
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،12 جون 
محافظ     – موضوع جو انسان خدا

جون  .2022، 12 آچر،

محافظ   —   مضمون جو انسان خدا

: متن   جو 1: 16زبور   گولڊن

خدا،"      اي بچايو، کي تي      وڇمون تو کي مون ."روسوڀته آهي 

: پڙهڻ  11، 5-1: 56زبور جوابدار

رحم   1 تي خدا،   ر،ڪمون .   وڇاي و      روز هو نگلندو کي مون انسان هنديڙته
ظلم    تي .وٿ ريڪمون

آھن،       2 نگلندا کي مون روزانو دشمن گھ  ڻاڪاڇمنھنجا اھي جي  اڻتہ يڪآھن
و   سان .ھنداڙمون اعلي     تمام اي آھن،

کي    3 مون وقت تي    يندو،ٿ پڊجنهن تو .ندسڪ روسوڀمان

جي     4 هن مان ۾ ساراهه   المڪخدا پنهنجو     ندس،ڪجي مون تي روسوڀخدا
   . نه  مان آهي کي     ندسڊڄرکيو مون گوشت .وٿسگهي  ريڪ اڇته

کي      5 لفظن منهنجي اهي روز :   ينداڇڪهر س  جا انهن منهنجي  ئيڀآهن خيال
. آهن    الء برائي خالف

تي    11 مون ۾ :   يوڪ روسوڀخدا نه  مان سان   وڪجي ندسڊڄآهي مون انسان
.وٿسگهي  ريڪ

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 ،12 جون

محافظ    – موضوع جو انسان خدا

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف)  1: 45 اهیسعی.1 22، 5، :(1 جي

مسح     يَءڙاھ1 پنھنجي خداوند چوي   يلڪطرح و،ٿکي
۽    5 آهيان، رب سواء      وڪ يوٻمان کان مون ناهي، :وبهڪ يوٻبه ناهي   خدا

کي    توهان نه     ڪيڻجيتو يو،ڍنڳمون کي مون :اتوڄتوهان

و   س،ڏ انهنڏمون 22 بچايو س   ي،ڃ۽ جي خدا   وڇ۾،  يءڙاڇپ نيڀزمين مان ته
۽   .وڪ يوٻآهيان، ناهي   به

20-9: 21پيدائش .2

پ     9 جو ھاجرہ مصري سارہ پيدا     وڪجي و،ڏٺ ٽ۽ کي ابراھيم ھو، يوڪھن
.نديڪ وليونٺٺ

ھن       ريڪتنھن10 تہ چيو کي ابراھيم پ    انھيٻھن جي ھن يڪڍ اھرٻکي  ٽ۽
ھن  االِءڇ يو،ڇڏ پ  انھيٻجو نہ   ٽجو پ  يندوٿوارث سان، ٽمنھنجي

.ڪيڻجيتو سان   اسحاق
اها  11 پ      الههڳ۽ سندس ۾ نظر جي .ڙکوئيندڏ يڍاڏ ريڪجي  ٽابراهيم هئي 
ته،      12 چيو کي ابراھيم خدا تنھنجي   روڪوڇ۽ تنھنجي ري،ڪجي  انھيٻ۽

۾   جي.    ئيٿنه  کڏنظر کي تو سندس     جھڪ يڪسارہ تي تنھن آھي، چيو
س     االِءڇ. ٻڌآواز  ۾ اسحاق اوالد تنھنجو .يوڏجو ويندو 

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 ،12 جون 
محافظ     – موضوع جو انسان خدا

پ  انھيٻ۽ 13 پ  ٽجي تنھنجو   ڻاڪاڇ اھيندس،ٺقوم  يڪڙھ ڻمان اھو جٻتہ
آھي.

ا     14 سوير جو صبح ابراھيم پا    يو،ٿ۽ ۽ ماني ھ  يءڻ۽ ۽   وڪڙجو ورتو، بوتل
کي    ھاجرا ۽    لھيڪپنھنجي  نو،ڏاھو رکيائين، روانو    ارٻتي کيس ۽ کي،

روانو    يو،ڪ اھو .يوٿ۽   . شيبا      بيئر رھيو گھمندو ۾ ريگستان ۽
پا 15 هن       يڻ۽ ۽ ويو، پئجي ۾ ه  ارٻبوتل هي  ڪکي .يوڇڏ الئيڇا انٺشاخ

جي      16 هن ۽ وئي، هوَء وي  يَءڱچ يٺوي رسانڀ۽ ه   ي،ٺطرح اهو ڪجيئن
کي       ڻاڪاڇهو،  مانڪ مون ته، چيو هن کي    ارٻته موت ۽. يوڏنه  ڻسڏجي

جي    هن بلند     ي،ٺوي رسانڀهوَء آواز پنهنجو .نديڪ۽ روئي 
ان   17 خدا آواز   ريڪوڇ۽ مالئ    و؛ٻڌجو جي خدا کي    ڪ۽ هاجره مان آسمان

کي       يوڏس توهان ته، چيو کيس نه   يو،ٿ اڇ۽ خدا االِءڇ ؛ڊڄهاجرا؟ جو
آواز   ريَءڪوڇانھيَء  .وٻڌجو آھي     ھو جتي آھي

ه    ،ڻک يٿم روڪوڇ ،ٿُا18 پنهنجي کيس پ  ٿ۽ هن   ڻاڪاڇ ي؛ڪڙ۾ مان ته
ه  ب   ڪکي قوم .ائيندسڻعظيم

پا        19 هوء ۽ کوليون، اکيون جون هن خدا ه  يءڻ۽ هوَء.  وڏٺکوهه  ڪجو ۽
پا   بوتل .ريَءڪوڇ۽  ريڀسان  يَءڻوئي، پيئي   کي

خدا  20 گ  ريڪوڇ۽ و    ڏسان ھو ۽ ھ      يو،ٿ وڏهو؛ ۽ رھيو، ۾ بيابان تير وڪڙ۽
.يوٿانداز 

8، 7، 3-1: 121زبور .3
جبلن    1 اکيون پنهنجون .انهنڏمان ايندي      مدد منهنجي جتان نهاريندس،
اچي     2 کان خداوند مدد ب      ي،ٿمنھنجي کي زمين ۽ آسمان .ايوڻجنھن

ھل    3 کي پيرن تنھنجي ت  ڻھو کي  وڪجي: يندوڏنه  ليفڪجي توھان
نن  اليندوڀسن .ندوڪنه  ڊسو

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 ،12 جون

محافظ    – موضوع جو انسان خدا

7.       : بچائيندو       کي روح جي توهان هو بچائيندو کان برائي هر کي توهان رب
جي   8 توهان اچ     ڃڻو اهرٻرب اندر جي توهان و     ڻ۽ کان وقت هن ۽ ي،ٺکي

.اڃا رکندو      محفوظ الء هميشه تائين

طرف)  45، 40-37، 33، 32، 11، 10، 4: 17 لیسموئ 4.1 طرف)  46،:(1 جي جي
1): ،47-50

جي   4 اتي ه  يمپڪ۽ نالو  فلستين ويو ريڪن اهرٻچيمپئن  ڪمان جو
گا  اوچائي   جنهن جو، ٿگوليت، وي  ٿه ههڇجي .رڪ۽ هئي 

چيو،  10 فلستي ا  ۽ رد       ينهنڏ ڄمان کي فوجن جي اسرائيل .وٿ ريانڪبني
ھ   کي گ   يو،ڏ ھوڻما وڪڙمون اسين .ھونڙو جيڏته

س   ھنڏج11 ۽ اھي      نيڀشائول جون فلستين اسرائيلن يون،ٻڌ الھيونڳبني
حيران   ھنڏت ۽   يٿاھي .يڊڄ اڍاڏويا ويا 

جي       32 ھن چيو، کي شائول دائود نه    ھوءڻما نھنڪ ريڪ۽ خراب دل جي
نو.  ئيٿ و    يڃو رڪتنهنجو سان فلستين .هندوڙهن

و          33 سان فلستين ھن تون ته، چيو کي دائود شائول آھين،    ڻھڙ۽ نه قابل جي
و   سان ھ  االءڇالء،  ڻھڙھن تون پنھنجي     وڪڙجو ھو ۽ آھين، جوان

ما    جنگجو کان .ھوڻجوانيء آھي 
و 37 ر            ڪيڌدائود ۽ مان پنن جي شينھن کي مون جنھن خداوند تہ جي ڇچيو

مان   ھ        ايو،ڇڏپنن جي فلستي ھن کي مون ئي . ٿاھو ۽   بچائيندو کان
و     چيو، کي دائود گ     ،ڃشائول سان تو خداوند .ڏ۽ ھجي 

ھ     38 پنھنجي کي داؤد شائول ه  يارٿ۽ م    يو،ڪ ياربندٿسان پنھنجي ھن يٿ۽
جو    پيتل .   وپيٽتي گ  سان ان کو     ڏرکي جي ميل کيس ه  ٽهن ياربندٿسان

.يوڪ
ھ      39 پنھنجي کي تلوار پنھنجي دائود رکي   ٿ۽ و   يو،ڇڏتي ھو .ڃڻ۽ چيو   الء

نه      ڻاڪاڇ ثابت اهو هن .      " يوڪته انھن  مان چيو، کي شائول دائود ۽ هو
گ  . يڃو وٿنه  ڏسان نه       ڻاڪاڇسگهان  ثابت کي ان مون . يوڪته ۽  آهي

پري     کي انھن .يوڇڏ ريڪدائود

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 ،12 جون 
محافظ     – موضوع جو انسان خدا

ل   40 پنھنجو ھن سھ        ٿھ ٺ۽ پنج مان نديَء انھيَء ۽ کنيو، ۽ يا،ڊچون رٿپ اڻ۾
ھ   کي جي   انَءٿجي  ارڍري يڪڙانھن رکيائين، و  وڪ۾ ھ   ٽھن سو ڪھو،

.   ٺل سندس  ۽ ھ  لڦ۾ .ٿسندس       : آيو   ويجھو جي فلستين ھو ۽ ھو ۾
تہ     45 چيو کي فلستي دائود پوِء
ه    ينهنڏ ڄا46 منهنجي توکي .يندوڏ۾  ٿرب

م  47 ھن معلوم   يڻجاڏگ نيڙ۽ ۽     يندوٿکي تلوار خداوند نه  اجھٻته سان
آھي،   جي          ڻاڪاڇبچائيندو اسان کي اوھان اھو ۽ آھي، جي خداوند جنگ تہ

.يندوڏ۾  نٿھ

ائين  48 ا  ھنڏج يو،ٿ۽ مل      يو،ٿفلستي سان داؤد ۽ آيو ته    ڻ۽ آيو، ويجھو الِء
ت  مل    يو،ڪ ڪڙداؤد سان فلستين لش  ڻ۽ .يڀڄ انھنڏ رڪالِء ويو 

ھ   49 پنھنجو دائود ھ    انَءٿپنھنجي  ٿ۽ اتان وجھي، ۽ يو،ڪڍ رٿپ وڪڙ۾
۾       پيشانيَء پنھنجي کي فلستي پ    ڌڪانھيَء اھو جو سندس رٿھنيو،

۾   .        ريڪپيشانيَء تي  زمين تي منهن پنهنجي هو ۽ .ريڪپيو پيو 
ھ  ريڪتنھن50 پ  لڦ يڪڙدائود غالب     رٿ۽ تي فلستين کي   يو،ٿسان فلستين ۽

    . ه    جي دائود پر ماريو کيس ۽ .ٿمارايو هئي     نه تلوار ۾

6-1: 23زبور .5

ري  1 منهنجو .ارڍرب چاهيندس     نه مان آهي؛
لي      2 ۾ چراگاهن سائي کي مون کي:    وٿ ائيٽهو مون رسانڀجي  يڻپا ڙرندٻهو

.وٿ يٺو
بحال     3 کي روح منهنجي خاطر:       وٿ ريڪهو جي نالي پنهنجي کي مون هو

پهچائي     يَءڪني تي راهن .وٿجي
جيتو 4 پا    ڪيڻها، جي موت هالن     يڇمان مان وادي به نهنڪمان  و،ٿجي

نه    کان گ     وڇ: ندسڊڄبرائي سان مون تون .  ڏته ل  تنھنجي ۽ ٺآهين
ل  تسلي     ٺتنھنجي کي مون .اٿ ينڏاھي

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 ،12 جون

محافظ    – موضوع جو انسان خدا

ا       5 منهنجي ۾ موجودگي جي دشمنن منهنجي تيار   ڪه يانڳتون :رڪميز
م   منهنجي مسح     يٿتون سان تيل ختم.    رڪتي پيالو .يٿمنهنجو آهي   ويو

ني 6 پيروي     يڪيقينًا منهنجي رحمت س    نديڪ۽ جا زندگي ڀمنهنجي
.ينهنڏ رهندو:          ۾ گهر جي رب الِء هميشه مان ۽

صحت   ۽ سائنس
1.131 :10-11

مر   جي .زيڪبائبل آهي         برتري جي روحاني تي طاقت جسماني حقيقت
2.340 :15-22

ا”   کان . )وڪ يوٻتوکي  ڳمون ن     هوندو نه معبود ح(  3  :20 تلڪبه مڪپهريون
      . ظاهر    کي سائنس عيسائي اهو آهي متن پسنديده خدا،.  وٿ ريڪمنهنجو اهو

جي    دماغ جنم    نهيٽروح، کي ظاهر.   وٿ ئيڏاتحاد کي   وٿ ريڪاهو انسان ته
سواء    کان س        وڪ يوٻخدا دائمي هوندو، نه ذهن يا روح س  و،ٺبه کي هنڻما نيڀ۽

.  ڪه ح   پهرين هوندو جنهن        مڪذهن آهي، سائنس بنياد جو اصول خدائي جي
ظاهر     انسان ذريعي .وٿ ريڪجي زندگي      دائمي ۽ تقدس صحت،

3.151 :20-21 ،23-24 ،26-30

هر     جو انسان سن     مڪحقيقي ذريعي جي دماغ . … اليوڀاالئي االئي   آهي ويندو
کي     انسان جنهن ش   اهيوٺدماغ پنهنجي رکي      لڪآهي، برقرار کي صورت .وٿ۽

دماغ             جههڪ ڀس...  هن ۽ خيال، جو ان ۽ دماغ خدائي آهي موجود ۾ حقيقت
س  ملي      وڄ۾ ابدي ۽ هموار ت      وڌس. وٿوجود آهي اهو طريقو تنگ هن ه۽

کي   تسليم     سوڏحقيقت کي ان حاصل     يو،ڪ۽ کي طاقت جي   يو،ڪهن سچ ۽
پيروي    جي .ريوڪرهنمائي

4.550 :5-8

جي      ذهانت، يا آهي، زندگي محفوظ   اهيٺ اڪخدا س   يٿ ريڪ۽ ۽ پڻاڃانفراديت
    . نه    محدود خدا جي انسانن ۽ محدود       يٿ وٿجانورن ۾ حدن مادي ۽ يٿسگهي،

.وٿسگهي 

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 ،12 جون 
محافظ     – موضوع جو انسان خدا

5.167 :24-31

ر  جي   -      - وڪڙھ وڳاتي خيال سندس ۽ خدا يعني، آھي روحاني وڪرستو
ح.    وٿ يٺو انھنڏوجود  سائنسي جي ذريعي    ومتڪجسم دماغ خدائي کي

تي     ئيٻ نهنڪ. يڃو يوڪحاصل  جسم سان ڻرڪحاصل  رولٽنڪطريقي
.     نڪنامم خوفنا  تي، نقطي بنيادي هن بل   ڪآهي پسندي ناقابل لڪقدامت

          . طاقت  جي شفا سائنسي ذريعي انحصار بنيادي تي سچائي صرف آهي قبول
محسوس   .وٿسگهجي  ريڪکي

6.169 :29-2

سيکاري     وڪجي کي انسان سواِء        ياٻته  وٿبه کان دماغ خدائي ۽ آهن ينٻقانون
تسليم    کي .   ن،ڪطاقتن جي     دوا زهريلي آهي مخالف عيسائي ائيڱچ اڪاهو

ب  يٿ يڳل ڻرڪ تي         وڇآهي،  ائيڇڙاها ذهن مطلق قادر خدا، کي انسان اها ته
ب        يٿ ريڪختم  روسوڀ زهر کي نظام انساني موجب عقيدي .يٿ ائيڻ۽

7.104 :13-18

و       رسچنڪ ۾ تري جي عمل ذهني ظاهر     ي،ٿ يڃسائنس کي نظريي ي،ٿ ريڪ۽
جي        نيڀس يٿ ريڪظاهر  اڪجي دماغ خدائي جيئن صحيحيت، جي عمل االئي

برائي،             -  کي، غلطيَء جي عمل نهاد نام مخالف ۾ نتيجي جي ان ۽ تخليق،
نکرومانس   ، ه  یجادوگري . ،زمیپنوتی، ہپناڻزم    مقناطيسيت، جي جانورن

8.494 :30-24

ماس   جي (  رٽاسان کي  ) برائي شفا     يوڇڏ يڪڍشيطان کي بيمار جي.  نيڏ۽ هن
پ  نڳپوئل چو  ڻبابت پا        ڻاهو برائي هر ۽ خوف اهي ته يڪڍمان  ينٻ۽  ڻگهرجي
شفا      ينداڇڏ کي بيمار ۽ .       ينداڏآهن شفا  کي بيمار ذريعي جي انسان خدا آهن
سن     هنڏج يندو،ڏ طرفان جي خدا . اليوڀانسان سچ   آهي اه  ڄا ائيويندو يَءڙبه

کي    غلطيَء ا  ي،ٿ يڪڍريت ا  ويههڻجيئن . ڳصديون س  نه    ڀهئي ۾ سمجھ سچ
.  وٿ تنهن  م      ريڪاچي طاقت جي شفا جي نه     ملڪان ظاهر تي وئي ئيڪطور

آهي.

نه             هنڪڏجي تباهه کي بيمار توهان خيال، جو سچ يا آهي سچي ريڪ اٿبيماري
اها    ۽ .       ڻرڪ وششڪسگهو، بندي   درجه کي غلطي ۽ بيماري پوِء هوندي بيوقوف

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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ماس    ريوڪ جي اسان بابت    هنڏج يو،ڪ رٽجيئن بيمار کي " الهايو،ڳهن جنهن
پابند   "      يوڪشيطان عمل  تي عقيدي انساني ۽ زندگي جيسچائي  ڙندڪآهي،

ه     ڙيندڏ الء غلطي ۾ ترياق    ڪطاقت مختيار جي  ڪه وليو،ڳخود قيد اڪطاقت
کولي   بند.   يٿکي آزاد          يلٿدروازا تي طور اخالقي ۽ جسماني کي قيدين ۽ آهن،

.وٿ ريڪ

آزمائي         هنڏج کي توهان وهم جو گناهه يا ۽     و،ٿبيماري خدا سان قدمي ثابت
ج    سان خيال .     يلڙسندس کانسواِء  مثال جي هن پنهنجي    نهنڪرهو کي شيِء به

ره   ۾ ش.     يوڏنه  ڻسوچ ۽ خوف ته ۽      ڪنه احساس واضح جي توهان کي
س     انيلڇتي  روسيڀ ونڪپرس جي زندگي ته دائمي -   پڻاڃآهي، زندگي جيئن

تباهه    ڙکوئيندڏبه  نهنڪآهي -  کي يقين،    ي،ٿسگهي  ريڪاحساس تي ان يا
. وڪجي ناهي   توهان       رسچنڪزندگي بدران، جي احساس جسماني کي، سائنس

حمايت       جي سمجھ جي وجود سان       ريو،ڪجي سچائي کي غلطي سمجھ اها ۽
تبديل      ندو،ڪ ڏگ سان ابدي کي ت  ندو،ڪموت .رارڪ۽ سان    خاموشي کي

9.203 :13-16

ادرا  ام   ڪروحاني جي سواِء    و،ٿ يڪڍکي  اننڪوجود کان شيِء  نهنڪخدا به
ختم   روسوڀتي  اه  و،ٿ ريڪکي پنهنجي        يَءڙ۽ ۾ سچائي ۽ عمل کي انسان طرح

ب    تصوير جي .وٿ ائيڻخالق
10.155 :15-25

سچائي           سڪفز زبردست ۽ اعلٰي جي الطبعيات مابعد عيسائي عقيدو آفاقي ۾
رکي     وزن خالف جي.     وٿجي عقيدو، عام غلط رکي     وڪهي برقرار کي ۽ وٿدوا

پيدا    نيڀس نتيجا خالف    رسچنڪ و،ٿ ريڪطبي جي ۽. وٿ ريڪ مڪسائنس
سي        جو طاقت تي پاسي جي سائنس جي      وڪڙهن عقيدي مقبول تي طور طاقتور

و  اقتط ه      ڻهج ڪيڌکان جي بيماري جيئن ته شفا   يسڪ ڪگهرجي ڻيڏکي
گھ.         تي پيماني جسماني يا مادي ذهن انساني تي     ٽالء پيماني روحاني ۽ وزن

رکي   ڪيڌو ت     و،ٿوزن جي مادي ۾ ختم      رارڪتناسب کي خرابين جي گوشت ۽
و  ڻرڪ .وٿ ريڪ مڪطاقتور  ڪيڌالء

11.14 :25-30

م        کان خواب ۽ عقيدي جي زندگي ال   ملڪمادي تي خدائي  ،ڳطور زندگي
جي  ظاهر     اڪآهي، کي سمجهه س  يٿ ريڪروحاني جي    يڄ۽ انسان تي زمين

ظاهر     مرانيڪح کي شعور ختم.      يٿ ريڪجي کي غلطي سمجھ يٿ ريڪاها

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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شفا     کي بيمار توهان     ي،ٿ ئيڏ۽ سان ان ه " اٿسگهو  الهائيڳ۽ اختيار ڪجيئن
آهي."

12.593 :20-22

س.        ۽ سمجھيو پيار ۽ سچائي، زندگي، م  نيڀنجات ظاهر    اھينٿکان تي يو؛ڪطور
تباهه       کي موت ۽ بيماري .يوڪگناهه،

طرف)   10-11: 13.207 :( 2جي

 . س    آهي نه اعلٰي آهي؛   وٺبرائي نه الچار
14.577 : 32-18

ھ   نلڏ ٺھي ۾ روشني    ڪيڻجيتو و،ٿ يکاريڏلفظ  وڪڙزبور اھو سان، بيچيني
ا    رسچنڪ وڪجي تي صحيفن جي    وٿ الئيڇسائنس ديوتا احساس، جسماني

متبادل        کي احساس روحاني يا جسماني : -نديڪغير

23زبور 

  ] ري]  منهنجو محبت .  ارڍخدائي نه  مان آهي
چاهيندس.

      ] لي] ۾ چراگاهن سائي کي مون :وٿ ائيٽمحبت
   ] ا] کي مون يڃو يٺو رسانڀجي  يَءڻپا ايلڃمحبت

.يٿ
     ] بحال] کي روح منهنجي روحاني ]وٿ ريڪمحبت

       ] خاطر[: ] جي نالي جي هن کي مون محبت احساس
و    يَءڪني تي رستن .وٿ يٺجي

جيتو  پا    ڪيڻها، جي موت مان   يڇمان وادي جي
نه     نهنڪمان  و،ٿهالن  کان برائي ته وڇ: ندسڊڄبه

   ] گ] سان مون [ ڏمحبت  [ . رن  جي محبت ۽ ڊڪآهي
 ] اس]  جي تسلي     افٽمحبت کي مون .اٿ ينڏاهي

      ] منهنجي] ۾ موجودگي جي دشمنن منهنجي محبت
تيار   ڪه يانڳا [  وٿ ريڪميز م: ] منهنجي يٿمحبت

وجهي    تيل ختم.    وٿتي پيالو .يٿمنهنجو آهي   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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ني  سمورا      يڪيقينًا جا زندگيَء منهنجي رحمت ۽
پ  ينهنڏ الِء.    نديڳل يانٺمنهنجي هميشه مان ۽

.     ] رهندس] ۾ گهر جي محبت

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 

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 

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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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 

_____________________

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 


