
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،6 مارچ 
انسان  – موضوع

مارچ   .2022، 6آچر،

انسان—   مضمون

: متن   جو 4: 34زبور  گولڊن

کي"    رب کي      وليڳمون مون هن ۽ س     و،ٻڌورتو، منهنجي کي مون خوفن نيڀ۽
". بچايو  کان

: پڙهڻ  20، 18، 17، 13-10: 41يسعياه  جوابدار

نه  10 گ    وڇ ؛ڊڄتون توسان مان :   ڏته نه  مايوس آٌء االِءڇ. يوٿآھيان جو
    : مضبوط   توکي مان آھيان خدا مدد.    ندسڪتنھنجو تنهنجي مان ها،

سا.       ندسڪ جي صداقت پنهنجي توکي مان سن  ٿه يڄها، .اليندسڀسان

س  س،ڏ11 خالف    يڪجي يئيڀاھي جي شرمسار   يلڙاوڪتوھان يٿآھن،
ل   ۽ :  يڄويندا اھي  .  جھھڪويندا جي   ۽ ھوندا و   يڪنه سان سي هنداڙتو

.ينداٿبرباد 

کي    12 انھن کي         وليندين،ڳتون انھن حتي سگھندين، نه لھي کي انھن پر
و   يڪجي سان :  ھنداڙتو جي  اھي و    يڪآھن خالف جي آھن، ھنداڙتوھان

ھ    جھھڪاھي  ۽ ھوندا، .يڪڙنه وانگر   شيء
سا      االِءڇ13 تنھنجو خدا تنھنجو خداوند آٌء کي  يندس،ڪڙپ ٿھ وڄجو تو

تہ  ” .    ڊڄچوندس مدد  تنهنجي مان .ندسڪنه

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 ، 2022 ،6 مارچ

انسان – موضوع

پا    هنڏج17 محتاج ۽ ۽   ولينداڳ يڻغريب زبان      وڪآهن، جي انهن ۽ ناهي، به
کي      ايلڃا انهن خداوند مان نه       ندو،ٻڌآهي، کي انهن خدا جو اسرائيل مان

.يندوڇڏ

18   : کي           بيابان مان چشما ۾ وچ جي وادين ۽ کوليندس، نديون تي بلندين مان
ب   يَءڻپا تالُء خش  ائيندس،ڻجو پا   ڪ۽ کي .يَءڻزمين چشما   جا

اھي    20 تہ الِء غور   ن،ڻاڄ سن،ڏانھيَء گ  نڪ۽ خداوند   جيڏ۽ تہ سمجھن،
ھ  پا      يوڪ مڪاھو  ٿجي جي اسرائيل بني ۽ پيدا    ڪآھي، کي ان ذات
.يوڪ آھي 

خطبو   جو سبق

بائبل
ما ) 19: 10دانيال .1 طرف( ) هوڻاي (1 جي

انسان  19 نه    اڍاڏاي خوف مضبوط:      رڪپيارا، هجي، سالم کي ها، ي،ٿتوهان
.يٿمضبوط 

14، 13، 5-3، 1: 27زبور .2

1  . مان       آهي نجات منهنجي ۽ نور منهنجو رب ندس؟ڊڄکان  نهنڪرب
  . مان     آهي طاقت جي زندگي ندس؟ڊڄکان  نهنڪمنهنجي

خيمو    رڪلش ڪه ڪيڻجيتو3 خالف کي    ري،ڪمنهنجي دل نه پڊمنهنجي
ا    ڪيڻجيتو: يندوٿ خالف منهنجي .ي،ٿجنگ هوندو       يقين کي مون ۾ ان

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 ، 2022 ،6 مارچ 
انسان  – موضوع

ھ   4 کان رب جي    يڪڙمون آھي، گھري تہ.   وليندسڳمان  اڪشيِء الِء انھيَء
س     جا زندگيَء پنھنجي جي       ينھنڏ ڀآٌء خداوند رھان، ۾ گھر جي خداوند

کي   پ      ڻسڏخوبصورتي ۾ سندسمندر ۽ .ڇڻالء، الء 
پا          ڻاڪاڇ5 پنهنجي کي مون هو ۾ وقت مصيبتجي ل  يڙته :ائيندوڪ۾

ل         کي مون هو ۾ راز جي خيمه پ.    ائيندوڪپنهنجي کي مون قائم  رٿهو تي
.ندوڪ

هوش   13 بي ته         وڪچ يٿمان ها هجي نه يقين کي مون جيستائين هوس،
مل   جي ني    ڪجيئرن جي رب .سيڏکي  يڪ۾

انتظار   14 تي مضبوط       ر،ڪجرئت  يٺس: رڪرب کي دل تنهنجي هو :ندوڪ۽
چوان   ر،ڪانتظار  .و،ٿمان تي   رب

( - 1: 32تاريخ  3.2 طرف )  21، 20، 18، 8-6، 3سنهريب ) (2جي

داخل        1 ۾ يھوداہ ۽ آيو، اسوريب بادشاهه شھرن    يو،ٿسنهيريب وارن قلعي ۽
خيمو    خالف فتح       يو،ڪجي الء پنھنجي کي انھن خيال   ڻرڪ۽ .يوڪجو

ج 2 ارادو        وڏٺحزقياہ  ھنڏ۽ اھو ۽ آھي، آيو سنهيريب ته   يوڪته آھي ويو
و    سان يروشلم الء، ڻھڙھو

سگھ     3 پنھنجن ۽ سردارن پنھنجن صالح   نڙھن جي    ئيڪسان شھر اھرينٻتہ
پا   جي رو  يَءڻچشمن سندسمدد      ڪڻکي انھن ۽ .ئيڪالِء،

ما  6 ھن مقرر     ھنڻ۽ سردار جنگي جي       يا،ڪتي دروازي جي شھر کي انھن ۽
پا  يَءٽگه سان     يائين،ڪ ڏگ ٽو ڻ۾ آرام کين تہ  الھائيڳ۽ چيائين

حوصلو   7 ۽ نه   وڊڄنه  وڊڄنه  ر،ڪمضبوط ۽     وڊڄ۽ الء، بادشاھ جي آشور
س     جي ان ئي جي  ڙمي نيڀنه و  ڻاڪاڇآھي،  ڏگ سڻسا وڪالء اسان ھن ٽتہ

و  :ڪيڌکان آھي 

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 ، 2022 ،6 مارچ

انسان – موضوع

گ  8 سان ه   ڏهن جو .     ٿه ڪگوشت مدد  جي اسان پر جي   ڻرڪآهي اسان ۽
و  گ    ڻهڙجنگ سان اسان .  ڏالِء ما      ۽ آهي خدا جو اسان کي ڻپا ھنڻخداوند

آرام         تي لفظن جي حزقياہ بادشاھہ جي .يوڪيھوداہ

و      18 ۾ تقرير جي يھودين انھن ما     يڏپوِء جي يروشلم سان چيو  ھنڻآواز کي
کي     تڀ يڪجي انھن ھئا، ت   ڻارڄيڊتي کين .   ڻيڏ ليفڪ۽ شهر  اهي ته الِء
.يٺو سگهن 

پ         20 يسعياہ نبي ۽ بادشاھ، حزقياہ الِء سبب انھيَء دعا   ٽ۽ ۽ ئيڪاموز،
.انھنڏآسمان  روئي 

ھ  21 خداوند س  ليو،ڪمو ڪمالئ وڪڙ۽ ما  نيڀجنھن ۽   ھنڻطاقتور سردارن ۽
جي       بادشاھہ جي اسور کي هو.  يوڇڏ يڪٽ۾  ئمپڪسردارن سو

مل    پنهنجي سان .يٽمو انهنڏ ڪشرمساريَء آيو 

:( 1: 56زبور .4  ( ، طرف 4، 3جي

رحم   1 تي :ر،ڪمون خدا   اي
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

42-40, 35, 9, 1: 1مرقس .5
فرزند؛        1 جو خدا شروعات، جي خوشخبري جي مسيح يسوع
ائين   ينھنڏانھن 9 کان          يوٿ۾ يوحنا ۽ آيو کان ناصرت جي گليل عيسٰي جو

و  .يٺبپتسما آيو    ۾ اردن
ا    35 سوير جو صبح ا  ٿڻ۽ ھو   ڳکان ھ  توڪن اھرٻ۾، واري يالئيءڪا يڪڙ۽

. گھريائين       دعا اتي ۽ ويو، تي جاء
ھ 40 مريضو    يڙجھ ھہڙوڪ وڪڙاتي کيسگو    سٽمرضجو ۽ يڙکو اڏآيو

جي  وڳل ڻچو پا      ھنڪڏتہ کي مون تہ گھرين .وٿسگھين  ريڪصاف  ڪتون

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 ، 2022 ،6 مارچ 
انسان  – موضوع

رحمدل   ھنڏت41 ھ  يٿعيسٰي تہ   ھيوڇکيس  ريڪ گھوڊ ٿپنھنجو چيائين ۽
.ندسڪمان”  رهو.    صاف توهان

ھن    42 ئي جيئن پري      ھہڙوڪئي  ھنڏت الھايو،ڳ۽ کان مرضھن ۽  يٿجي ويو
پا  .يٿصاف  ڪھو ويو 

34-25: 5مرقس .6
ھ 25 کي     يڪڙ۽ جنھن .ارھنٻخاصعورت، ھو       مسئلو جو رت کان سالن
جون    يترنڪ۽ 26 طبيبن ت  يتريونڪئي وڪچ ريڪبرداشت  ليفونڪئي

س     جو هن ۽ ۽   يوڇڏ ريڪخرچ  جههڪ ڀهو، نه    جههڪهو، بهتر يوٿبه
بل  ويو، يٿخراب  هڪهو،

۾      ھنڏج27 باري جي يسوع سندس     يَءٺپ ھنڏت و،ٻڌھن ۽ آئي اڙپڪ۾
.ھيائينڇ

جي     "ڻاڪاڇ28 ته، چيو هن جي    هنڪڏته هن ه   نڙپڪمان سواء ٿکان
.يٿ ڪيٺمان  و،ٿسگهان  ريڪ ويندس 

س 29 س      وڌ۽ چشمو جو سندسرت .     يڪسنئون ۾  جسم پنهنجي هن ۽ ويو
شفاياب       يوڪمحسوس  مان وبا ان هوَء .يٿته هئي   وئي

پا     30 تي طور فوري يسوع، ني  وٿ يڻاڄ۾  ڻ۽ ن   يڪته مان آهي،  ريڪهن وئي
پريس۾     کي چيو،   "يرايوڦهن ه  نڙپڪمنهنجي  نهنڪ۽ يو؟ڪ ٿکي

31: ته      کيسچيو سندسشاگردن مي  سندينڏتون  ۽ و  ڙته بي  ٽتو آهي، وٺاچي
چوين    تون کي   نهنڪ و،ٿ۽ هيو؟ڇمون

چو  32 هن کي   يرائيڦنظر  اريڌ۽ اهو   وڏٺهن .يوڪ مڪجنهن هو 
عورت   33 اھا ۾    يٿ يڻاڄ ندي،ڏڪ۽  نديڊڄپر ھن ھن    اڇته اچي سو آھي،

ا  کيسس    ريڪ يانڳجي ۽ .ائيٻڌحقيقت  يڄپيو ويئي 

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 ، 2022 ،6 مارچ

انسان – موضوع

کيسچيو،   34 ھن پورو      يَء،ڌ ۽ کي تو ايمان .  يوڪتنھنجي سان  سالمتي آھي
پوري      و،ڃو کان آفت پنھنجي .يٿ۽

32: 12لوقا .7

نن  ڊڄ32 جو        االِءڇ ؛ڍر وڍڙنه، آھي خوشيَء جي پيُء جي توھان اھو جو
بادشاھت    کي .ئيڏتوھان

9-6، 4، 1: 4 انیپیلیف.8

پيارا      ري،ڪتنھن1 ۽ پيارا پيارا تنھن     ائرو،ڀمنھنجا تاج، ۽ خوشي ريڪمنھنجي
. رھو       قائم ۾ رب محبوب، پياري منھنجي

خوش    4 هميشه ۾ چوان   يهرٻ۽:  يوٿرب .يوٿخوش  و،ٿمان

نه      نهنڪ6 هوشيار الِء شيِء من       يو،ٿبه ۽ دعا ۾ شيِء هر سان ٿپر
کي       رگذاريڪش خدا درخواستون جون توهان .نڃو ايونٻڌسان

جي    7 امن، جو خدا گذري    نيڀس وڪ۽ کان جي   و،ٿسمجھه عيسى مسيح
. رکندو         برقرار کي دماغ ۽ دلين جي توهان ذريعي

۾،  8 جي    يڪجي ائرو،ڀآخر آھن، سچيون جي    يڪشيون آھن، سچا يڪشيون
جي    آھن، سچا جي    يڪشيون خالصآھن، آھن،   يڪشيون پياريون شيون

س  يڪجي . ونٽرپور يونٺشيون جي  ۽   اڪ هنڪڏآھن آهي، فضيلت
غور       اڪ هنڪڏجي تي شين انهن آهي، .ريوڪساراهه

جي  9 شيون، حاصل   نهيٻتوهان  يڪاهي ۾    وٻڌ يو،ڪسکيو، مون وڏٺ۽
اهي   گ:       ريوڪآهي، سان توهان خدا جو امن .ڏ۽ هوندو 

صحت   سائنس۽
1.410 :29-30

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 ، 2022 ،6 مارچ 
انسان  – موضوع

شروع     مشق سائنسي سان،       يٿ ئيٿمسيحي نقطي اهم جي همراهيَء جي مسيح
!"ڊڄ" نه 

2.589 :8-11

پ )   جو نوح س(.  ٽجفت ه  ونڪروحاني سمجھ   ڪجو اهو وهندو  ڻقسم، مان
س    خدا ته خيال           نيڀآهي جو هن انسان اهو ۽ آهي، اصول خدائي جو وجودن

سن    جي هن .ارٻجو  الڀآهي،

3.516 :9-13 ،19-23 ،28 - ) 29خدا )

ترتيب      کي شيِء هر .  و،ٿ ئيڏخدا جي     زندگيَء پوِء کان مشابهت پنهنجي
ني        يٿ ئيٿ اسيڪع جي خدا سچائي، ۾ سچائي ۾، جي  يَءڪوجود انهن اڪ۾،

کي        مزاجيَء مستقل ۽ امن پنهنجي سان.    يٿ ئيڏجي غرضيَء بي پيار،
س  غسل       نيڀسرشار، ۾ روشنيَء ۽ حسن ش. …    وٿ ئيڏکي جي هن لڪانسان،

س   اهيوٺ۾  آهي، ح     يڄويو جي خدا تي رکي   مرانيڪزمين ظاهر  وٿکي ۽
گ.      وٿ ريڪ سان خدا عورت ۽ ظاهر      ائيڙجهڪه ڏمرد هميشه تي طور ابدي ۽
.ا،ٿ نڪ خدا        ماُء پيُء المحدود ۾، معيار شاندار

۾      خدا تصوير پنهنجي کي ظاهر      اهيو،ٺانسان کي روح جي .ڻرڪخدا الء 

4.302 :14-19

الفاني                ۽ همراه ته رکون ياد ته اچو رکندي، جاري کي تعريف جي اسان جي انسان
هميشه        ۽ آهي، موجود الِء هميشه ذهانتجي      نهنڪانسان ۽ مادي زندگي، به

کان    وهم م  اهرٻفاني .   انهونٿ۽ حقيقت       بيان هي آهي موجود ۾ مادي جيئن آهي
.لٻڌتي  نه    افسانوي آهي،

5.475 :28-31

      . نه        پري کان تقدس انسان حقيقي ناهي قابل جي موت ۽ بيماري گناهه، انسان
ترقي           يٿ وٿ انسان ذريعي جي جنهن خدا، ئي نه ۽ گناهه  ئيڪسگهي، آهي،

پيدا      آزادي يا صالحيت .يٿسگهي  ريڪجي
6.243 :30-6
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  . ه         اهي آهن نه ميوا جا زندگيَء موت ۽ گناهه جن  ائيونڙجهڪبيماري، آهن
تباهه    سچائي متحر   مالڪ. يٿ ريڪکي کي خدا.   ريڪ وٿن ڪعيب ته جيئن

س   وٺس ۽ خرابي         نيڀآهي جسماني يا اخالقي هو آهي، سرچشمو جو وجودن
ن  ه      يڙاه ريڪتنهن  ري؛ڪ وٿپيدا پر آهي نه حقيقي آهي،  ڪخرابي وهم

        . ظاهر   کي حقيقتن عظيم انهن سائنس ديوي سراب جو انهن. يٿ ريڪغلطي
مظاهرو        جو زندگي يسوع تي بنياد نه   هنڪڏ يو،ڪجي ئي   ڊڄڻبه نه ۽

فرمانبرداري       نهنڪ جي غلطي ۾ صورت .ئيڪبه

7.151 :18 - ) 5خوف )

رو   هنڪڏخوف  نه .   يوڪبه دل،     رت، عمل جو ان جو   ن،ڦڦڙ۽ وغيره دماغ
سان   .     وڪزندگيَء هر     جو انسان حقيقي خدا ناهي، واسطو دماغ  مڪبه االئي

سن   ذريعي .    اليوڀجي مار   کي دماغ انساني آهي عالج   ڻويندو اڪجي  ڻرڪيا
تي          انسان جي خدا اهو ۽ آهي، نه .  رولٽنڪبه  وڪطاقت د  خدائي ماغناهي

کي    انسان ش    اهيوٺجنهن پنهنجي اهو رکي      لڪآهي، برقرار کي صورت .وٿ۽
ختم           کي ان ۽ آهي مخالف جي خدا ذهن سين   ڻرڪانساني جيئن پال ٽگهرجي،

خيال           وڪجي. وٿ ريڪاعالن  جو ان ۽ دماغ االئي اهو آهي موجود ۾ حقيقت
س      ۾، دماغ هن ۽ ملي      وڄآهي، ابدي ۽ هموار اهو    وڌس. وٿوجود طريقو تنگ ۽

کي      حقيقت هن ته تسليم     سوڏآهي کي ان حاصل     يو،ڪ۽ کي طاقت ۽ يو،ڪهن
پيروي      جي رهنمائي جي .ريوڪسچ

سن         اهو کي عضوي هر جي جسم فاني ذهن دعوٰي   ڻالڀفاني اسان و،ٿ ريڪجي
.      ٽو ه      ذهن نهاد نام هي پر آهن ثبوت زبردست جا پنهنجي    ڪان ۽ آهي، افسانو

سچ    سان .  ڌڻو انهنڏرضامنديَء ه  اهو کي    ڪگهرجي تخت جي بادشاه
.       اليندو،ڀسن ح      سموري جي ان دماغ االئي الفاني آهي طاقت بي اهو مرانيڪپر

ختم   پا     وٿ ريڪکي کي ذهن فاني بچائي   ڻ۽ .وٿکان
8.380 :15-21 ،28-19

واضح          کي برم جي ان اثر جسماني جا ج.   اٿ نڪخوف ۾ شينهن يلڪڙزنجيرن
الِء   ،ڻسڏکي  نه     نگيل،ٽبهار خوفزده کي .  ڻرڪانسان ر  جسم بيماريَء وڳگهرجي

متاثر     سان اعتقاد پيدا      ڪه وڪجي و،ٿ ئيٿجي جي ذهن نهاد سچائي يلڪنام
جي     آهي، خبر بي ج   وڪکان کي طاقت.    وٿ يڪڙبيماريَء جي يوٻسواِء  کانحق

نه        جھڪ بچائي کان خوف جي غلطيَء جي      وٿبه انسان تي غلطيَء ۽ سگهي،
ثابت    کي .وٿسگهي  ريڪتسلط
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و  ان م      وڪ يوٻ ڙندڪمايوس  ڪيڌکان اهو ته آهي نه جي   ڃڻبه خدا ته
ه  س    ڪسامهون يا آهي، طاقت         يٺطاقت کي قوت مخالف هن خدا ۽ وٿ ئيڏآهي

استعمال            خالف جي آهنگي هم صحت، زندگي، خالف، پنهنجي هو .يڃو يوڪته

جي      مادي قانون، هر جو جسم سن   وڪيا کي زندگي    ڻالڀانسان جي خدا گهرجي،
باطل       ۽ رد طرفان قانون .     يوڪجي جي   خدا جي اسان آهي کان  نلڏويو حقن

ح    ،ڻاڻڄا منصفانه غير تابعداري   منڪاسان جي    نداڪجي تعليم ۽ آهيون،
ال     کي غالمي هن نه    ڻيٿخوش  ڪيڌو. وٿ ريڪ وڳتعصب راضي هت يوٿالِء

سس     يا آهيو بيمار ترقي   اڪ۾  مٽتوهان ته      ريڪبيماري سواِء کان ان آهي رهي
ه     تي زمين هن منهن     ڪتوهان آزمائشکي جون     ڻيڏگنهگار گناهه ته آهيو الِء

. آهن  ضرورتون

جي   جههڪ هنڏج . ندي،ڪ يڀڃڪڙقانون هي       آهي خطرو ته آهيو چوندا توهان
پيدا        اثر جسماني ۽ آهي يا.     وٿ ريڪخوفخطرو اخالقي ۾ حقيقت اسان

کانسواِء    قانون کي    نهنڪروحاني شيِء ش  ڙڻوٽبه . يٿ اٿن ارڪجو فاني  سگهون
سمجھ      قانون نهاد نام جا تباهه   ڻعقيدي ال     يٿسان روح ته آهن ۽  فانيويا آهي،

ن              سازي قانون جي قسمن ۽ دورن وقتن، جي بيمارين ذهن فاني ته ريڪ وٿاهو
مرن      انسان سان جنهن جو.         اٿسگهي، رموز وحشي هو پر آهي، ساز قانون خدا

      . ۾،  محبت ۽ زندگي المحدود ناهي ۽      ابهڪمصنف ناهي، موت يا گناهه، بيماري،
اعالن    جو حر    وٿ ريڪصحيفن جيئرو، اسان خدا     ڪته المحدود جي اسان ۽ ت،

. آهي  ۾
9.425 :23-28

ه  جسم   ڪشعور فتح     هنڏج وٿ اهيٺبهتر ايمان ۾ .يوڪمعاملي آهي   ويو
سر             نئين کي توهان روح ۽ سمجھ روحاني ذريعي جي عقيدي مادي صحيح

وري.   اهيندوٺ نه   ھنڪڏتون ناراض     ندينڊڄبه کي خدا تون   ڻرڪسواِء ۽ جي،
نه    ھنڪڏ يقين جو      ندينڪبه جسم يا دل ناس      وڪته کي توھان حصو ريڪبه
.وٿ گھيس

10.390 :12-21 ،29-4

ظاهر      هنڏج نشاني پهرين جي شاهدي     ي،ٿ ئيٿبيماريَء حواسجي مادي ته
ت     سائنسسان خدائي اعلٰي.      يوڪ رارڪکي پنهنجي انصافجي ته اچو

تباهه          کي عمل غلط جي راِء فاني قانون    ريوڪاحساسکي توهان کي جنهن
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نالو   بيمار      ا،ٿ يوڏجو کي توهان پوء نه    مريڪ۽ محدود نه   يوڪ۾ ۽ ويندو
ت      يئ جي ادائگي تائين حد آخري      ليفڪآخري ويندو، ويهاريو تي بستري جي

جي  طلب    اڪسزا، جي . . "   ئيڪغلطي جلدي   سان مخالف پنهنجي هئي وئي
گ     هنڏج ر،ڪاتفاق  سان هن توهان ." ڏته ف  و  رڪآهيو يا   ڌڻتي گناهه الِء

نه     دعوٰي جي .ريوڪبيماريَء

ه           بيماري جيئن ملن سان مخالفت ذهني طاقتور کي مرحلن شروعاتي ڪجي
ه   ساز ش       ڪقانون کي منظوري جي قانون انساني مالزمت  ڻيڏ ستڪغير الء

تيار.       ندوڪ خالف جي باالدستي جي جي     يلڪروح مادو، عرف ذهن، فاني
ختم    کي ا         ڻرڪدرخواست ۾ طاقت شعوري جي روح جي سچ فاني. روڀالِء

ت   جي ختم   صويرنسوچ .ريوڪکي کي          عقيدن جي ان ۾ گناهه ۽ بيماري ۽

11.495 :16-24

ش     ۽ خوف ته پرس       ڪنه احساس۽ واضح جي توهان تي روسيڀ ونڪکي
س     انيلڇ جي زندگي ته آهي -     - پڻاڃآهي، دائمي زندگي به نهنڪجيئن
تباهه    ڙکوئيندڏ جي     ي،ٿسگهي  ريڪاحساسکي يقين، تي ان زندگي وڪيا

جي          رسچنڪناهي.  وجود جي توهان بدران، احساسجي جسماني سائنسکي،
حمايت    جي گ        ريو،ڪسمجھ سان سچائي کي غلطي سمجھ اها موت ندو،ڪ ڏ۽

تبديل     سان ابدي ت  ندو،ڪکي .رارڪ۽ سان    خاموشي کي
12.442 :27 - ) 29خوف )"

نن  ڊڄ" کي          االِءڇ ؛ڍر وڍڙنه، توھان جو آھي خوشيَء جي پيُء جي توھان اھو جو
.ئيڏبادشاھت  آهي."      سائنس عيسائي سچائي هي

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 

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
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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