
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،12 سمبرڊ 
محافظ جو انسان خدا  – موضوع

.2021،  12 سمبرڊآچر، 

محافظ   —   مضمون	 جو انسان خدا

: متن   جو 11: 27زبور  گولڊن

جي"            دشمنن منهنجي ۽ خداوند، اي سيکار، رستو پنهنجو کي کي  ري،ڪمون مون
و    تي رستي ."يٺصاف

: پڙهڻ  14، 13، 8، 5-3، 1: 27زبور جوابدار

1  . مان      آهي طاقت جي زندگي منهنجي ندس؟ڊڄکان  نهنڪرب
خيمو    رڪلش ڪه ڪيڻجيتو3 خالف کي    ري،ڪمنهنجي دل نه پڊمنهنجي

ا    ڪيڻجيتو: يندوٿ خالف منهنجي .ي،ٿجنگ هوندو       يقين کي مون ۾ ان
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

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 
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چيو،  ھنڏج8 منھن   تو منهن،.       وليوڳمنھنجو تنهنجو چيو، کي تو دل منهنجي
مال   منهنجا .وليندسڳمان  ،ڪاي

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

خطبو   جو سبق

بائبل
6، 5: 36زبور .1

پال   5 اي رحمت، .    ھار،ڻتنھنجي وفاداري    تنهنجي ۽ آھي ۾ تائين رنڪڪآسمان
. آهي  پهچندي

و  6 صداقت .    نڏتنھنجي و    تمام فيصال تنهنجا آھي وانگر : اڏجبلن اي  آهن
. آهين        بچائيندو کي جانور ۽ انسان تون خداوند،

22: 55زبور .2

سن         22 کي توھان اھو ۽ وجھو، تي خداوند بار س:  اليندوڀپنھنجو ھنڻما ريلڌھو
ھل  ھنڪڏکي  .يندوڏنه  ڻبه

13-8، 6-1: 17خروج .3

م    1 جي اسرائيلن بني سفر       نيڙ۽ مان بيابان جي سينا پنھنجي يو،ڪجماعتن
ح      جي خداوند پوء، کان ک     مڪسفر ۾ رفيديم ۽ ما  يو،ڪ وڙموجب، ھنڻ۽

پيئ  پا  ڻکي .ونھيڪ يڻالء

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 
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سان   ھنڻما ريڪتنھن2 پا      ئيڪ يٺڳموسٰي کي اسان ته چيائون ته يڏ يڻ۽
   ”       . سان  مون اوھين تہ چيو کي انھن موسٰي ۽ پيئون ھيو؟ڙچ اٿ وڇاسين

آهيو؟     وڇتوهان  رهيا آزمائي کي رب
ما    3 جا ُاتي ا  يڻپا ھوڻ۽ .  اڃالِء ما  پوِء خالف    ھنڻپيا جي ئيڪ ڙاوڪموسٰي

چو  اھو  ” اڳل ڻ۽ مان        وڇتہ مصر کي اسان تو جو انھيَء  يوڪڍآھي آھي،
جي        اسان ۽ کي اسان ته ا  ورنڍ۽  ارنٻالِء مارين؟  ڃکي ۾

پ           4 کي مون تقريبًا اهي ِمِن؟ zُمْؤzال ُهَو zَلُهم َفَقاَل ، بُّ الرَّ ُموَسى الِء ڻڻه رٿَفَقاَل
. آهن  تيار

5   .      « : ل   تنهنجو ۽ ِل zَبِريzال َبِري َوَعَلى النَّاِس َعَلى َجَعَل ُموَسى بُّ الرَّ جنهن ،ٺَفَقاَل
ه        پنهنجي آهي، ماريو کي درياهه تو و  ٿسان و  ڃو يٺ۾ .ڃ۽

ا   س،ڏ 6 توکان بي  ڳمان پ       وٺاتي تون ۽ حورب؛ تي کي رٿھوندسجبل
پا    يندين،ڇڪ مان ان ما  رندو،ڪن يڻ۽ .     ھوڻته ئي  ائين موسٰي ۽ يوڪپيئندا

. ۾       نظر جي بزرگن جي اسرائيل بني
عمال 8 جنگ         ڪپوِء سان اسرائيل بني ۾ رفيديم ۽ .يائينڪآيو،

ما        9 کي اسان ته، چيو کي يشوع موسٰي چون  ھنڻ۽ و،ڃو اهرٻ۽  يو،ڊمان
و  ڪعمال ھ   يڻاڀس ھو،ڙسان پنھنجي ل    ٿآء جي خدا جي ريءٽڪسان  ٺ۾
بي  يٽچو .وٺتي

ائين    10 يشوع و         يوڪپوِء سان عماليقن ۽ ھو، کيسچيو موسٰي ۽ ھيو،ڙجيئن
حور     ۽ هارون چو  ريَءٽڪموسٰي، .يَءٽجي ويا   تي

ائين  11 ھ   ھنڏج يو،ٿ۽ پنھنجو غالب      يٿم ٿموسٰي اسرائيل بني ته يو،ٿکنيو،
ج  ھ   ھنڏ۽ پنھنجو .يوٿغالب  ڪعمال ري،ڪ ٺھي ٿھو

ه   12 جا موسٰي .   راڳ���� ٿپر ھ  انھن پوِء ھي      رٿپ وڪڙهئا جي ان اھو ۽ انٺورتو
وي      تي ان ھو ۽ ھ.      وٺ�����رکيو پنھنجا حور ۽ هارون ھ  يٿم ٿ۽ وڪڙرکيا،

۽   وڪڙھ .   ئيٻ يوٻپاسي لھ  سج ۽ سندسھ   ڻپاسي .ٿتائين رھيا   قائم

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 
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عمال   13 يشوع بيزار          ڪ۽ سان دھار جي تلوار کي سندسقوم .يوڪ۽

7: 34استثنا .4

ه  7 موسي ج        ڪ۽ هو ۾ عمر جي سالن ويهن :  هنڏسْؤ جي    هن ويو مري هو
گه           قوت قدرتي جي هن ئي نه ۽ هئي، نه .جيٽاک وئي 

:( 40، 37، 35-33: 22سموئيل  5.2  ( ، طرف 50جي
33     : م      رستو منهنجو هو ۽ آهي طاقت ۽ طاقت منهنجي .وٿ ريڪ ملڪخدا
پ    34 کي پيرن منھنجي ب    ينٺھو وانگر پيرن پنھنجي:    وٿ ائيڻجي کي مون ۽

ج  رکي   ھنڳاعلي .وٿتي
ھ  35 منھنجي جنگ   نٿھو ه.     وٿسيکاري  ڻرڪکي جو فوالد جيئن مانڪ ڪته

ه  .يڃو يڀڄسان  نٿمنهنجي
ھي  37 منھنجي قدم   انٺتو .     ياڪ گھاڊمنھنجا ل  پير منهنجا جيئن ته نه يڪآھن

.نڃو
جنگ     االِءڇ40 کي مون تو طاقت   ڻرڪجو :نيڏالِء آھي 
ش   ريڪتنھن50 تنھنجي ۽       ندس،ڪ رگذاريڪآٌء ۾، وچ جي قومن خداوند، اي

ساراھہ       جي نالي جي توھان .ندسڪمان

24، 23: 4 یمت.6
س  23 عيسٰي عبادت      يڄپوِء سندن رھيو، گھمندو ۾ تعليم   گليل ۾ يندو،ڏخانن

منادي      جي خوشخبريَء ما   ندوڪبادشاھتجي ۽ قسم   ھنڻرھيو، ھر جي
شفا          کي بيمارين جي قسم ھر ۽ بيمارين .يندوڏجي رھيو 

س    24 شهرت جي هن ۾   يڄ۽ :   يٿشام و  هن ۽ ما  نيڀس ٽوئي کي هنڻبيمار
جي  يڻک سان      يڪآيا عذابن ۽ بيمارين کي     ريلڀمختلف جن ۽ وتنڀهئا،

جي        ريلڀسان  ۽ هو، چريو کي جن ۽ .     يڪهئا، شفا   کي انھن ۽ هئا .نيڏفالج

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 
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2، 1: 5 یمت.7

مي 1 ھ  سي،ڏکي  ڙ۽ چ   يڪڙھو تي ج   ھيڙجبل ۽ بي  ھنڏويو، تہ وٺھو
و   .سٽسندسشاگرد آيا 

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

30-28: 11 یمت.8

و 28 س   ٽمون اي ۽   ڀاچو، آرام      يلٿبار  ريڳمحنتي کي توھان مان ۽ آھيو،
.يندسڏ

م   29 پنھنجي جوُء . و،ڻک انٿمنھنجو سکو     کان مون آھيان    االِءڇ۽ دل نرم آٌء جو
گھ  .ٽ۽        : ملندا   آرام کي روح پنھنجي توھان ۽ آھيان دل

جو  االِءڇ 30 منھنجو ھل      وڙجو بار منھنجو ۽ آھي، .وڪآسان آھي 

41-36: 9اعمال .9

ھ   يڻھا36 ۾ معنٰي           ڪيافا جي جنھن ھو، تبيتا نالو جو جنھن ھو، رھندو شاگرد
چ:   وٿ جيڏس ورسسڊ۾  عورت ني  منڪ نڱھيَء رپورڀسان  منڪ ڪ۽

ھئي.
انھن   37 اھو :   يو،ٿ۾  ينھنڏ۽ غسل        کي جنھن ويو مري ۽ ھئي، بيمار هوء جو

.مريڪ ئينٿم يڪڙھ يئي،ڏ رکيو   ۾
شاگردن         38 ۽ ھو ويجھو جي يافا ته جيئن آھي،     وٻڌلدا اتي پطرس ته ھو

و   يائونڪعرض  ليا،ڪمو ھوڻما هٻ انھنڏھن  ريڪتنھن ھو دير  ڻاچ نٽتہ ۾
.ريڪنہ 

ا  39 پطرس گ    يوٿپوِء سان انھن . ڏ۽ ج  ت   ھنڏھليو آيو، م   ھنڏھو کي يٿھن
و  مريڪواري  س   يٺ۾ ۽ جي    يئيڀآيا، ھن روئي  رسانڀبيواھيون بيھي

اھي     ۽ ھيون، جي  يکارينديونڏ اڙپڪ۽  ٽوڪرھيون يڪرھيون،
ج  اھياٺ اسڪورڊ سا  ھنڏھئا، .ڏگ نڻھو ھئي 

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 
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س   40 انھن پطرس ا  نيڀپر گو  يوڇڏ ريڪ يانڳکي .ريڪ رڀ نڏ۽ گھريائين   دعا
کيسالش    ا  ” يرائيڦ انھنڏ۽ تبيتا، ۽    ھنڏت. ٿچيو، کوليون اکيون ھن

.يٺبي يٿا سيڏپطرسکي  
ھ     41 پنھنجو کي ھن ھن کيسم   نو،ڏ ٿ۽ ج   يٿ۽ ۽ ۽   ھنڏکنيو، بزرگن ھن

س   کي پيش    ي،ڏبيواھين .يوڪکيسجيئرو

( 4: 92زبور .10 ( ، 14-12تون
پنهنجي      ...4 کي مون رب، خوش    مڪتو، ذريعي :  يوڪجي توهان  مان آهي

ه  فتح   مڪجي  نٿجي .ندسڪ۾

و   12 جي کجيَء و  ڻصادق و:      ندوڌوانگر وانگر ديودار ۾ لبنان .ندوڌهو

در            يڪجي13 جي خدا جي اسان سي ويندا پوکيا ۾ گھر جي .ارٻرب پوکيندا   ۾
پو  14 ا  ھائپڙُاھي آ  اڃ۾ .لهاٿ۽  لهاٿاهي.  ينداڻميوو هوندا 

صحت   سائنس۽
1.387 : 27-32

طرفان            دماغ مطلق قادر پيُء، آسماني پنهنجي کي انسان تاريخ جي عيسائيت
پيش           يلڪعطا  ثبوت شاندار جا طاقت واري حفاظت ۽ اثر ي،ٿ ريڪحمايتي
سمجھ      وڪجي ۽ ايمان کي بچاُء     و،ٿ ئيڏانسان پنهنجو سان نه  ڻرڪجنهن الِء،
.وڳر کان       مصيبتن جسماني پر کان، اللچ

2.5 :16 - ) 18خداوند )

وجهي            ۾ پيار ۽ سمجھ کي دولت جي محبت پنهنجي اسان   و،ٿخدا کي اسان
طاقت    ينهنڏجي  مطابق .وٿ ئيڏجي
16( -یحیمس )11 : 3.407

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 
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جي     ڪسائنسه  رسچنڪ آهي، عالج مختيار جي   اڪخود ذهن فاني
طاقت   مزوريڪ ۽ -        - ي،ٿ ئيڏکي طاقت، مان ذهن مطلق قادر ۽ الفاني

پا   کي م  ڻانسانيت روحاني      ريڪ انهونٿکان جو ايستائين ۾، خالصخواهشن
ني     الِء انسان ۽ .ڪطاقت ۾   نيتي

4.80 :1-3

و  جي             ٽاسان اسان ۽ آهي، طاقت ۾ تناسب خوفجي جي سچائي جي اسان
چو   گه  ڻطاقتسچ .ينديٿنه  ٽسان آهي 

5.485 :30-3

چو  چو       ڻاهو ائين آهي، ۾ مادي طاقت .ڻته آهي        ۾ ليور طاقت ته آهي وانگر
۾   ج           نهنڪحقيقت ۽ آهي، بنياد بي تصور جو هوشياريَء يا زندگيَء هنڏبه

ت        ڙوڪتوهان  آهي، ورتو سکي کي فطرت سچي کي   هنڏجي تي ڙوڪتوهان
. آهي   نه يقين

6.198 :29-14

ه    ڻاڪاڇ جي لوهار جي          ٿته ان آهن، يافته ترقي تي طور مضبوط عضوا جا
پيدا         نتيجو اهو مشق ته آهي نه گه   يوڪپيروي يا بازو يلٿاستعمال  ٽآهي

. ڻهج مزورڪ جي  جي        هنڪڏگهرجي ۽ ها، هجي سبب جو عمل هنڪڏمادو
م          کي هامر سواِء، کان مرضي جي ذهن فاني ڌڪتي  نولڪ يڻک يٿعضوا،

سگهجي      ا،ٿ نسگه يڻه سمجهي صحيح اهو ه  وٿته عضون  ڻڻه ٿته سان
و  و       يارٿه-رپٽ. يندوٿ وڏکي نه ۾ سائيز سان مشق . ايوڌکي آهي   نه، وڇويو
عضوا   وڇ آهن؟      ٺاڪته مادي وانگر لوهه نه    وڪته  ڻاڪاڇ۽ اهو وٿبه
اه     يڃم تي هامر ذهن پيدا   وڙته .ريڪنتيجو آهي   رهيو

. ڙندڪ مڪخود  عضلتون جي   آهن نه      هنڪڏنه منتقل کي انهن ري،ڪذهن
  . ان    آهن حرکت بي ا      يڏو ريڪاهي دماغ ته آهي اها کي  يلوڪحقيقت انسان

مين  جي        ٽيڊپنهنجي رسد ۽ طلب طاقتجي .ائيندوڌو ريڪذريعي، آهي 
ورزشجي    جي         ريڪ��عضالتي ايمان ورزش۾ جي لوهار پر سندس ري،ڪنه،

مضبوط   .وٿ ئيٿبازو

7.217 :24-8
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،12 سمبرڊ

محافظ جو انسان خدا – موضوع

جي              ٽاوٿڪ جسم کي طاقت جي دماغ ته آهي اهو عالج مستقل ۽ سائنسي جو
و  انٿم جسماني   يڃسکيو اه    نهنڪجي  ٽاوٿڪيا ۽ کي، هن  يَءڙوهم طرح

ختم    کي مادو   ڻاڪاڇ ي،ڃو يوڪوهم .وٿنه  جيٿڪته سگهي 

کي "   ا،ٿچئو  توهان مون کي."     وٿ ائيٿڪمحنت مون هي اهو اڇآهي؟  اڇپر
جي     آهي؟ دماغ يا ائين    لٿڪ وڪعضالت ۽ سواء،    الهائيندوڳآهي کان دماغ آهي؟

الء     ا،ٿ الهائينڳعضلتون  اڇ ي؟ٿسگهي  جيٿڪعضالت  انهن توهان الهايوڳيا
.   ا؟ٿ دماغ     فاني آهي عقل بي جي   الهائيندوڳ ڙوڪمادو ۽ جي ائيٿڪ وڪآهي،

کي   و،ٿ ريڪتصديق  .ايوٿڪان

ه   اٿن توهان ته .  جيٿڪچيلهه  ڪچئو ا   ۽ آهي طور     اڃوئي مادي آهي جسم تائين
 . جي   وانگر چري جي     هنڪڏتي ها هجي نه چوي     وڪاهو بابت جسم دماغ انساني

وانگر،      و،ٿ چري جان بي نه   هنڪڏجسم، .     جيٿڪبه کي  اسان شعور جو سچ ها
جي      آرام ۾ خبريَء و  نڪالڪبي .وٿ ريڪآرام  ڪيڌکان

8.385 :1-18

نائ    يڻچو فلورنس ته ل       ياٻ۽  نگيلٽآهي ۾ محنتن جي انسانن دوست اتارڳانسان
اه     ٽاوٿڪ سواِء کان نمائش عام    ريڪبرداشت  ليفونڪت يونڙ۽ کي جن سگهيا،
نه   هوڻما .        ريڪبرداشت جي  آهي، ۾ حمايت ان وضاحت جي ان انهن اڪسگهيو

حاصل     مان قانون م   ئي،ڪخدائي جي ت.  ريڀا انٿانسان کي  قاضا،روحاني مادي
فراهم   ،ڻرڪختم  برداشت   يٿ ريڪتوانائي م   نيڀس ينٻ۽ کان انهونٿامدادن
رو    ي،ٿ ريڪ کي سزا عملن       وڪجي و،ٿ يڪ۽ بهترين جي اسان عقيدا جا اسان

.          يلڍنڳسان  جيتو  قانون، دائمي جو حق ته رکون ياد ته اچو اهو ڪيڻهوندا
ن      هنڪڏ رد کي قانون ان جي  ريڪ وٿبه عملدار   اههگن وڪسگهي پنهنجو کي
س   و،ٿ ائيڻب کي معافي    نيڀانسان کان جي  وٿ ئيڏسزان جي مڪغلط  يڪپر

. آهن  سبب

جي        مسلسل حالتون، ناپسنديده تمام ۽ نمائشون، محروميون، هنڪڏمحنت،
بغير     سواء، کان تجربو   ليفڪت نهنڪگناهه به وڪجي. وٿسگهجي  ريڪجي

بغير       توهان فرضآهي، جو جي   نهنڪتوهان .اٿسگهو  ريڪنقصان

9.384 :3-12

مايوس       کي ذهنن پنهنجي کي ه   ڙندڪاسان کان اسان   ڻائٽسوچ ته گهرجي
جي    قانون سزا       ئيڪ يڀڃڪڙمادي تي طور الزمي ۽ . ڻيڏآهي اچو  گهرجي
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پا      سان قانون جي محبت يقين   ڻته کي   هنڪڏخدا.  ياريونڏکي انسان به
جي       ،ڻرڪ مڪصحيح  احسان يا محنت، جي نه   منڪايمانداري سزا جي

کي    ڪيڻجيتوآهي،  يندوڏ هن مبتال      ،ٿڪاهي مرض۾ موذي گرمي، سردي،
سزا      هنڪڏجي. اٿ نڪ ذريعي جي معاملي فاني    و،ٿ يڳوڀانسان صرف اهو ته

نه      آهي، عقيدو جو عقيدي        متڪح يڪذهن ان صرف کي انسان ۽ عمل، جو
داخل      احتجاج پنهنجو خالف رد     وڻرڪجي کي ان .ڻرڪآهي الِء 

10.376 :13 - ) 16آنجا )

و     يٺس ڪه...  ۾ عمل ۽ س      ڪيڌمقصد ان آهي، امر ۽ جي   يڄزندگي ۾ وڪرت
ر   هنڪڏ فاني نقل          نڳبه احساسکي جسماني جي زندگي ۽ آهي وهندو مان
.وٿ ريڪ

زمان ) 8: 11.387 12( - یچه

محسوس    هنڏج... اهو ۽       اٿ ريونڪاسان آهي، سرگرم هميشه دماغ الفاني ته
ختم     نه توانائيون خدا        يونٿسگهن  يٿروحاني قانون مادي نهاد نام ئي نه ۽

تي     نلڏجي  وسيلن ۽ آرام     ا،ٿسگهن  ريڪ يڀڃڪڙطاقتن ۾ سچ ڻرڪاسان
. خالف            موتجي سان، تازگي جي يقينن جي امرتا آهيون، قابل جي

12.167 :6-10

سمجهون         ئي سائنس۾ خدائي کي زندگيَء احساس    اٿاسان جسماني اسان جيئن
م  درست      انهونٿکان کي ان ۽ اسان      ائيڱچ. ريونڪرهن جو دعوٰي جي برائيَء يا

تعين            جو آهنگيَء هم جي وجود جي اسان اعتراف متناسب اسان - و،ٿ ريڪجو
جي     اسان صحت، .گھيڊجي عيسائيت      جي اسان ۽ عمر،

13.392 :27-32

چئو         هنڏج توهان کي جنهن هجي موجود حالت پيدا   اٿاها ي،ٿ ريڪبيماري
هجي،             حادثو يا هجي وبائي هجي، موروثي ورزشهجي، هجي، هوا اها چاهي

پور      آفيسکي پنهنجي پوِء انجام     رٽته سان حيثيت صحت    يوڏجي غير انهن ۽
بند       کي خوفن ۽ خيالن خارج.     ريوڪمند مان ذهن غ  ڻرڪفاني لطيون؛واريون

نه       متاثر کان انهن جسم .يٿپوِء سگهي 

14.393 :8-15
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مال     حواسجو جسماني فتح         ڪدماغ کي موت ۽ گناهه بيماري، ۽ ريڪآهي،
جي.    وٿسگهي  خدا استعمال    نلڏهن کي قبضو.    ريوڪاختيار تي جسم پنهنجي
سن        ريو،ڪ کي عمل احساس۽ جي ان ا.     اليوڀ۽ ۾ طاقت جي جي نيڀس روڀروح

جي  ڻرڪمزاحمت  .      وٺس وڪالِء ب  قابل ان کي انسان خدا خدا   ايوڻناهي ۽ آهي،
عطا      کي انسان طرفان کي     يلڪجي طاقت ۽ ن    اڪصالحيت خراب شيِء يٿبه

.ريڪ سگهي 

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: 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
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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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