏج و،ٿ ئيٿخود آهي          زندگي جي اسان خدا ته آهيون سکندا اسان

9.220 :22-32

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 9 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،22 مئي 
جسم    – موضوع ۽ روح

ه  ڪه و     ڪدفعي کي روحانيت پنهنجي پا    ڻائڌپادري ۽ ماني کا  يڻالِء وڌجو
نا.     يوڪاختيار  جي صحت جي کي     سي،ڏ اميڪهن پرهيز پنهنجي يڇڏهن

نصيحت   ينٻ۽  نو،ڏ وا    نيڏکي ۾ فضل جي    ڌته غذائيات .ريوڪنه  وششڪالء

رک     اهو روزو ته آهي دعوت   ڻاعتقاد طور      ڻيڏيا جسماني يا اخالقي کي انسانن
ب   بهتر و      يڱچ "وٿ ائيڻتي جي علم جي برائي ه"    ڻ۽ مان ميوي آهي، ڪجي

     ". جي     "     جسم فاني ذهن فاني کائو نه مان ان توهان آهي، فرمايو خدا بابت جنهن
ترتيب    نيڀس کي ه   و،ٿ ئيڏحالتن معدي، کي   رتدل،  ن،ڦڦڙ ا،ڏ۽ رولٽنڪوغيره
س  و،ٿ ريڪ ه   وڌجيئن يا منتقل   ٿسنئون .وٿ ريڪکي

10.530 :5-12

جي              خدا آهي، ويندو رکيو برقرار طرفان جي خدا کي انسان ۾، سائنس خدائي
    . ح   جي خدا زمين، اصول جو کا      مڪوجود الِء استعمال جي انسان پيدا وڌتي،

ه  ندي،ڻاڄاها.  يٿ ريڪ الء   "   ڪيسوع زندگي پنهنجي چيو، خيال  وڪدفعو به
توهان    اڇتوهان  ريو،ڪنه  يا " -  اڇکائو، خ  پنهنجي تي   القپيئندا، استحقاق جي

س     کي خدا پر .   نيڀس ي،ڻاڃنه، کارائ        کي انسان قدر جيتري کي، ماء ۽ پيء ڻجي
لليون     ڻيڏ اڙپڪ۽  هو جيئن .ندوڪالِء آهي 

11.382 :5-8

تي     ڌا هنڪڏجي صحت حفظان جي  رسچنڪته  يڃو نوڏتوجه سائنس
ف   ۽ روحانيت   رڪمطالعي ا  انهن،ڏجي شروع     يلوڪاهو ۾ سالن يٿهزارين

ويندو.

12.222 :31-6

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

نه          پورو کي خواهش 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

13.427 :2-12
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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 جي ان به

سگهي    ڪيڌو مري غائب       وٿنه ۾ الشعور ئي نه ته ڻاڪاڇ و،ٿسگهي  يٿ۽
. ئيٻ جي   آهن م      هنڪڏالفاني کي موت وقت هن ن    وٿ يڃانسان کي ان هته
ج  ڃڻم ۾    وٿ يڻاڄاهو  هنڏگهرجي موت ناهي،    اڪته حقيقت ته ڻاڪاڇبه

        . منحصر      تي مادي وجود ته آهي عقيدو اهو آهي موت بي سچائي جي وجود
مل     تي طور الزمي حاصل       ڻآهي، مهارت جي سائنس ۽ ا  ڻرڪگهرجي ،ڳکان

سگهجي     سمجهي کي هم  وٿزندگي .وٿسگهجي  ريڪحاصل  ٿ۽

14.9 :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 هي. ڻرڪصرف
ايل    جو .          وڊوراڊعيسائيت روح  صرف ۽ آهي، شامل سائنس جي زندگي ۾ ان آهي

خ  تسليم   رولٽنڪ دائيجي مال      و،ٿ ريڪکي جو اسان روح ۾ ۽  ڪجنهن آهي،
کي      انسان ۽ احساس .ابهڪمادي ناهي   جاء

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 
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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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