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آگس  .2022، 21 ٽآچر،

بصيرت—   مضمون

: متن   جو 3: 20 تلڪن  گولڊن

ا"   کان ."يوٻ وڪتنهنجو  ڳمون هوندو    نه معبود

: پڙهڻ  24، 23: 4 یمتجوابدار
18-14: 17 یمت

س  23 عيسٰي عبادت       يڄ۽ جي انھن رھيو، گھمندو ۾ تعليم   گليل ۾ يندو،ڏخانن
منادي      جي خوشخبريَء جي ما   ندوڪبادشاھت ۽ قسم   ھنڻرھيو، ھر جي

شفا          کي بيمارين جي قسم ھر ۽ بيمارين .يندوڏجي رھيو 
س    24 مشهوري جي هن ۾   يڄ۽ :   يٿشام و  هن ۽ ما  نيڀس ٽوئي کي هنڻبيمار

جي  يڻک پک      يڪآيا سان عذابن ۽ بيمارين کي     يلڙمختلف جن ۽ وتنڀهئا،
جي        ريلڀسان  ۽ هو، چريو کي جن ۽ .     يڪهئا، شفا   کي انھن ۽ هئا .نيڏفالج

ج 14 مي  ھنڏ۽ ت  ٽو ڙاھي گو    سٽو ھوڻما وڪڙھ ھنڏآيا، کيس جنھن نڏآيو،
تہ  ريڪ رڀ چيو

مال  15 منهنجا پ  ،ڪاي رحم   ٽمنهنجي ۽     ڻاڪاڇ ر،ڪتي آهي، چريو هو ته
آهي،    پريشان ا   ڻاڪاڇسخت هو گه    ريڪ ثرڪته ۽ ۾، يءڻپا ريڪ وڻباهه

۾.

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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و      16 شاگردن جي اوھان کيس مان شفا       يٺو ٽ۽ کيس اھي پر آھيان، يئيڏآيو
. سگھيا  نہ

ورا  ھنڏت17 آٌء         يوڻعيسٰي نسل، گمراھہ ۽ ايمان بي اي اوھان يستائينڪتہ
گ  توکي    ڏسان مان برداشت   يتروڪرھندس؟ مون   ندسڪوقت کي هن

.يوڻآ ٽو
کي    18 شيطان عيسٰي کان.     ايوڪرڇ۽ ھن اھو :   ريڪن اھرٻ۽ اھو  ۽ ارٻويو

گھ  چ  يَءڙانھيَء .يٿ لوڀ وڱکان ويو 

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف   )29، 25: 7 يليڪا.1 ؛(جي

کي    25 دل پنهنجي ح  ڻولڳ ،ڻڻاڄمون کي     ،ڻولڳ متڪ۽ سببن جي شين ۽
ب     ڻولڳ جي بيوقوفيء ۽ پ     ڻڻاڄکي  ائيڇڙالء، چريو ۽ بيوقوف :ڻالء،

ر   س،ڏ29 کي س        وڳمون کي انسان خدا ته آھي، مليو .يوڪ وڌاھو آھي 

24، 23: 139زبور .2

کي  23 کي       وليو،ڳمون دل منهنجي ۽ خدا، منهنجا     و،ڻاڄاي ۽ آزمائي، کي مون
.وڻاڄخيال 

۾   اڇته  سوڏ۽ 24 تي         وڇڙب وڪمون رستي جي ھميشه کي مون ۽ آھي، رستو
ھاليو.

طرف   )32، 31-28: 4دانيال .3 ( 4جي ( )، جيستائين طرف  )37، 36، 34، 33؛ جي
2،)

س 28 .جههڪ ڀاهو آيو     تي نبوچدنضر بادشاهه

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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.ارهنٻ29 ويو              هليو ۾ wمحل جي بادشاهي جي بابل هو ۾ آخر جي مهينن
تہ   الھائينديڳبادشاھہ 30 و  اڇچيو جي   وڏھي ناھي، پنھنجي  وڪبابل مون

الِء              عزت جي عظمت پنھنجي ۽ الِء گھر جي بادشاھت سان زور جي طاقت
آھي؟ اھيوٺ

ت      المڪاھو  ھنڏج31 ھو، ۾ وات جي ھ   ھنڏبادشاھہ مان آيو،  وڪڙآسمان آواز
   . وسري”         توکان بادشاهي آھي ويو چيو کي تو اھو نبوچدنضر، بادشاھہ اي

. آهي  وئي
س...       32 ته آهي خبر کي توهان و  ڀجيستائين ح  ڪيڌکان مرانيڪاعلي

۾،    بادشاهي جي انسانن
سا 33 پورو     يوڳاهو تي نبوچدنضر ما:    يوٿوقت کي هن ويو، يوڪڍمان  هنڻ۽

سان               اوس جي آسمان جسم جو هن ۽ هو، کائيندو گاهه وانگر گاهن هوڙاڳ۽
پکين              يٿ ناخن جا هن ۽ وانگر، پنن جي عقاب وار جا هن جيستائين ويو،

.يٿوانگر  ويا 
پ  ينھنڏ۽  3434 آسمان       يَءڻاڄجي اکيون پنھنجون نبوچدنضر مون انھنڏتي

مون      سمجھ منھنجي ۽ بر      يٽمو انھنڏکنيون، کي خدا مون ۽ تڪآئي،
ساراھ      ني،ڏ جي انھيَء مون عزت   ئيڪ۽ جيئرو  وڪجي ني،ڏ۽ ھميشہ

   . در         نسل بادشاهي سندس ۽ آھي، جي ھميشہ بادشاھت جي جنھن رھندو،
: آهي  نسل

مون     ئيڳسا36 دليل منهنجو جي     يٽمو انهنڏوقت بادشاهي منهنجي ۽ آيو؛
مون        روشني ۽ عزت منهنجي الِء، منهنجا   يٽمو انهنڏشان ۽ آئي؛

مال   ارڪصالح منهنجا کي   ڪ۽ .   وليڳمون پنھنجي   مان ۽ هئا رهيا
شامل            ۾ شان بھترين کي مون ۽ ھئس، قائم ۾ .يوڪبادشاھت ھو   ويو

ساراھ          يڻھا37 ۽ ساراھ جي بادشاھه جي آسمان نبوچدنضر ۽ وٿ ريانڪمان
س   و،ٿ ريانڪعزت  جا آھن،  مڪ ڀجنھن سچا

طرف )  14-11: 29يرمياه .4 ( ،2جي

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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جي      االِءڇ11 تہ آھي خبر کي مون سوچيان       يڪجو ۾ باري جي توھان آٌء خيال
فرمائي   و،ٿ ھ          و،ٿخداوند کي توھان نہ، جا برائيَء ۽ خيال، جا ڪامن

انجام   .ڻيارڏمتوقع الِء 
س    12 کي مون اوھين و   يندؤ،ڏپوِء اوھين مون   وڃ۽ مان  ريو،ڪدعا  انھنڏ۽ ۽

کي   .ندسٻڌتوھان

کي    13 مون توھان کي    وليندا،ڳ۽ مون کي   ھنڏج وليندا،ڳ۽ مون توھان
سان    دل .ولينداڳپنھنجي

کي    14 توھان مان فرمائي    وليڳ۽ خداوند قيد:     وٿويندس، جي توھان مان ۽
يندس،ڇڏ ريڦکي 

:( 3: 26يسعياه .5  ( ، طرف (ريڪتنهن ) 14، 13جي

م   3 کي ان :ملڪتون آهي          تي تو ذهن جو جنهن رکين، ۾ سالمتيَء
سواِء       13 توکان خدا، جا اسان خداوند پر       ياٻاي آھن، آيا غالب تي اسان به

ذ     سان نالي ئي .نداسينڪ رڪتنھنجي

دورو     ريڪان...  14 جو انهن تباهه     يوڪتو کي انهن جي   يو،ڪ۽ انهن ۽
تباهه     کي يادگيري .يوڇڏ ريڪسموري

طرف  )14: 4لوقا .6 :(جي

مو        14 ۾ گليل ۾ طاقت جي روح يسوع :يٽ۽ آيو 

طرف  )1: 8لوقا .7 طرف   )34-26،:( جي طرف  ،)35،( 2جي جي )39، 38:( جي
(1طرف 

اھو    1 پوِء کان ۽      يوٿان شھر ھر ھو تبليغ    ٺوڳتہ پھتو، جي   ندوڪ۾ خدا ۽
خوشخبري    جي :ائيندوٻڌبادشاھت ھو 

مل    26 جي گدارين اھي جي   ڪ۽ پھتا، م   وڪ۾ جي .انٿگليل آھي 

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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ج 27 زمين   ھنڏ۽ کان   ھنڏت يو،ٿروانو  انھنڏھو مليو، ھوڻما وڪڙھ اھرٻشھر
گھ   کي کان   يڻجنھن ۽   وتڀوقت ن  اڙپڪھئا، ۾،  نھنڪ يڪپھريائين، گھر
. ۾   قبرن پر

کي    ھنڏج28 عيسٰي ا  ريڪ ڙر ھنڏت و،ڏٺھن و   ريڪ يانڳسندس ۽ يڏپيو
سان            وڳل ڻچو يڪوا تو کي مون فرزند، جا خدا اي عيسٰي، اي اڇتہ

عرض     توکي مان نه     و،ٿ ريانڪواسطو؟ عذاب کي .يڏمون
ناپا   ڻاڪاڇ)29 هن ح   ڪته کي ما    نوڏ مڪروح هو ته اهرٻمان  هوَءڻهو

ا   ڻاڪاڇ ري،ڪن اهو پ   ريڪ ثرڪته کي زنجيرن     يندوڪڙهن کي هن ۽ هو،
ج    ۾ زنجيرن کي       يوڪڙ۽ بندن هو ۽ هو؛ ريگستان    ي،ڀڃويو کي شيطان ۽

.(ايوڌڪ۾  ويو 
پ    30 کانئس عيسٰي تي نالو  ”  يوڇتنھن تنھنجو لش     اڇتہ چيو، هن ۽ :رڪآھي؟

داخل     يترائيڪته  ڻاڪاڇ ۾ هن .ياٿشيطان هئا 
من   31 کيس انھن ح     ئيڪ ٿ۽ کي انھن ھو ۾    ريڪنہ  مڪتہ اونھن اھرٻتہ

.وڃو
تي   32 جبل جو    يترنڪاتي سوئرن من       ڌڻئي کيس انھن ۽ ھو رھيو ٿچري

گھ      ئيڪ ۾ انھن کين ھو اجازت   ڙڻتہ برداشت.      ئيڏالِء کي انهن هن .يوڪ۽

ن  ھوَءڻما وتڀپوِء 33 گھ   ريڪمان ۾ اھو    يڙسوئرن ۽ سان  يڍاڏ ڌڻويا، زور
د     ڍنڍلھي  ٺھي يڙوڊ ۽ ويو اچي .جيٻ۾ ويو 

کارائ   ھنڏج34 کي اھو   وڏٺوارن  ڻانھن اھي   يوٿ اڇتہ ويا، يڀڄآھي،
اھي  35 ته   ڻسڏآيا  ريڪن اھرٻپوِء .   يوٿ اڇالِء و  عيسٰي ۽ ۽   ٽآھي ائينڏٺآيو

ما   جنھن سو    ريڪن وتڀمان  ھوَءڻتہ ھئا، سا   اڙپڪويا ۽ ۾  يڄپاتل دماغ
و    پيرن جي .وٺوي ٽعيسٰي ھو 

ما  يڻھا38 من      ريڪن وتڀمان  ھوَءڻجنھن کي ھن تنھن ھئا، ھو  ئيڪ ٿويا تہ
روانو         ڏگ سڻسا چئي اھو کي ھن عيسٰي پر تہ يوڪھجي،

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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گھر  39 و  انھنڏپنھنجي سان     يکاريوڏ۽  و،ڃواپس توھان خدا عظيم يتراڪته
.ياڪ مڪ آھن 

16 ،13 ،12: 4عبراني .8

جو   االِءڇ12 خدا ۽    المڪجو طاقتور و    نٻبہ  نھنڪتيز، کان تلوار ڪيڌدھاري
جي   آھي، ۽     وڪتيز روح ۽ ورهائي   ينڍنڳ۽  نڍنڳروح ۽  ڙيندڇڏکي آھي،

جانچيند       کي ارادن ۽ خيالن جي . .ڙدل آھي 
ئي  13 جي   يڙاه اڪنه آهي :  اڪمخلوق س        پر آهي نه ظاهر ۾ نظر جي ڀهن

ا     اکين جي ان کي         يانڳشيون اسان سان جن آهن کليل ۽ .وڻرڪکليل آهي 
تخت        ريڪتنھن16 جي فضل سان دليريَء تہ تہ    انھنڏاچو الِء انھيَء اچون،

حاصل    رحم حاصل        ريون،ڪاسين فضل الِء مدد وقت جي ضرورت ۽
.ريونڪ

( 4: 15روميون .9   ( ، ، طرف 6جي

جي االِءڇ4 لکيو         يئيڳا جھہڪ يڪجو الِء سکيا جي اسان سو ھو، ويو لکيو
ھو،  ويو

ھ    6 اوھين تہ الِء ھ   يڪڙانھيَء ۽ واکا     يڪڙدل جي خدا سان ريو،ڪ ڻزبان
. جي        پيُء جي مسيح عيسٰي خداوند جي اسان

صحت   سائنس۽
1.467 :3- ) طرف  ) 4جي ) 16-13، 10-9، 7-5، (1جي

ا        ”   کان مون ته، آهي هي مطالبو پهريون جو سائنس نه  وبهڪتنهنجو  ڳهن معبود
تنهن. ...   :      مڪح ريڪهوندو نه     هوندو، نه عقل کي توهان آهي هي مطلب جو

جي          اهو پر پيار، نه سچ، نه مادو، نه .  وڪزندگي، اها   آهي يَءڱچ الههڳروحاني
سمجه  س   ڻطرح ته ه   نيڀگهرجي جو ه  ڪانسانن ه   اخد ڪدماغ، پيُء، ڪ۽

 . آهي     پيار ۽ سچائي آهي،     وڪ يوٻزندگي، نه معبود نه  انهنڏ ئيٻ نهنڪبه رخ
ه  يوڪ رهنمائي     ملڪم ڪپر جي هن آهي،      ڻرڪدماغ مثال جي خدا انسان الء،

جي       آهي ذهن اهو ابدي، ۽ پ   وڪخالص ۾ .ڻمسيح هو 

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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طرف  )5-9: 2.587 ( -11،.( جي طرف   )15جي ) ؛(جي
س.     آهيان؛ مان عظيم متڪح ڀس ،ڙندڪعمل  ڀس ،ڙسندڏ ڀس ،ڙندڻاڄ ڀخدا

س  س          ،ڙندڪپيار  ڀوارو، پيار؛ سچ؛ زندگي؛ روح؛ روح؛ دماغ؛ اصول؛ ابدي؛ ڀ۽
ان  .يليجنسٽمواد؛

ش. ...        خدائي محدود دماغ المحدود ته آهي عقيدو مختلف   لنڪاهو آهي؛ ۾
جي  سمجهن      يڪنظريا احساس مادي کي اعصاب،     ا،ٿذهن آهن، موجود ۾ دماغ

۽          اندر جي مادي روح، يا ذهن، فرضي فاني؛   ،ڃڻو اهرٻمادو؛ ۽ غلط
3.285 :17-22

ه            جي جسم مادي ۽ المحدود ته آهي ويو اچي وقت الِء   ڪاهو تصور محدود
سي   جي ه    ٽدماغ تي طور جاِء        ڪجي کي مظهر جي ان ۽ احساس ديواني

سمجھ -  يڃو نيڏ جي  ڻبهتر خدائي    يٿ ئيڏسائنس  اڪالِء يا ذات، عظيم
. خيال   ۽ اصول،

4.262 :27-4

ت  .   رارڪفاني تي          طور صحيح آهي احساس غلط جو اصليت جي انسان بنياد جو
ختم     ڻرڪشروع  تي طور .   ڻرڪصحيح جي  تصور هر شروع   وڪآهي سان دماغ

شروع     وٿ يڳل ڻيٿ تي طور يا.       وٿ ئيٿغلط سبب واحد جو وجود ذهن خدائي
           . ش  جسماني يا ۾، ذهن فاني ناهي، موجود ۾ مادي سبب آهي .لڪاصول ۾ 

.  انسان پا    اهي آهن غرض آزاد   ڻخود ليک  نن،ڪارڪکي حتي   ن،ڪذاتي نهنڪ۽
ب     يڙاه يافته مراعات جا سمجهن   ڻجڻشيِء نه     ا،ٿوارا ديوتا کي نه  اهيٺجنهن يا
.اهيٺ سگهي 

5.216 :11-16

سمجھ  ه        ڻاهو صرف اهو ۽ آهي، دماغ انا ه     ڪته آهي، ذهانت يا ڪدماغ
تباهه       وٿ ئيٿشروع  يروڀ کي غلطين جي حواس احساس   ڻرڪفاني الفاني ۽

فراهم     کي سچائي .      ڻرڪجي هموار  کي جسم سمجھ اها اهو. يٿ ريڪالء
ه  مال    ن،ڏاعصاب، کي وغيره نو   ڪدماغ بدران .وٿ ائيڻب رڪجي
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6.191 :1-3 ،16-20 ،32-3

جو      انسان جي خدا ن   وڪدماغ خيال .    ئيڏ وٿبه جو  ذهن اهو يانڌبه  وڪسگهي
.يٺو وٿنه        . ناهي  عضوو جو دماغ المحدود مادو سگهي

پا   انساني کي آزاد         ڻسوچ کان غالميَء ۽ ماديت ساخته خود .ڻرڪکي گهرجي 
ها  يا   ي،ٿم يڻاهو پ   نڦڦڙدل، نه :     ڇڻکان ام  جا زندگي جي انسان انڪگهرجي

بي   اڇ دماغ .    ارڪآهن؟ ا  جي عقل غير .يانڳناهي ناهي    خاموش عقل

مو         دماغ، کي ماحول جي عقل خوشبو، جي روح ته.   وٿ ليڪخدا، عقيدو اهو
هي  يڙکوپ جو      وڙگود ڪه انٺجي عقل آهي، دماغ ه   وليون،ٺٺمادي جي ڪدماغ

. آهي  نقل

7.171 :25-30

قانون      نهاد نام جا جتي          جههڪماديَء ته جي عقيدن غلط ان سواِء آهن نه به
   . عقيدا           غلط اهي آهي هوندو نه دماغ اتي آهي هوندي موجود زندگي ۽ عقل

جو     نيڀس بيمارين ۽ . ڻارڪگناهن برع  روحاني      سڪآهن زندگي ۽ عقل ته سچ،
تباهه          هنڪڏآهي،  کي موت ۽ بيماري گناهه، ناهي، مادي .يٿ ريڪبه

8.570 :26-5

شفا       هنڏج کي گنهگار يا بيمار کي    يندوڏخدا انهن عظيم   ڻڻاڄآهي، ته گهرجي
جي  .          يوڪدماغ  وڪفائدو به  کي فريب عظيم جي ذهن فاني کي انهن ڻڻاڄآهي

ج  ب       هنڏگهرجي، گنهگار يا بيمار کي انهن خواهشون  يتريونڪ. وٿ ائيڻاهو ئي
ما   ته س       هنڻآهن ۾ دماغ جي خدا اکيون ط   يٺجون جي پر انهن،ڏ اقترهائش

اشارو             کي برائي ۾ سوچ انساني ته آهن نه تيار ايترو جي   ن،ڪاهي برائي ۽
ظاهر      کي طريقن ذهني .نڪپوشيده

بچ    وڇ و،ڇ رائيٺڀپ اها کان برائي ب   ڻته يقيني آهي؟    ڻائڻکي ضروري نمائش الِء
30( -ڀس )29: 9.407

.ڀس آهي       چريو ۾ درجن مختلف گناهه
29( - وڪ )27، 8-14: 10.423
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سمجهي       تي طور سائنسي سائنسدان، س  وٿعيسائي ذهني   ڀته آهي، دماغ
شروع    سان ختم       و،ٿ ئيٿسبب کي غلطي حقيقت، جي . ڻرڪحقيقت هي  الء

ه  . ڪاصالحي پهچ          تائين حصي هر جي نظام انساني آهي، جي تابڪمتبادل
  " کي  "   ميرو ۽ جوڑوں اهو کي       و،ٿ وليڳمطابق، آهنگي هم جي انسان اهو ۽

.وٿري ڪبحال 

س         نهنڪ ... خرابي جي جسم يا حالت معمولي غير جو    يڌبه دماغ فاني طرح
جيئن    آهي .يمنشياڊعمل چريو   يا

11.411 :13-22

ر  ه   يلٿ ڊارڪاهو ته ه   ڪآهي عيسى پ    ڪدفعو نالو جو ڪه - يو،ڇبيماري
ما     جديد کي جنهن جواب.     اٿ ينڏس يمينشياڊ هوڻبيماري برائي، يا ته نوڏشيطان،

لش    نالو جو .     رڪهن کي  برائي عيسٰي پوِء ما   يو،ڇڏ يڪڍهو چريو بدلجي ھوڻ۽
س   ۽ .    يٿسنئون  وڌويو درآمد  کي صحيفن پا    وٿ يڳل ڻرڪويو برائي يسوع ڻته

تباهه     وڏٺکي  ئي ائين .يوڪ۽

جو   نيڀس .   ڻارڪبيمارين ه        هميشه بيماري آهي گناهه يا جهالت خوف، بنياد ڪ۽
تفريح         تي طور ذهني ذريعي جي احساس نه    ئيڪغلط تباهه آهي، ويندي

.ينديٿ

12.147 :32-4

نه       هنڪڏيسوع  ۾ باري جي بيماري خطرنا  الهايوڳبه شفا   ڪجيترو .کيوڏ ڻيڏيا
و    هنڏج شاگرد جا شفا      يڻک يسڪ ڪه سٽهن اهي ته هئا نا  ڻيڏآيا يٿ امڪ۾

    " شفا      "    ته مطلب نسل، ايمان بي اي چيو، کي انهن هن هئا، گهربل  ڻيڏويا جي
. هئي    ۾ دماغ طاقت

13.414 :4-14

     . کي        معاملي به، هوندي تنهن آهي دلچسپ تي طور خاص عالج جو جنون
ا  يو،ڪرو جي   ثرڪاهو جي       ٽيڀبيمارين عمل سالمي جي سچ و  ٽيڀ۾ ڪيڌ۾

پيدا    سان رد    وڪجي و،ٿ ريڪآسانيء کي ۾.    وٿ ريڪغلطي عالج جي پاگلپن
سا   ڻيٿاستعمال  دليل جيئن   ياڳجا :   ينٻآهن نامم   اهو يعني ۾ ته يآه نڪبيمارين

کي     دماغ دماغ، خراب   وٿسگهي  ريڪ رولٽنڪمادو، و،ٿسگهي  ريڪيا
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پيدا     مصيبت يا محبت.        وٿسگهي  ريڪمصيبت ۽ سچ ته آهي حقيقت به اها
قائم    ڪه رياست ۽         ندي،ڪصحتمند رهنمائي جي سوچ جي مريض يا ذهن فاني
س  ندي،ڪ ومتڪح تباهه    نيڀ۽ کي کي   يندي،ڇڏ ريڪغلطين ان چاهي
يا   يمنشيا،ڊ .رارڪت يوٻ وڪنفرت چئجي 

14.372 :1-2

   . ن     بيمار مادو ناهي دماغ دماغ رکو، .يٿ وٿياد آهي      امر دماغ ۽ سگهي،
15.171 :12-13

جو    ائناتڪ دماغ ها   رول،ٽنڪتي سميت، رهيو    وڪ يڻانسان نه سوال کليل
. آهي     سائنس سائنسي پر آهي،

16.184 :16-17

جي    ذهانت .رولٽنڪخدائي آهي        ابدي ۽ آهنگي هم انسان ۾،

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
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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   فرضجي
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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