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روح – موضوع

آگس  .2021، 15 ٽآچر،

روح — مضمون�

: متن   جو 3: 23زبور  گولڊن

       : خاطر"       جي نالي پنھنجي کي مون ھو ٿو ڪري بحال کي روح منھنجي اھو
". ٿو      وي ۾ راھن جي صداقت

: پڙهڻ  16،  14-9: 2کورنتيان  1جوابدار

ئي                 9 نھ ، آھن يون ڪن نڪي ، آھن يون ڏ نه اکيون ، آھي لکيل جيئن پر
آھن               ڪيون تيار خدا جيڪي شيون اھي ، آھي ٿيو داخل ۾ دل ماڻھوَءجي

. ٿيون       ڪن پيار کيس الِءجيڪي انھن
10  : االِءجو            آھي ڪيو ظاھر ڏانھن اسان سان روح پنھنجي کي انھن خدا پر

. شيون              جھيون جون خدا ، ھائو ، ٿو ڪري وال جي شيء ھر روح
روح              11 انھيَءجي سواِء ، شيون ماڻھوَءجون ڪنھن ٿو اڻي ماڻھو الِءته ا

               ، ماڻھو ڪو ٿو اڻي شيون جون خدا جو قدر ايتري آھي؟ ۾ ان جيڪو جي
. روح    جو خدا پر

جو                12 خدا جيڪو روح اھو پر ، نہ روح جو دنيا ، آھي ڪيو حاصل اسان ھاڻي
کي.             اسان آزاديَءسان جيڪي کي شين انھن اڻون اسان جيئن ته آھي

. طرفان      جي خدا آھن ويون ڏنيون

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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دانائي             13 جي ماڻھن جيڪي نہ ۾ لفظن انھن ، ٿا الھايون اسان شيون ڪھڙيون
    . روحاني         جو شين روحاني ٿو سيکاري پاڪروح جيڪي پر ، ٿي سيکاري

. ڪرڻ   مقابلو سان
14  : اھي            االِءجو ڪن نٿا قبول کي شين جي روح جي خدا ماڻھو قدرتي پر

          : اھي    اڪاڻتہ ، ٿو سگھي اڻي کي انھن اھو نڪي آھن الِءبيوقوفي انھيَء
. آھن      ويا پرکيا تي طور روحاني

پر             16 کيسسيکاري؟ اھو ته ، کي عقل جي خداوند آھي اتو ڪنھن االِءجو
. دماغ      جو مسيح آھي وٽ اسان

خطبو   جو سبق

بائبل
(9: 35زبور .1 منهنجو )

9 .       : ۾...       سندسنجات ٿيندو خوش اھو ٿيندو خوش ۾ خداوند روح منھنجو

12-10،  8: 143زبور .2

8 :       . آھي       ڪيو روسو تي تو مون االِءجو ڻڏي شفقت پنھنجي جو صبح کي مون
   . پنھنجو           مان االِءجو گھرجي ھلڻ کي مون ۾ اِءجنھن رستو اھو کي مون

. ٿو     کڻان ڏانھن تو روح
10 : آهين             خدا منهنجو تون ته ڪرو پوري مرضي پنھنجي ته سيکار کي مون

.        . و    وي ۾ زمين سي کي مون آهي سو روح تنهنجو
11   : صداقت            پنھنجي خاطر جي نالي پنھنجي ، خداوند اي ، ڪر جلدي کي مون

. مانڪ         مصيبت کي جان منھنجي ، خاطر جي

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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ناسڪر               12 کي سني انھن ۽ ، ڏ ڪٽي کي دشمنن منھنجي سان اجھ پنھنجي ۽
.       : آھيان       خادم تنھنجو مان ته و ٿا ڏين تڪليف کي روح منھنجي جيڪي

1: 11متي .3

پاڻي             1 جي ڏيڻ حڪم کي شاگردن ارھن عيسٰيپنھنجن جڏھن ، ٿيو اھو ۽
شھرن                جي الِءانھن ڪرڻ تبليغ ۽ ڏيڻ تعليم ويو ٿي روانو اتان ھو ، ڪئي

۾.
28-22: 12متي .4

۽                 22 ، ھو گونگا ۽ و ان ، ھو شيطان ھڪڙو وٽ جنھن ويو آندو انھيَءوٽ پوِء
. ائون                 ڏ ۽ الھائين گونگا ۽ و ان جو قدر ايتري ، ڏني شفا انھيَءکي ھن

آھي؟                23 نہ پٽ جو دائود ھي ا تہ ال چوڻ ۽ ويا ٿي حيران ماڻھو سئي ۽
ڪي        ”     24 نہ کي شيطانن ماڻھو ھي تہ چيائون تڏھن و اھو فريسين جڏھن پر

. ذريعي          جي زبول بيل بادشاھہ جي شيطانن پر ، ٿو
بادشاھت             ” 25 ھر تہ چيائون کي انھن ۽ ، ورتا ،اڻي خيال جا عيسٰيانھن ۽

       . خالف         پنھنجي گھر يا شھر ھر ۽ ويندي ٿي برباد ، آھي اٿل ۾ پاڻ جيڪا
. رھندو   نه ورھايل

26. آھي              ويو ورھائجي ۾ پاڻ اھو ، ڪي اھر کي شيطان شيطان جيڪڏھن ۽
ٿيندي؟      قائم ڪيئن بادشاهي پوِءسندس

ارن             27 جي توھان ، ڪان کي شيطانن سان مدد جي بيلزبوب مان جيڪڏھن ۽
. ھوندا          جج جا اوھان اھي تنھنڪري ڪيو؟ ڪٿان کي انھن

جي              28 پوِءخدا ، ڏيو ڪي کي شيطانن سان روح جي خدا مون جيڪڏھن پر
. آئي    وٽ اوھان بادشاھت

26-24: 16متي .5

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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منھنجي       ”   24 ماڻھو ڪو جيڪڏھن تہ چيو کي شاگردن عيسٰيپنھنجن پوِء
                ، کڻي صليب پنھنجو ۽ ، ڪري انڪار کي پاڻ ته گھرجي کي ان ، ايندو پيان

. ھلي    پيان منھنجي ۽
25  : جيڪو          ۽ ائيندو و کي ان اھو بچائيندو جان پنھنجي جيڪو االِءجو

. لھندو          کي ان اھو ائيندو و جان پنھنجي خاطر منھنجي
پنھنجي               26 ۽ ي و ڪري حاصل دنيا سي اھو جيڪڏھن ، فائدو ا کي انسان

ڏيندو؟            ا ۾ بدلي جي جان پنھنجي ماڻھو يا ائي؟ و جان
13-5: 8متي .6

5             ، آيو صوبيدار وٽسھڪڙو تڏھن ، ٿيو داخل ۾ عيسٰيڪفرناحوم جڏھن ۽
کيسعرضڪيو    جنھن

6                  ، بيمار جي فالج آھي و وي ۾ گھر انھو منھنجو ، خداوند اي ، و ل چوڻ ۽
. سان   عذاب سخت

7. ڏيندس             شفا کي ان ايندس۽ آء تہ عيسٰيکيسچيو ۽
ت              8 منهنجي تون جو ناهيان الئق ان مان ، خداوند اي تہ ڏنو جواب صوبيدار

.             : ويندو     ٿي شفاياب نوڪر منهنجو ۽ الهاِء، لفظ و ر پر ين و اچي هي
ان            9 ھي منھنجي ، آھي اختياريَءھي جيڪو آھيان ماڻھو ھڪڙو آء االِءجو

    .               :  ، ڏانھن ئي ۽ ٿو وي اھو ۽ و ، ٿو چوان ماڻھوَءکي ھن مان ۽ آھن سپاھي
. ٿو                  ڪري اھو ۽ ، ڪر ھي ، کي خادم منھنجي ۽ ٿو اچي اھو ۽ ، اچو

جيڪيپ              10 چيائين کي انھن ۽ ويو ٿي حيران تڏھن ، ،و عيسٰياھو جڏھن
ايمان                  وڏو ايترو کي مون ، ايان ٿو سچ کي اوھان بيشڪآء ، آھن ويا يان

. ۾         اسرائيل بني ، نه ، آھي مليو ڪونه
جي                 11 آسمان ۽ ايندا کان اولهه ۽ ر او ڪيترائي ته ، ٿو ايان کي توهان مان ۽

. ويهندا          گڏ سان يعقوب ۽ اسحاق ، ابراهيم بادشاهيَء۾
12.      : ڪرٽيندا          ڏند ۽ روئندا اتي ۾ اونداھين ويندا ليا ا اھر ار جا بادشاھت پر

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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13       .   ”      ، آھي آندو ايمان تو جيئن ۽ و رستو پنھنجو تہ چيو کي عيسٰيصوبيدار ۽
          . پائي     شفا سائيڪالڪ۾ خود خادم جو ھن ۽ وي ڪيو توسان اھو تيئن

ويو.

3،  2: 55يسعياه .7

جي             2 توھان ۽ ناھي؟ ماني الِءجيڪا انھيَء ڪريو خرچ پيسو ٿا و توھان
کائو               اھو ۽ ، ،و سان يان منھنجي ڪري؟ نٿي راضي الِءجيڪا انھيَء محنت

. ڏيو               خوشڪرڻ ۾ ٿلھي کي پاڻ روح پنھنجو ۽ ، آھي سو جيڪو
3.         : رھندو        جيئرو روح جو اوھان ۽ ، و اچو وٽ مون ۽ ، جھڪايو ڪن پنھنجو

پڪ             جي جيتوڻيڪدائود ، ڪندس واعدو دائمي ھڪڙو سان توھان مان ۽
اجھاريون.

24-17: 4افسيون .8

ائين                17 تي ا اوھين تہ ڏيان ٿو شاھدي ۾ خداوند ۽ ، ٿو چوان آء ھي تنھنڪري
               ، ۾ باطل جي دماغ جي انھن ، آھن ھلنديون قومون غير يا جيئن ھلندا نہ

اڻائيَء             18 انھيَءاڻ ٿيڻ ار زندگيَءکان جي خدا ، ڪرڻ اونداھو کي سمجھ
: ڪري                 جي ي ان جي دل جي انھن اڪاڻتہ ، آھي ۾ انھن جيڪا ، ڪري جي

جي           19 اللچ کي پاڻ پنھنجو تنھن آھي احساسھوندو ماضيَءجو جيڪو
. الِء              ڪرڻ ڪم سان اللچ کي ناپاڪائي سي ، آھي ڏيو ڪري حوالي

20. آھيو        ساڻندا نہ ايترو کي مسيح اوھين پر
21               ، آھي ويو کيسسيکاريو ۽ ، آھي و کي ھن توھان ته آھي ائين جيڪڏھن

. آھي     عيسٰي۾ سچائي جيئن
ي               22 جيڪو ، ماڻھو پوڙھو ڏيو ڏي ۾ باري گفتگوَءجي ئين ا اوھين ته اھو

. آھي     خراب موجب خواھشن جي
۾؛         23 روح جي روح پنھنجي ي و ڪيو تجديد ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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آھي              24 ٿيو پوِءپيدا کان خدا جيڪو ، وجھو ماڻھو نئون توھان ته اھو ۽
. پاڪائيَء۾     سچي ۽ نيڪي

طرف ) 17-14،  2،  1: 8روميون .9 (2 جي

مسيح           1 جيڪي آھي وئي ڪئي نه مذمت ڪا جي انھن ھاڻي تنھنڪري
. پوِء                کان روح پر ، ھلندا نہ يان پ گوشتجي جيڪي ، آھن عيسٰي۾

موتجي             2 ۽ گناھ کي مون قانون جي روح زندگيَءجي جي مسيح االِءجو
. آھي     ڪيو آزاد کان قانون

14. آھن                پٽ جا خدا اھي ، آھن ۾ واڻي ا جي روح جي خدا جيترا االِءجو
پر             15 الِء؛ خوفڪرڻ آھي مليو نہ روح غالميَءجو يھر کي توھان االِءجو

               ، ابا ، ٿا روئيون اسان سان جنھن ، روح جو اپنائڻ آھي ڪيو حاصل توھان
پيءُ.

16. ار                جا خدا آھيون اسان ته ، سان روح جي اسان ڏئي ٿو شاھدي خود روح
وارث              17 گڏيل سان مسيح ۽ ، وارث جا خدا پوِءوارث ، ار جيڪڏھن ۽

صحت   ۽ سائنس
1.60 :29-31

خوشيون               ۽ ، ٿي ملي برڪت کي ماڻھن سان جن آھن وسيال المحدود وٽ روح
يڪمحفوظ               و ۾ رکڻ جي اسان ۽ وينديون ڪيون حاصل آسانيَءسان يڪ و

. گھرجن      ۾ روح جيڪڏھن ، ھونديون
2.302 :19-24

آھي                پيُءبه ته جيئن ، طور ڪامل ٿي ڪري ظاھر کي انسان سائنس جي ٿيڻ
وجودن                  سني ، آھي خدا ماڻھوَءجو روحاني ، دماغ يا ، روح ته اڪاڻ ، ڪامل

تي               روح بدران جي حواسن ماڻھو حقيقي ھي ته اڪاڻ ۽ ، اصول خدائي جو
. ذريعي                قانونن جي معاملن نهاد نام ته نه ، طرفان قانون جي روح ، آھي حاوي

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 ، 2021 ، 15ٽآگس 

روح – موضوع

3.273 :16-20

هم               ، مڪمل کي انسانن به ڪڏهن قانونن نهاد نام جي سائنس طبي ۽ ماديت
        . طرفان      جي روح جڏھن آھي ھوندو ھميشه انسان آهي بڻايو نه امر ۽ آهنگ

          .   ، اھميت جي سمجھڻ کي حقيقت جي اھميت انھيَءڪري آھي ويندو سناليو
. کي         قانونن جي وجود روحاني ٿي ڪري ظاھر جيڪا

4.482 :3-12

انھيَءمفروضي             آھي ڏيو ڪري مفلوج معنٰيکي جي روح لفظ فڪر انساني
  . روح                لفظ رھندڙ ۾ معاملي ، آھي ذھن سو ۽ ڙو ب ھڪڙو ئي روح ته ذريعي

             ، سان مٽائڻ کي خدا لفظ ٿو سگھجي ڪري حاصل هميشه استعمال مناسب جو
          . ۽     ، احساس ڪريو استعمال لفظ ، ۾ حالتن ين آھي معنٰيگھربل معنوي جتي

        .     ، ۾ سائنس ڪرسچن ويو ڪيو استعمال جيئن نشاني سائنسي آھي وٽ توھان
روح                 ، ،اهر کان سائنس پر خدا؛ يا ، مترادف جو روح تي طور صحيح آھي روح

. حواسسان        مادي ، احساسسان آهي هڪجهڙو
5.210 :11-18

               ، ذريعي ماڻھوَءجي ويون ٿي الِءظاھر ھميشه صفتون جون ان ۽ روح ته اڻڻ
کي                  پيرن ، ڻ کي وڙن ، ڏنائين اکيون کي ن ان ، ڏني شفا کي بيمارن ماسٽر

انساني               کي عمل سائنسي جي دماغ خدائي ٿو ي و روشني اھڙيَءطرح ، لنگھن
  .         . عيسٰيشفا    ڏنائين سمجھاڻي بھتر جي وٽڪاري ۽ روح ۽ تي جسمن ۽ دماغن

. سان           عمل مابعدالطبيعاتي ئي سا ۽ ھڪڙي گناھ ۽ بيمار ڏني

6.477 :22-29

۾                  مادي پر ، آهي انفرادي جيڪا ، ذهانت جي انسان ۽ ، زندگي ، مادو آهي روح
. سگھي.             ڪري نٿو ظاھر به گھٽڪجھ کان روح به ڪڏھن روح ناهي

         .     ، ي ڏ جھلڪ ڪجھ جي حقيقت بنيادي ھندستانن آهي اظهار جو روح انسان
.  “ سڏيو       ”    مسڪراھٽ جي روح عظيم کي خاصن ھڪڙي انھن جڏھن

7.315 :11-20

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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جو              مسيح کان احساس جي انهن ڏيا لڪائي نظريا غلط ۽ سامهون جي ماڻهن
 .         . سندن   سگھيا نه سمجھي کي وجود روحاني سندس اھي سان خدا فرزند

         .       ، سان غلطي فاني ھئا ريل خيال جا انھن هئا دشمنيَء۾ سان ان ذهن جسماني
. عيسٰيپاران              مسيح ويو پيشڪيو جيئن ، جي خيال روحاني جي بجاِءخدا

سچائيَءجي               جيڪو ، ذريعي جي گناھ ٿا ڏيون ائي و اسان تشبيھ جي خدا
         . ٿا     سمجھون وقت ان کي انھيَءمشابھت اسان ۽ ٿو ڪي احساسکي روحاني

خدا               ، ثابتڪريون کي ورثي ماڻھوَءجي ۽ ڏيون مات کي گناھن اسان جڏھن
. آزادي    جي پٽن جي

8.481 :28-32

روح               تنھنڪري ، ڪندو نه گناھ به ڪڏھن ۽ آھي اصول خدائي جو انسان روح
               . جيڪو  ، روح نه ، احساس مادي آھي اھو ته ٿا اڻون اسان ۾ سائنس امرتا جي

             . ائجي   و جيڪو احساس جو گناهه آهي اهو ته ويندو ملي اهو ۽ ٿو ڪري گناھ
. روح        هڪگنهگار نه ۽ ، آهي ويو

9.301 :23-2

.) ( “ خيال              ” تصوير آهي انسان ته جڏهن ، مادو مادي کي پاڻ ٿو ي ل انسان فاني
                ، شاھديَءکان غلط احساسجي مادي ٿا ٿين پيدا موت ۽ بيماري ، گناھ ، فريب

نقطي            تصوراتي ھڪڙي اھر کان مفاصلي مرڪزي جي روح المحدود ، جيڪو
ري                  شيِءکي ھر ٿو ڪري پيش تصوير ال ھڪڙي جي مادي ۽ دماغ ، کان نظر

. سان   يرائڻ ري
رھڻ               مطمئن غير ھڪڙو ۾ شڪلن مادي ته ٿو ڪري ظاھر کي روح ڪوڙ ھي

      . نه          تائين حد جي مرڻ امرتا آھي مادي بدران جي روحاني ماڻھو ۽ ، ھجي وارو
.         . ون.       ٿي ٽڪرا ٽڪرا ته ناهي اهو اصول ناهي جامع تي طور مڪمل روح آهي

10.240 :27-32

۽             پوري کي ھڪڙي ڪوشش۾ جي ڪرڻ منسوخ کي غلطين جي احساسن
غلطيون              سئي جيستائين ، گھرجي ڪرڻ ادا ڏور گھڻو تمام تي طور منصفاڻي
        . طريقو      خدائي جو ڪرڻ ادا اجرت جي گناهن ون ٿي تابع جي سچ آخرڪار

روح                احساس۽ ته سکڻ مان تجربي ۽ ، وئڻ کي ناسور جي ڪنهن آهي شامل
. ورهائجي     ڪيئن ۾ وچ جي

11.281 :27-1

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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نه                  ۽ ، ۾ مادي روح ، ٿي وجھي نه ۾ بوتلن پراڻي کي شراب نئين سائنس خدائي
          . جئين     ٿا ٿين تباھ خيال غلط جا اسان بابت معاملي ۾ محدود کي المحدود ئي

        . يا       ويندو يو ڪ اھر ضرور عقيدو پراڻو کي حقيقتن جي روح ٿا سمجھون اسان
تبديل               کي نظر نقطي جي اسان جيڪو ، انسپائريشن ۽ ، ويندو االيو خيال نئون

. ويندو       ٿي گم ، آھي وارو ڪرڻ

12.430 :3-7

کي                پاڻ پنھنجو ، گھرجي ڻ و حصو غلطيَءسان تي طور الزمي کي دماغ فاني
. ٿيندي                ظاھر ، مثالي مسيح ، مردانگي امر ۽ ، گھرجي ھٽائڻ سان عملن جي ان

گھرجي              ڪرڻ مضبوط بنياد جو ان ۽ گھرجي وائڻ کي سرحدن پنھنجي کي ايمان
. جي       معاملي بدران ڪرڻ آرام تي روح

13.201 :7-12

   . نئين           هڪ سچ سگھون ڪري نٿا تعمير تي طور محفوظ تي بنيادن غلط اسان
ٿي             ”     نيون شيون س ۽ ٿيون ن و گذري شيون پراڻيون ۾ جنهن ، ٿو اهي مخلوق

               .  ، حواس س ، خوف ، نفرت ، بھوڪ غلط ، خودغرضي ، جوش ٿيون ون
. سو               ، آھي پاسي جي خدا عظمت جي ھجڻ ۽ ، ڪرڻ حاصل ڏانھن روحانيت

14.40 :31-7

الِء،                ٿيڻ داخل ۾ بادشاھت پر ، آھي واري برڪت ۽ ُپرامن فطرت عيسائيتجي
ڏانھن                 شيڪنہ ي و ليو ا اھر کان پردي جي معاملي تي طور الزمي لنگر جو اميد

         . ا          کان معاملي جي ڻ و تي ا ۽ آھي چڪو گذري يان ا جي عيسٰياسان ۾ جنھن
۽               غم جي انھن گڏوگڏ سان صالحن ذريعي جي فتحن ۽ خوشين گھرجي اچڻ تي

           . گھرجي   ڏڻ طور الزمي کي اسان ، وانگر ماسٽر جي اسان ذريعي جي مصيبتن
. ۾       ٿيڻ احساس روحاني کان احساس مادي

15.14 :25-30

زندگي                آھي ، کان خوابن ۽ عقيدي زندگيَءجي مادي آھي ال تي طور مڪمل
جو                حڪومت جي انسان تي زمين سي ۽ سمجھ روحاني ٿي ڪري ظاھر ، ديوي

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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توھان.                 سان ان ۽ ، ٿي ڏئي شفا کي بيمارن ۽ ٿي ڪي غلطيون سمجھڻ ھي شعور
.  “ وانگر  ”   رکندڙ اختيار ھڪڙو سگھوٿا الھائي

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      الِءهڪ 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

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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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 


