
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،21 نومبر 
جسم ۽ روح  – موضوع

نومبر  .2021،  21 آچر،

جسم  —   مضمون	 ۽ روح

: متن   جو 26: 18زبور  گولڊن

پا   يَءڪپا” تون ظاهر    ڻسان صاف .ندين“ڪکي

: پڙهڻ  18، 17، 13، 11: 132زبور  جوابدار
72-70: 78زبور 

و  11 دائود نه          ٽخداوند کان ان هو آھي؛ کنيو قسم جو تنهنجي رندو؛ڦسچائي
. ويهندس         تي تخت تنهنجي مان مان ميوي جي جسم

چون    االِءڇ13 کي صيون خداوند .     يوڊجو خواهش  جي رهائش پنهنجي هن آھي
.ئيڪ آهي 

س    17 جي دائود مان مسح:    يندسڏ يٽوٻکي  ڱاتي پنھنجي يئوڏالِء  يلٿمون
.يوڪمقرر  آھي 

شرمسار      18 کي دشمنن جي هن پا:     يندسڇڏ ريڪمان تاج جو هن تي ڻپر
.ندوڌو

پ   70 کي دائود نو  ڻهن ر   يو،ڊچون رڪپنهنجي کيس و  نڍ۽ .يٺمان ويو 

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 
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جسم ۽ روح – موضوع

پيروي   نڍر ينڏو ينڍنن71 جي     ڻرڪجي کيس ھن پوِء قوم  بڪکان پنھنجي
کارائ  .ڻکي ميراث         سندس کي اسرائيل بني ۽ آندو الِء

.ريڪتنھن72 کارايو          موجب سالميت جي دل پنھنجي کي انھن ھن

خطبو   جو سبق

بائبل
(4، 3: 24زبور .1 طرف؛ )  جي

جي   ھيندوڙچ يرڪ3 يا   ريَءٽڪرب بي     يرڪ۾؟ تي جاء مقدس و؟ٺپنهنجي
و 4 ه  ٽجنهن .ٿصاف آهي     صاف دل ۽

.( 4، 1: 16سموئیل  2.1  ( ، طرف پا )  5جي هن طرف ) 11، 7،( يوڪ ڪ۽ ،(3جي ،
طرف )  13، 12 23، 14،( 1جي

شائhول،         1 َعَلى َيَتْغِفي اَل َفَقاَل ْْؤِل، hاْلم ِمَن بُّ الرَّ بني    االِءڇَوَقاَل کي ھن مون جو
بادشاھت    جي ان  ڻرڪاسرائيل تيل     يوڪ ارڪکان کي سيني پنهنجي آھي؟

و  ريو،ڀسان  بي    ،ڃ۽ کي تو جيسي   لحميٿمان ليندس،ڪمو انهنڏجي
پ      ڻاڪاڇ جي هن کي مون ه  نٽته .نوڏبادشاهه  ڪمان آهي 

ئي    4 اھو سموئيل لحم       وڪجي يوڪ۽ بيت ۽ ھو، فرمايو .انھنڏخداوند آيو 
پ     5 سندس ۽ جيسي ھن پا  نٽ۽ قرباني     يو،ڪ ڪکي کي انھن .يوڏس انھنڏ۽

نه       7 ته، چيو کي سموئيل خداوند قد        س،ڏپر جي هن يا تي، منهن جي هن
 . تي   اونچائي ان    االِءڇجي کي ھن مون خداوند االِءڇآھي،  يوڪ ارڪجو جو

نہ   ما  سيڏ وٿائين ما االِءڇ. وٿ سيڏ ھوڻجيئن صورت   ھوَءڻجو ظاھري جي
نھاري      ي،ٿ سيڏ کي دل خداوند .وٿپر

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 
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جسم ۽ روح  – موضوع

تہ      ”11 چيو کي يسيَء سموئيل س  اڇ۽ ته      ارٻ ڀتنھنجا چيو هن ۽ آھن؟ ھتي
نن  اڃا آهي، وڍڙتائين

مو   12 کي هن و   ليوڪ۽ اندر ها  يٺ۽ منهن   هو،ڙاڳهو  يڻآيو، خوبصورت ۽
۽   س  ڻسڏوارو، .     وٺ۾ ا  ته، چيو خداوند ۽ مسح    ي،ٿهو کي ڻاڪاڇ ر،ڪهن

. آهي   هي ته
پنھنجي         13 کيس ۽ ورتو سينگ جو تيل سموئيل مسح    ائرنڀپوِء ۾ وچ جي

ان:      يوڪ روح جو خداوند .ينھنڏ۽ آيو      تي دائود پھريائين کان
روانو       14 کان شائول روح جو خداوند ھ    يو،ٿپر کان خداوند روح وڇڙب وڪڙ۽

پريشان   .يوڪکيس

اھ  23 اھو ب    ھنڏج يو،ٿ وڙ۽ طرفان جي داؤد      وڇڙخدا ته ھو، تي شائول روح
ھ     وڪڙھ پنھنجي ۽ ورتو، و  ٿبربط تازو   ريڪتنھن ايو،ڄسان يٿشائول

چ   ۽ ب   وڱويو، ۽ روانو    وڇڙھو، کانئس .يوٿروح

طرف )  17-15: 23سموئیل  3.1 ،(2جي
دائود  15 جان     وڏٺ۽ پنھنجي شائول ھ     اھرٻالِء  ڻولڳته دائود ۽ آھي، يڪڙآيو

.ٺاڪ ھو       ۾ بيابان جي زيف ۾
يونا 16 پ   نٿ۽ جو و   يو،ٿا ٽشائول دائود پنھنجو      ٺاڪ ٽ۽ ۾ خدا ۽ ويو، ۾

.يوڪمضبوط  ٿھ

17 :  hَله ھ     االِءڇنه،  ڊڄَفَقاَل جو شائول hپيء منھنجي . ٿجو ۽    لھندو نه توکي
بادشاهي      تي اسرائيل بني ندين،ڪتون

(29: 25سموئیل  4.1 ؛ )   طرف جي
ھ  انڃا29 تعاقب    يوٿا ھوڻما وڪڙتائين تنھنجو جي    ڻرڪآھي توھان ۽ الء،

کي   پال    ڻولڳروح منھنجي پر پال    ھارڻالء، پنھنجي روح گ   ھارڻجو سان ڏخدا
بن   جي بند   لڊزندگي .يوڪ۾ ويندو 

طرف )  1: 24سموئیل  5.1 (  -3( 2جي 20، 18-16، 12-10، 8، 6هو)

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 
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ائين   1 اھو پيروي     ھنڏج يو،ٿ۽ جي فلستين مو  ڻرڪشائول ويو، يوٽکان
ر…   3 ۾ رستي ه    ٽوڪجي  نڍهو جتي آيو، .   ڪ۾ پنھنجي   شائول ۽ هئي غار

کي   ما        ڍڪڻپيرن سندس ۽ داؤد ۽ ويو، اندر .ھوڻالء رھيا      ۾ پاسن جي غار
ما    4 جي دائود تہ     ”ھنڻ۽ چيو کي تو    ينھنڏاھو  سوڏھن خداوند جو جنھن

ھو،    چيو ھ      س،ڏکي تنھنجي کي دشمن تنھنجي جيئن  يندس،ڏ۾  ٿآٌء تہ
ائين     سان ھن چ   ندينڪتون توکي اh.   يڳل وڱجيئن دائود شائول  يوٿپوِء ۽

پردو     جو چادر .يوڇڏ يڪٽجي

پوِء   5 اھو کيس      يو،ٿ۽ دل جي دائود جي   ڻ���اڪاڇ يو،ڌڪجو شائول ھن تہ
.يوڇڏ يڪٽکي  يڙپڪ ھو 

ما   6 پنھنجن ھن منع   "  ھنڻ۽ خداوند چيو، اھو     وٿ ريڪکي کي مون مڪته
مال  مسح     ڻرڪسان  ڪپنھنجي جو خداوند جي   يلٿگھرجي، ھن آھي،

ھ   پنھنجو اھو   ڻرڪ گھوڊ ٿخالف مسح     وٿ سيڏالء، جو خداوند ھو ته
.يلٿ آھي 

پ     8 دائود پوِء کان مان    يوٿا ڻان غار پ    توڪن اھرٻ۽ جي شائول ڙر يانٺ۽
مال   ” ريڪ منھنجا تہ .  ڪچيائين ج  ۽ پ    ھنڏبادشاھہ جي ھن يانٺشائول
زمين      و،ڏٺ سان منھن پنھنجي پا  يو،ڪجھ انھنڏدائود سجدو   ڻ۽ .يوڪکي

اکين   ڄا س،ڏ10 ته   وڏٺتنهنجي ه      ڄا يئنڪآهي منهنجي ۾ غار توکي ۾ ٿرب
۽   نوڏ کي           نڪآهي، تو اکين منهنجي پر ماران، توکي ته چيو کي مون

پال.       پنھنجي مان چيو، مون ۽ ھ    ھارڻبچايو پنھنجو خالف نه ٿجي
مسح      ڻاڪاڇ. ائيندسڌو جو رب هو .يلٿته آهي 

پيء،     11 منھنجا عالوه، کان ھ   سو،ڏان منھنجي جو    ٿھائو، چادر تنھنجي ۾
جي     االءڇ سو،ڏ نگڍ چادر تنھنجي مون ۽  يوڇڏ يڪٽکي  يڙپڪجو آھي،

توھان       آھي، ماريو نه کي ھ   سوڏ۽  وڻاڄتوھان منھنجي ب   ٿته نه وڇڙ۾
ن   ۽ .     يڪآھي خالف   تنهنجي مون ۽ کان نه   وڪحد . يوڪگناهه ا  انڃآهي
ش    تونتائين  جو روح و   وٿ رينڪ ارڪمنهنجي کي .ٺڻان الِء 

فيصلو        12 ۾ وچ تنهنجي ۽ منهنجي و       ري،ڪرب بدلو توکان کان مون رب ي،ٺ۽
ه   منهنجو .ٿپر هوندو     نه تي تو

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 
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ائين  16 اھي     ھنڏج يو،ٿ۽ کي شائول ته يون،ڇڏ ريڪختم  الھيونڳدائود
چيو،  " پ      اڇشائول منھنجو آھي، آواز تنھنجو پنھنجو    ٽھي شائول ۽ دائود؟

بلند   روئ  يوڪآواز .وڳل ڻ۽
و         17 کان مون تون ته چيو کي دائود هن آهين،   ڪيڌ۽ کي    وڇصالح مون تو ته

ج  نيڏ ائيڱچ بدلو        هنڏآهي، جو برائي کي تو مون .نوڏته آهي 
ا   18 تو سان      يکاريوڏ ينهنڏ ڄ۽ مون تو ته آهي، يوڪ ڪسلو وڙهڪآهي

ج  ڻاڪاڇ ه     هنڏته تنهنجي کي مون .نوڏ۾  ٿرب ماريو       نه کي مون تو هو،
ھا 20 چ   س،ڏ ي،ڻ۽ کي بادشاھہ        يڱمون ضرور تون ته آھي خبر يندين،ٿطرح

ھ       تنھنجي بادشاھت جي اسرائيل بني قائم   ٿ۽ .ينديٿ۾

طرف  )27، 25، 21، 7، 3، 1: 22سموئیل  6.2 (جي ؛ 
لفظ        1 جا گيت ھن کي خداوند دائود کيس  ينھنڏجنھن  اياٻڌ۽ خداوند

م  ھ   نيڙسندس جي ھ     ٿدشمنن جي شائول ۽ .ٿمان ھو    بچايو کان
پ  3 تي      رٿمنهنجي هن مان خدا؛ منهنجي:   ندسڪ روسوڀجو ۽  الڍهو آهي،

بلند       منهنجو سينگ، جو نجات منهنجو    اور،ٽمنهنجي پناهه، منهنجي ۽
.ڙيندڏ اروٽڪوڇ بچائين.       کان تشدد کي مون تون

س      7 کي خداوند ۾ مصيبت پنھنجي س     يو،ڏمون کي خدا پنھنجي ھن:  ي�وڏ۽ ۽
مان       مندر پنھنجي کي آواز روئ   و،ٻڌمنھنجي منھنجي ۾ ننڪسندس  ڻ۽

.يوٿداخل 

انعام        21 مطابق جي صداقت منهنجي کي مون ه:  نوڏخداوند جي نٿمنهنجي
بدلو        کي مون هن مطابق جي .نوڏصفائي آهي 

بدلو         ريڪتنھن 25 مطابق جي انصاف منھنجي کي مون . نوڏخداوند هن  آھي
. مطابق       جي صفائي منهنجي ۾ نظر جي

پا   27 تون سان خالص   ڻخالص يکاريندين؛ڏکي
8: 5متي .7

: تڪبر8 خالص      ۾ دل آهن کي     ڻاڪاڇوارا خدا اهي .سنداڏته

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 
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صحت   سائنس۽
1.280 : 26 - ) 30خدا )

س    ۽ انسان ۾          يڄخدا، الفاني ۽ آهنگي، هم انفراديت، پنهنجي روح، جو وجود
هج  ذريعي،        ري،ڪ ڻدائمي جي دماغ خاصيتون، اهي ۾ شيِء  نهنڪانسان به

رهي         دائم ۽ قائم پر نه ذريعي .وٿجي
2.70 :12-16

س   دماغ رکي    پنڻاڃس نيڀاالئي برقرار بل   و،ٿکي جي اس  ڊگھاس تائين، ارٽکان
:   ڳال   . س    جي خدا آهن سوال طور ابدي روح   اڇ پڻاڃ۽ اڇآهي؟  اڇآهي؟

روح    يا آهي؟    هيلٺزندگي موجود ۾ شيِء
3.71 : 6 - ) 9روح )

س   يا جو      نيڀروح، جي روح اصول، خدائي .  ڪجڙجو روح،    روح، آهي نه ۾
ح   تخليقي، ش       ومتي،ڪخدا، محدود آهي، مترادف سان اصول لڪالمحدود

ش   اهر،ٻکان  جون ظاهر   لونڪجنهن .يونٿ نڪصرف

4.467 : 17-23

ظاهر   تي            يٿ ريڪسائنس طور جي خدا ۽ آهي، نه ۾ جسم جيئن روح، روح،
ظاهر        طرفان انسان پر نه، ۾ . يوڪانسان نن   آهي و  يڍويو .يٿ وٿنه  وڏ۾ سگهي 

و     ته آهي يقين گه  ٽگه وٿسگهي  يٿ وڏاهو جي   ڪه ٽ۾ آهي مڪ وڪغلطي
.      وٿ ريڪ ه  هي ۾ سائنس جي روح ان       ڪبيمار اصول اهو آهي، نقطو جياهم

        . ۽   ناهي، محدود ۾ انسان روح، روح، ناهي ۾ .هنڪڏخيال ناهي     ۾ مادي به
5.478 :3-13

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

داخل     ينديڇڏ ۾ ان .  وڏٺنه  ڻيٿيا رها  روح جو    ڻآهي نظريي بنياد وڙهڪجي
۾           باري جي اعالن ان جي؟ اعتقاد فاني سواِء ه    اڇآهي، ته هوندو ڪسوچيو

ه     ۽ هو آباد ما    ڪگهر جي طبقي ج  هنڻخاص ما  وڪ هنڏطرفان، گهر  هوڻبه ان

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 
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داخل   .رنديڪن اهرٻيا  ينديٿ۾ هو             ايندو نظر مان دريَء ئي نه ۽ هو آيو نه نظر
روح    ۾ و؟ٿسگهي  سيڏ يرڪجسم

6.300 :23-4

تنهن      روح؛ آهي، خدا . ريڪروح جي      آهي نه ۾ مادي معاملي  هنڪڏروح روح
جو       خدا ته ها هجي سان        وڪ۾ خدا معاملو ۽ ها، هجي نه نمائندو

.          ائيڙجهڪه آباد   کي مادو ذهانت، روح، روح، ته نظريو اهو ها وٿ ريڪهجي
و   ولنڪاس سيکاريو . وٿ يڃمان آهي.      سائنسي غير نظريو ظاهر ائناتڪهي
ظاهر   يٿ ريڪ تنهن      يٿ ريڪ۽ دماغ؛ يا مادي صرف   ريڪخدائي کي خدا

۾     ائناتڪروحاني  انسان روحاني جي     و،ٿ يڃو وڏٺ۽ روشني کي سج جيئن
۾   ن   وڪجي وٿ يڃو وڏٺشعاع مان .      رندوڪان نازل  ۾ ان صرف خدا يوٿآهي

جي  جي    -  وڪآهي ها، محبت، سچائي، کي      وڪزندگي، طاقت ۽ صفتن جي خدا
ا       و،ٿ ريڪظاهر  تي آئيني مثال انساني جو جي  الئي،ڇايستائين آئيني

ش     رنگ، جي انسان ورجائي     لڪسامهون کي عمل .وٿ۽

31( - پڻاڃس )20 : 7.477

ع   پڻاڃس جي جي     اسيڪروح اصولن زندگين ش  يترنڪآهي، ۾ لنڪئي
.         س،ڪع جي  آهي، ذهانت ۽ زندگي مادي، جي انسان روح آهي،  اڪمحبت انفرادي

  . روح    نه ۾ مادي گه    هنڪڏپر کان روح ن    نهنڪ ٽبه ظاهر کي ريڪ وٿشيِء
سگهي.

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

جي."    ينڪمس جدا، کان اظهار    وڪانسان جو ه  و،ٿ ريڪروح وجود  ڪروح غير
و.         کي وجود پنهنجي طالق، کان روح انسان، .يندوڇڏ ائيڃهوندو

4( - هوڻما )2: 8.337

ظاهر…     کي خدا و    ري،ڪانسان، کي انفراديت . وٿن ائيڃپنهنجي پر  سگهي
ه        ۾ جسم يا حس، مادي ته ان  ڪجيئن جي    اڌروح، انفراديت روحاني انسان

محروم    کان .يٿنظر آهن   ويندا
9.216 :30-5
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کي         عقيدي مادي پنهنجي جي ذهن ۾ ه   يو،ڏ يڇڏمعاملي صرف ذهن ڪ۽
پ   خدا ه     ؛ڻرکو، پنهنجي دماغ الِء ذريعي.    وٿ اهيٺ ائيڙجهڪان جي سمجھ ان

س   جي تسليم       پڻاڃانسان سائنس کي جنهن نقصان، نڪنامم ي،ٿ ريڪجو
اه   ۽ پهچ      انڪام يڙآهي؛ تي نتيجي ان تصور و  ڻجو آهي  ڪيڌکان بيوقوف

انف  گم         راديته ۾ اصل جي همراهه آواز جا .يٿموسيقي آهن   ويا

10.261 :21-27

کي       احساس کان مادي يا ه     وڪجي ريو،ڪ ارڌجسم، جو عقيدي انساني ڪصرف
سگهو       سکي توهان ۽ آهي، س     اٿروپ يا معني، جي فاني     و،ٺخدا غير ۽ ناقابل ۽

     . ميو  جي احساس ۽ وقت فطرت پري   يشنزٽجي مضبوط    ي،ٿکان ته نه توهان
پ     جي زندگي ۽ و  يڻاڄشيون س      ائيڃکي پنهنجي ئي نه ۽ .پڻاڃسگهندا

11.265 :10-15

کي        معاملي جي روح احساس، سائنسي سان   نهنڪ ،ڻيڏ يڇڏاهو طرح به
جذب      ۾ ديوتا جي س    ڻيٿانسان جي ان ضايع   پڻاڃ۽ ن   ڻيٿجي مشورو وٿجو

ف      ئي،ڏ انفراديت، وسيع کي انسان ه    رڪپر جي عمل ه   ڪ۽ دائري، ڪوسيع
ه   ڪيڌو محبت، و   ڪوسيع ۽ .ڪيڌاعلي امن.   مستقل

طرف   )6-8: 12.323 6-32 ،(2جي

ا         کي اسان ذريعي، جي عذابن نفيس جي مدد   ڌڻو تيڳمحبت وئي ئيڪ۾
پا     ۽ امن انصاف، انهن،ڏ ائيڪآهي

۾    ارٻ يڍنن حيثيت پرا    ڻيٿجي ۽ خواهش الِء    يڻجي نئين جي ڇڏڻکي
قبول       کي خيال يافته ترقي .    ڙندڪخواهش، کي  نشانن غلط جي ڇڏڻسوچ

غائب      کي انهن ۽ تيز   -       ڻيٿخوشي کي آهنگي هم حتمي مزاج هي خوشي، جي
مدد   ڻرڪ .وٿ ريڪ۾ آهي.          ثبوت جو ترقي صفائي جي نفس ۽ احساس

آه  تڪبر" خالص،    نوارا ۾ کي     ڻاڪاڇدل خدا اهي ."سنداڏته

13.467 : 1-16

جا    سوال. -  سائنس جي آهن؟  اڙهڪروح مطالبا
ا        ”  جواب.  کان مون ته، آهي هي مطالبو پهريون جو سائنس يوٻ وڪ��تنهنجو  ڳهن

  .     . تنهن   آهيان روح مان هي هوندو نه :مڪح ريڪديوتا آهي     هي مطلب جو
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روحاني                اهو پر پيار، نه سچ، نه مادي، نه زندگي، نه هوندو، نه عقل کي توهان
پا    "  يوٻآهي.  پنهنجي توهان آهي، وانگر پا  يسريڙان اھو." ريوڪپيار  وانگر ڻکي

سمجھ  يَءڱچ س   ڻطرح ته ھ  ھنڻما نيڀگھرجي ھ   وڪڙجو آھي، ۽  وڪڙدماغ خدا
ھ  ، hوڪڙپيء      . م     ۾ تناسب جي ذات انسان پيار ۽ سچائي ويندي يٿ ملڪزندگي،

ظاهر     حقيقت اها بند    يٿجيئن جنگ حقيقي     يٿويندي، جي انسان ۽ ويندي
قائم   نه    وڪ يوٻ. ينديٿبرادري معبود نه   انهنڏ ئيٻ نهنڪ آهي،به پر يوڪرخ

رهنمائي     ملڪم ڪه جي هن ۽        ڻرڪدماغ خالص آهي، مثال جي خدا انسان الء،
جي     آهي ذهن اهو پ   وڪابدي، ۾ .ڻمسيح هو 

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 

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
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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 و hه 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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