
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 مبرٽسيپ 
مواد – موضوع

سيپ  .2021، 19  مبرٽآچر،

مواد — مضمون

: متن   جو 22،  20: 4امثال  گولڊن

پ " .       ٽمنهنجا جي      زندگي الِء انھن آھن اھي االِءجو رو تي لفظن منهنجن انھن يڪ،
الِء           گوشت سني جي انھن صحت ۽ ، آھن وليندا "کي

: پڙهڻ  35-32،  3-1: 11عبراني جوابدار
46،  44: 119زبور 

اميد          يڻھا1 جي جن آھي مادو جو شين انھن انھن    ئيڪايمان ، آھي وئي
جي    ثبوت جو .يونڏنه  يڪشين آھن   ويون

رپور    2 سي بزرگن الِء .ئيڪحاصل  ٽان

سمجھون     3 اسان ذريعي جي جي       اٿايمان خدا ھيون اھيل دنياون المڪته
تنھن   ، آھن         ڏشيون  يڪجي ريڪسان ھيل نه مان شين انھن آھن ويون يون
.يونٿ ينٿظاھر  يڪجي

ي   32 و مان بار         ڪ۽ ، گدون کي مون وقت اھو االِءجو ۽    ڪچوان؟ شمسون ۽ ،
ائ  اٿجپ نا  ڻبابت . يٿ امڪ۾ پ  :ڻويندو مان         نبين ۽ ، سموئيل ۽ ، دائود

مات       33 کي بادشاھن ذريعي جي ايمان ني  نيڏجن حاصل   ئيڪ يڪ، واعدا ،
بند      ياڪ وات جا شينھن ، ياڪ،

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 ، 2021 ،19 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

باھ     34 کي تشدد جي جي    نيڏباھ تلوار ،     ڊنڪ، ويو ي مان مزوريَءڪکان
وي    ڪاھر  ، مضبوط ويا وي  ھڙيا لش    ھيلڙ۾ جي ارين ا  رڪ، .ڻامڏکي الِء 

جيئرو       35 وري کي مئل پنھنجي مليون .يوڪعورتون ويو 
.ريڪتنھن44 رکندس          دائم ۽ قائم سدائين کي قانون تنھنجي آء
شرمندو             46 ۽ ، ايان جي بادشاھن يان ا جي شاھدن جي الھائيندستوھان مان

.ندسڪنه 

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف ) 3-1: 46زبور .1 طرف ) 11،  10،  6-4،(  1 جي (1 جي

ه         1 ، آهي طاقت ۽ پناهه جي اسان .ڪخدا ۾      مصيبت مدد موجوده تمام
نہ   ريڪتنھن 2 جيتو   ڊاسان ، ھ  ڪيڻنداسين جيتو    يٽزمين ۽ ، ڪيڻويندي

سمن  .ڊجبل ويندا      ھليا ۾ وچ جي
پا   ڪيڻجيتو3 جو پريشان   وٿ ريڪ ڙگجگو يڻان جيتو  وٿ ئيٿ۽ جبل ڪيڻ،

جي   .اٿون  يڏسان  ڏڻان
ھ 4 وه     وڪڙاتي اھي ، آھي خوش    راڪدرياُء مان ،    ينداٿجن شھر جو خدا

. مقدسجاِء      جي جاين ترين مقدس
نه          5 منتقل کي هن آھي؛ ۾ وچ جي ھن :    يوڪخدا مدد  جي ان خدا ويندو

.ندوڪ جلد      حق اهو ۽ ،

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 ، 2021 ،19 مبرٽسيپ 
مواد – موضوع

قومون  6 منتقل     جيڙاوڪغير بادشاھت ، :  يٿويون پنھنجو  ھن ويا
. وئي      ري زمين ، ،ايو آواز

ا   10 ۽ ، :      وڻرھو سرفراز     ۾ قومن غير مان آھيان خدا آء کي    يٿته مون ، ويندس
بلند    ۾ .يوڪزمين ويندو 

لش 11 گ   رڪخداوند سان .ڏاسان آھي          گاھ پناھ جي اسان خدا جو يعقوب آھي
طرف ) 1: 3دانيال .2 طرف ) 9،  8،  6-4،:(   جي 27-24،  21-16،  14-12،(  1 جي

ه    1 جي سون بادشاهه هه        ڪنبوکدنضر سا اوچائي جي جنهن ، اهي تصوير
وي     ٿه جي ان ۽ ه  رڪهئي .ٿهه هئي 

ھ 4 ر   يڏو ھوَءڻما يڪڙپوِء سان ح  ”   ئيڪ ڙآواز اھو کي اوھان نوڏ مڪ،
ما     اي ، آھي ،     ھوڻويو وليون ۽ قومون ،

آھيو       5 ندا اوھين مھل جنھن وقت ،     ٽارنيڪانھيَء ھارپ ، بانسري ،
سلي  ٽبڪسا ھي          يمرڪولڊ،  ريٽ، توھان ، جي موسيقيَء جي قسم ھر ۽ ،
پوا   اٿ ريوڪ جي      اٿ ريوڪ۽ ، جي تصوير سوناري بادشاھه  اڪان نبوچناززار

:ئيڪقائم  آھي 
جي 6 ئي        وڪ۽ سا االئي ۽ لھي نه رند  ڪالڪھي االيو     ڙکي ۾ وچ جي باھہ

ويندو.
مھل   8 انھيَء الزام      ھوڻما ليديڪ يڪاالِءجو تي يھودين ۽ آيا ويجھو

ھنيائون.
9         ، چيائين کي نبوچناززار بادشاھه ۽ ھئا رھيا الھائي اھي

مقرر            يڪ12 تي معاملن جي صوبي بابل تو کي جن آھن ،  يوڪيھودي آھي
ميش  ڪشدر .  ڪ، ما    ھي نگو عابد نه        ھوڻ۽ خيال تنھنجو ، بادشاھ اي يوڪ،
خدمت:       نٿا جي معبودن تنھنجي نه ن  اٿ نڪاھي ا   يڪ۽ انھيَء اٿ نڪپو

جي     ، جي مجسمي قائم   اڪسوني .ئيڪتو آھي 
پنھنجي   13 نبوچناززار ح  ڙاوڪ۽  ڙاوڪپوِء ۽     نوڏ مڪ۾ ميشچ ، شيدرچ ته

آ    کي نگو ما.   يوڻعابد انھن .ھنڻپوِء آندو      ايان جي بادشاھه کي

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 ، 2021 ،19 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

ميش       ”        14 ، شدرچ اي ، آھي سچ اھو ا تہ چيائين کي انھن ۽ الھايو ڪنبوکدنضر
پو            جي معبودن منھنجي نہ اوھين ا ، نگو عابد ن   نداڪ۽ ۽ انھيَء يڪآھيو

ا      پو جي مجسمي جي   نداڪسونا ، آھي؟   وڪآھيو اھيو مون
جواب        16 ، نگو عابد ۽ ميشچ ، ،        نوڏشدرچ نبوچناذر اي ، چيو کي بادشاھه ۽

جواب       توکي ۾ معاملي ان .ڻيڏاسان ناھيون    محتاط ۾
خدمت            ھنڪڏجي17 اسان جي جنھن خدا جو اسان ، آھي ائين اٿ ريونڪاھو

رند    کي اسان بچائ   ڙاھو کان پنھنجي         ڻباھہ کي اسان اھو ۽ ، آھي قابل جي
.ٿھ بادشاھ      اي ، بچائيندو مان

جي 18 جي              ھنڪڏپر معبودن تنھنجي اسان ته ، بادشاھ اي ، وي اتو اھو ، نه
نه   ن   نداسينڪخدمت ۽ ا       يڪ، پو جي مجسمي سونا ، نداسينڪانھيَء

.وڪجي آھي    اھيو تو
نبوچدناضر  19 ش        ڙاوڪپوِء سندسظاھري ۽ ، ويو رجي ،  لڪسان شدرچ

تبديل        خالف جي نگو عابد ۽ : يٿميشچ تنھن  ح    ريڪوئي ۽ ،الھايو مڪھن
بھ    نوڏ کي انھن ي       يَءٽته و يرا ست ا سا ان   ڻرڪvگرم  ڪکي جيترو گھرجي

نه    گرم .يوڪکي وي 
ما     20 طاقتور سني انھن ھن ح  ھنڻ۽ ھئا    يڪجي نوڏ مڪکي ۾ سندسفوج

پابند        ڪشدر کي نگو عابد ۽ ميشچ رند    ڻرڪ، کي انھن الئ    ڙ۽ ا ۾ .ڻباھہ الِء 
ما  21 اھي پنھنجين      نٽوڪپنھنجن  ھوڻپوِء ، پتلن پنھنجن انھن  وپينٽ، ۽

ج  نڙپڪجيين  رند   يلڪڙ۾ ۽ .ڙھئا ويا       االيا ۾ وچ جي باھہ
حيران    24 بادشاھہ نبوکدنضر ا      يٿپوِء ۾ جلديَء ۽ ، ۽      يٿويو ، الھايائين ۽ ، بي

صالح  اسان    ” ارنڪپنھنجن تہ چيائين نہ      ھنڻما نٽکي ۾ وچ جي باھہ کي
جواب   يو؟ڏاالئي  .نوڏانھن بادشاھ          اي ، سچ ته چيائون کي بادشاھ ۽

جواب  25 مون      نوڏھن ، ته چيائين ما   ڏ۽ چار پن      يلڏ ھوڻآھي ۾ وچ جي باھ ،
کي       ريڪ انھن ۽ ، آھن چو.  ونھيڪ کڏ وڪرھيا خدا    ينٿ۽ آھي روپ جو

. وانگر   فرزند 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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 مبرٽسيپ 
مواد – موضوع

رند  26 نبوچناضر الھائ         ڙپوِء ۽ ، آيو ويجھو جي وات جي چيائين    ڻباھہ ۽ و ل
شدر   ، .ڪته اچو                 ھتي ۽ اچو ، انھو جا خدا اعلٰي اوھين ، نگو عابد ۽ ميشچ ،
شدر  ن           ڪپوِء مان وچ جي باھ ، نگو عابد ۽ ميشچ .ريڪ، آيا 

حا   27 ، امير ۽   مڪ۽ صالح     پتانڪ، جا بادشاھه ۽ گ  ارڪ، انھن   يٿ ڏ، ، رھيا
کي         ڏکي  ھنڻما باھ تي جسمن جي جن ، ،  انهڪطاقت  ابهڪائون ھئي
م   يڪن جي ن       يٿانھن ، ھئا ويا ايا وار جا   يڪجا ،    ٽوڪانھن ھئا ويا بدليا

     . چ   گذري تي انهن باهه بدبو ئي .يڪنھ هئي 

4،  3: 56زبور .3

مان   يڙهڪ3 اعتبار      وٿان  ڊوقت تي تو مان .ندسڪ،

سندس    4 مان ۾ ساراھ   المڪخدا روسو      ندسڪجي مون تي خدا يوڪ،
نه.    مان ا       ڊآھي سان مون گوشت ته .وٿسگھي  ريڪندس

24،  23: 4متي .4
عبادت        23 سندن ، رھيو گھمندو ۾ گليل عيسٰي تعليم    ۽ ۾ ۽   يندوڏخانن ، رھيو

تبليغ      جي خوشخبريَء ما    ندوڪبادشاھتجي ۽ ، جي    ھنڻرھيو قسم ھر ۾
شفا         کي بيماريَء جي قسم ھر ۽ .يندوڏبيماري رھيو 

ما      :       24 بيمار س اھي ۽ ، ويئي ي و ۾ شام سندسشهرت جي  يڻک ھوڻ۽ يڪآيا
جي          ۽ ، ھئا ورتل ۾ عذابن ۽ بيمارين ۽      يڪمختلف ، ھئا مبتال ۾ شيطانن

.      يڪجي شفا        کي انھن ھن ۽ ھو فالج کي جن ۽ ھئا .نيڏپاگل

2: 5متي .5

2            ، چيائين ، سيکاريو کي انھن ۽ ، کوليو وات پنھنجو ھن ۽

63: 6یوحنا .6

جي   63 آھي روح يڪجي: ريڪ وٿن مڪبه  جھڪگوشت  وٿ ريڪتيز  وڪاھو
ايان      کي توھان مان .وٿلفظ زندگي          آھن اھي ۽ ، آھن روح اھي ،

2،  1: 8روميون .7

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 ، 2021 ،19 مبرٽسيپ

مواد – موضوع

جي   يڻھا ريڪتنھن1 نه   اڪانھن جي   ئيڪمذمت آھي مسيح يڪوئي
جي     ، آھن ۾ .يڪعيسٰي پوِء           کان روح پر ، ھلندا نہ يان گوشتجي

آزاد           2 کي مون قانون جي روح جي زندگيَء جي مسيح آھي يوڪاالِءجو
. کان      قانون جي موت ۽ گناھ

صحت   ۽ سائنس
1.468 :9- ) 11اتي )

ا      اڪاتي  ، سچ ، ناهي .     ڻزندگي ان        ۽ ذهن المحدود آهي مادو ۾ مادي ئي نه ۽ ،
. ۾        -  ني س آهي خدا ته ، مظهر المحدود جو

2.139 :4-9

حسابن               جي فتح تي معاملي ، دماغ ، روح صحيفن ، تائين آخر کان شروعات
   . ثابت   موسٰي آھن ريل جي      يوڪسان انھيَء طاقت جي کي  ريڪدماغ جنھن

. اٿچون  ھوڻما تنھن  .    ريڪمعجزا آغاز      جو دور عيسائي اليشا الياس۽ ، يشوع
.يوٿ سان     معجزن ۽ نشانين

3.335 :7- ) 15روح )

پيدا      ، خدا ، پا   يوڪروح ۽ .  ڻآھي روح  نه      هنڪڏ۾ پيدا کي مادي .يوڪبه
۾   مان      اڪروح جنهن ناهي شيِء بائبل        اڪبه جيئن ، ته ،و ، سگهجي شيِء
جو          وٿ ريڪاعالن  خدا يا خدا ، جي عالمتن بغير ”المڪ، نه   اڪ،   شيِء به

جي  .       اڪهئي جي   ، آهي مادو واحد ئي روح هئي اچي   ڻسڏ وڪوئي ۽ وٿ۾
  .       . مادي     شيون آھن اھم دائمي ۽ روحاني شيون آهي خدا المحدود تقسيم ناقابل

. آهن   عارضي ۽
4.159 :23-29

.ھنڻما ولڪاس لڪيڊمي کان          مادن بدران جي مادي ويندا سکي حالت جي
معائنو        نبضجو ۽ زبان ، معلوم    نداڪاھي جيئن ته   ريڪته يتروڪسگھجي

اجازت          جي معاملي مادو ، صحت يا ، ،    يتروڪ،  - وٿ ئيڏھمدردي خوشي يا درد
ھ       جو مادي ، جمود يا اجازت     وڪڙعمل جي صورت .ئيڏروپ آھي   رھيو

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 ،19 مبرٽسيپ 
مواد – موضوع

5.160 :14-29

مين      يٿ وميٽانا جي دماغ ضرورت الِء پھچائ    ٽيڊاعصابن تائين عضالت ڻکي
اھ  انا     يڙ۽ پر سبب جو ج  وٿ وميٽعمل ي  ھنڏچوي غير  يونٿون  يٿ ڪتارون ۽

الھائ     يون؟ٿون  يٿ ڪمتحر سان انھن دماغ ھن    يوڏ ريڪبند  ڻفاني يا ، آھي
نامرد    کي ھ     نوڏ مڪح وج ڻيٿانھن ، عضوا ا بغاوت     اڏآھي؟ اعصاب ۽ رت ،

ھ    اٿسگھن  ريڪ خالف جي تنگ          يڪڙدماغ ۽ ، نه ۾ ئي ۽ ۾ ن   يٿمثال اٿو
باوجود؟    جي احتجاج ذهني

پا    جيستائين وقت هر اهي   نديونڪنه  مڪ ڻعضلتون نه   هنڪڏ، ائين به
-  ، هونديون     هنڪڏهونديون نه قابل .ڻرڪ مڪبه هدايتجي      ذهني خالف جي

سخت    يڏ ڻرڪ مڪعضلتون  ھنڪڏجي ۽ ترجيحات   يٿسگھن پنھنجي سگھن
- بگ  ، مھرباني        يلڙتي اھي جيئن ، ھجن ھيل ھدايت    ريڪيا جي بيماريَء يا
-    موجب رستو  خود کي انھن .  ڻيکارڏ، انا  پوِء صالح   وميَءٽگھرجي ريوڪسان

ته    سکيو جي        يئنڪته ، اليندو سن کي عضالت دماغ رو   ھنڪڏفاني کي اسان
سک  وميَءٽانا ناھن؟      وڻمان سناليل ايترو عضلتون ته آھي

6.161 :3-10

چئو   سا  ”   اٿتوھان آر پنھنجي مون .  يڏ يڙ، ھ  ھي و     وڪڙآھي ، آھي بيان درست
وي      ڪي کان گمان جي توھان ۽      ڪصحيح ، الِء دماغ ،   ابهڪفاني ناھي اھميت

سا   کي جي       ڪپا. وٿ يڙان آهن اهيون رياستون جون ذهنن جي  يڪالهامي باهه
ختم    کي قابل   ڻرڪعمل آهن   يٿجي ۾      ،ويون صورت جي بائبل يٽجيئن

ج           الئي ا ۾ فرنس بابلي ، جي قيدين عبراني ه  هنڏنوجوان ذهني  ڪته مخالف
پيدا   .يٿسگھي  ريڪحالت دشمني   اچرجائتي

7.113 :26-32

جھ       ، مابعدالطبيعات خدائي سائنسجي ثابت     ڪوڙمسيحي ، طريقو ۾ رياضيَء
يرائ  وٿ ريڪ :   ڻقاعدو   . ۾  سچ طور مثال ۾       وڪسان درد ۽ ، ناهي سچ وڪدرد

اعصاب؛            ۾ دماغ نه ۽ ، اعصاب ۾ دماغ نه ۽       ابهڪناهي ، ناھي ۾ دماغ نھنڪالھ
۾      زندگيَء ۾؛ معاملي زندگي     ابهڪبه ۽ ، ناھي ناھي  ابهڪ۾  َءاھميت اھميت

۽     ابهڪ ، ناهي .ابهڪالهه ناهي   الهه
8.288 :3-8
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مواد – موضوع

ت           ذهني ر جنگ ظاھري ۾ وچ جي غلطي ۽ جي    رارڪسچ حواسن روحاني آھي
ھي                  ۾ وچ جي گوشت ۽ روح ۽ ، ۾ وچ جي شاھدي جي حواسن مادي ۽ ثبوت

سمجھا          محبتجي جي خدا ۽ ايمان کي سوالن حل   يڻجنگ .نديڪذريعي

9.243 :4-9

کي               انسانن جنهن ، وائپر جو زهر پهچايو نقصان بنا جنهن ، پيار ڙندڪهٽخدائي
کي                  بيمارن ۾ عمر هر ، پهچايو مان جبلن جي شينهن ، کان تپش جي باهه ، تيل

حاصل        وٿسگهي  ئيڏشفا  فتح تي موت ۽ گناهن تاج.  وٿسگهي  ريڪ۽ ھن
.يوڪ سان           پيار ۽ طاقت مثال بي کي مظاھرن جي عيسٰي

10.162 :16-28

کي        قاعدن سائنسجي تي طور بحال     نديڪ مڪعملي کي مصنفصحت ،
جي        يوڪ بيمارين دائمي ۽ شديد نهي ترين     يسنڪآھي سخت جي انھن ۾
.   لنڪش تبديل  راز تجديد       ياڪ۾ جي ساخت ، آھن عضوا     ئيڪويا ننا ، آھي وئي
نرم        ياڪ گھاڊ کي جوڑوں يل ، آھن ۽     يوڪويا ، آھي ويا ياڪبحال  اڏھ اڏھويو

   . بحال     مون ۾ حالتن مند صحت س    يوڪآھن کي جنھن جو   يوڏآھي آھي ويندو
قائم       يلٿگم  تنظيمون صحتمند ۽ ، نامياتي     يونڪمادو بيماري جتي آھن ويون

شفا          رسچنڪھئي.  اھو جئين بخشيندي شفا کي بيماري نامياتي ينديڏسائنس
فن    کي جنھن ويندو   شنلڪآھي ھ       آھيچيو صرف گھرجي کي ان ته يڪڙ،

ظاھر          يڻسمجھا ملڪم کي اصول اعلٰي جي اصول خدائي سائنسجي عيسائي
.ڻرڪ الِء 

11.391 :7-13  ،18-28

پرس           ۽ ان تي مرحلن يافته ترقي يا ابتدائي جي جي ڻرڪتسليم  ونڪبيماريَء
     . ختم        کي عقيدي انھيَء اري ۾ بغاوت خالف جي انھن ، توھان  ريوڪبدران ته

جي  ڙيندٿداخل  يلوڪا وڪڙھ اٿسگھو ريڪ نڪمم سان    وڪدرد طاقت جي دل
ن  د          ريڪ وٿرد ۾ جسم توھان سان طريقي انھيَء ۽ ، کي   ردسگھجي ترقيَء جي
جو.   اٿسگھو يڪرو رو     وبهڪخدا کي نتيجي ان .وٿن يڪقانون

“ ھنڏج    ”        ، آھيان بيمار مان ، ته چئجي اھو کي نه  وھہڏبه  ھنڪڏجسم قبول
vن.     ريوڪ لهائي معاملو ته جي         وٿجيئن دماغ فاني آهي الزمي الِء ان ، وڪسگهي
مل   ريڪتنھن سان . ڻاطالع جي   سان ” ھنڪڏاحتجاج بيمار     مان ، چئو توھان

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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  “ توھان  ، ت.  يوڪقبول  وھہڏآھيان تائين      وھانپوِء جج کي توھان مخالف جو
       )  ( سزا  کي توھان جج ۽ ، دماغ فاني ۾.   يندوڏپھچائيندو عقل  اڪبيماريَء به

پا   ته اعالن       ريڪبيان  جھڪکي  ڻناھي جو نالي جي ان دماغ.  ريڪ۽ فاني
ل         ريڪتنھن. وٿکي  ڻپا يلوڪا پنھنجي ر ۽ ، سان بيماريَء شرط ين  .اِءپنھنجا ۽

الِء.
12.393 :16-24  ،29-4

ح          دماغ خدائي ته رھو قدم ثابت ۾ سمجھ اھو   وٿ ريڪ ومتڪپنھنجي ۽ ،
ما   ح   ھوڻسائنس۾ جي ظاھر   ومتڪخدا نه   وبهڪ. وٿ ريڪکي ته ريوڪخوف

سگهي             نهنڪمعاملو  ۽ سوز ، درد ۾ نتيجي جي قانون جي قسم ج  وٿبه هنڏ،
درد          نه کي معاملي ته آهي ظاهر خود س    وٿسگهي  يٿاهو ئي نه توھان. وزش۽

ت    و جسم نه       ليفڪجو متاثر و کان زخم و   يندوٿيا ان جي رٽڪجي  ڻبجاِء
توهان    کي جي    يوڪجنهن تار برقي .اڪيا هو          نه الِء دماغ فاني اهو ، وايو توهان

ن          هنڪڏ انسان معاملو ۽ ناهي بيمار دماغ ته ، ناهي . يٿ وٿبيمار ھ  وڪڙسگهي
آزمائيند   عقيدو .ڙغلط سبب              جو ان ۽ بيماري ، گنھگار ۽ گناھ ، آھي پرکيل ۽

پرس   ۾ رک    ڻره ونڪبيماريَء اميد آهي سمجھ      ڻچ اھو پر آھي بھتر ته  ڻا الِء
س      اھو ۽ ناھي حقيقي ظاھر    چبيماري جي تباھ    ڙيندٿان کي ريڪحقيقت

سمجھ       وٿسگھي  اھو ، آھي بھترين کان .ڻ، آھي      عالج رپور ۽ عالمگير

13.120 :11- ) 12مواد )

الِء   مواد ۔۔۔ نه    يڪانسان شرط .وٿبه سگھي   اهي

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
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: 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      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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