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برابري ڻا – موضوع

اپريل   .2021،  4آچر،

برابري ڻا — مضمون

:نڊگول متن   19:6  رسالو جو

مون"   و    وٻڌ۽ اها جيئن ۽       يڏ، ، هئي آواز ۾ پا  يترنڪتعداد ۽    يڻئي ، آواز جي
 : ايليلويا       چيو ، آواز جي گرج بادشاهي      وڇزبردست مطلق قادر خداوند ريڪته

."وٿ

پ  16 - 19:11  رسالو:ڻهڙجوابدار

مون  11 ۽       وڏٺ۽ ، آھي کليل کي جي    وڙگھو وڇا وڪڙھ سوڏجنت اھو ۽ وڪ؛
وي   تي س      وٺھن ، سچا ۽ وفادار فيصلو        يوڏھو اھو ۾ صداقت ۽ ، ۽ يوڪويو

.يوڪجنگ 

م            12 سندس ۽ ، هئا وانگر النبو جو باھ کي اکين سندس يترائيڪتي  يٿ۽
و      هن ۽ ؛ هئا جي     ڪه ٽتاج ، هو لکيل ما  وڪ وڪنالو ا  هوڻبه ندوڻنه

پا     هو پر ، .ڻهو
سان         13 وسوسن رنگو ۾ رت کي هن جو         يوڪ۽ خدا نالو جو هن ۽ ، المڪويو

.وٿ يڃو يوڏس
لش   14 ۾ آسمان گھو    انٿھ رڪ۽ سفيد ، س   نڙرھيا ، ا  اڙپڪ۾  يڙپڪ يٺتي اڇ،

صاف  ۽

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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ه     15 مان وات جي هن ن   ڪ۽ تلوار گ     يٿ ريڪتيز سان ان ته قومن   ڏ، کي هن
:       ڳڻل ڌڪکي  ه  جي لوهه کي انهن هو ۽ را   ٺل ڪگهرجي ۽: ندوڪسان

گو           کي شرابي جي غضب ۽ شدت جي خدا .ريڪ ڙهو

و  16 هن چو  ٽ۽ ه      ونٿپنهنجي تي ران جي هن ،     ڪ۽ آهي نالو جا نگنڪلکيل
.نگڪ رب     جا خداوند ۽

خطبو   جو سبق

بائبل
5 - 40:1 يسعياه.1

آرام  1 ما   رڪتون منهنجي آرام   هنڻ، چو     رڪکي جو خدا تنهنجي .ڻ، آهي 
جي     2 يروشلم سان آرام جنگ         ريوڪ الههڳتوهان جي هن ته ، روو کي هن ۽

معاف       يڃو يٿپوري  ناانصافي جي هن جو : يٿ، آهي   کي   وڇويئي هن ته
س  جي   نيڀپنهنجي ه   ريڪگناهن جو چ  ٿخداوند .وڪملي آهي 

 
جي   3 آواز جو رھي   ريڪو وڪھن تيار      وٿ۾ رستو جو خداوند س  رڪ، وڌ،

الِءھ        جي خدا جي اسان ۾ .اھٺرستو  وڪڙريگستان

بلند   4 وادي ۽       يٿهر جبل هر ۽ ، .يٿ ٽگه ريٽڪويندي ويندي 
پ    5 جالل جو خداوند س  يندوٿ روڌ۽ ھ   ھوڻما ڀ۽ کي .سنداڏسان  ئيڪٻان

21 - 4:14 لوقا .2

مو         14 ۾ گليل سان طاقت جي عيسٰيروح :  يٽ۽ چو  ۽ عالئقن نيڀس اريڌآيو
و   سندس .ائيائينڇمان

س       15 ، سيکاريو ۾ عبادتگاهن پنهنجي هن پا  نيڀ۽ .يٿ ڪکان آهي   رهيو

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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پرورش        16 هو جتي ، آيو ناصري هو :      ئيڪ۽ رواج   جو هن جيئن ، ۽ هئي وئي
جي      سبت هو ، پ       ينهنڏهو ۽ ، ويو ۾ خانگي .وٺالِءبي  ڻهڙعبادت

 
جي     17 عيسٰينبي کيس .  تابڪ۽ ج     ۽ ويو پھچايو پيغام تابڪهن  هنڏجو

ج    يوڇڏکولي  اتي ، ،     وليائينڳ ڳهو هئي لکيل اها جتان
18       ، آھي تي مون روح جو ھ     االِءڇخداوند کي مون ھن خوشخبري وڪڙجو

جي  نيڏ خوشخبري    اڪآھي کي مو     ياريڏغريبن کي مون هن آهي ليوڪ؛
شفا     کي دل نجات      ڻيڏزخمي کي قيدين ان   ڻيارڏالِء، ۽ تي   نڌ، اکين کي

آزادي     ڻرڪروانو  کي انهن الِءآزاد    ڻيڏ، ڻرائڪجي
تبليغ      19 جي سال قبول جي .ڻرڪرب
اھو  20 کي         ريڪبند  تابڪ۽ وزير کي ان وري ھن ۽ . نوڏ، ۽     رھيو ويھي ۽ ،

س  جي   نيڀانهن اکيون .يڪجون هيون          تيز تي هن ، هيون ۾ خانه عبادت
کي     21 انھن اھو من   وڳل ڻائٻڌ۽ اھي جي   رزڪ، پورو   ننڪاوھان .يٿ۾ پيو 

طرف ) 42 ،8:41لوقا .3 55 - 49 ،( ۔ 1st جي

ھ    وڀڳ41 نالي ييرس حا      ھوڻما وڪڙ، جو عبادتگاھ اھو ۽ ھو   مڪآيو ۽ ھو
تي     پيرن عرض     ريڪعيسٰيجي کيس ۽ ۾     يائينڪپيو گھر پنھنجي ھو ته

اچي.
 

ه    ڻاڪاڇ42 کي هن ،   يُءڌئي  يڪڙته هن       ارهنٻهئي ۽ ، جي عمر جي سالن
مر  .ڻکي هئي   واري

ا  ھنڏج49 ھ     الھائيڳتائين  انڃھو اتي ته آھي جي   وڪڙرھيو گھر عبادتگاھ
جي         مڪحا توھان ، چيائين کيس ، آيو . يڌمان ماس    آھي وئي کي رٽمري

.رڪنه  ليفڪت
 

عيسٰيج  50 جواب     وٻڌاھو  ھنڏپر کيس اھو ،   ”ينديڏ، ر: ڊچيائين وڳنه
سي     يڃم ھو ۽ .يٿ، ويندو 

 

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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اھو         51 ، آيو ۾ گھر ھو مھل جنھن و   ھوَءڻما نھنڪ۽ اندر نه   ڃڻکي الِءبرداشت
پيُء۽              يائينڪ ۽ ، کي يوحنا ۽ ، جيمس ۽ ، پطرس ماُءکي   يئرنڌ، جي

بچايو.
س 52 ۽   ڀ۽ نن      ”        ياڳوڀرويا پر ، ناهي هوَءمئل ؛ روِءنه تہ چيو ھن پر .يٿ يڙ،
کيس   53 انهن ه  ڙاوڪ۽ ا  نديڪ ڙاوڪ يڻ۾ .يڻ، آهي       ويو مري هو ته ورتو
س  54 هن ه    يوڇڏ،ي  ڪ اهرٻکي  نيڀ۽ پنهنجي ۽ س  يڻک ٿ، ۽  يوڪ ڏکيس ،

ا     ، مريد ، .يوٿچيو

س         55 ھو ۽ ، آيو واپس روح اھو ماني:     يوٿُا وڌ۽ کي ھن ح  ڻيڏ۽ مڪجو
.نائينڏ

2 ،22:1لوقا .4
ع     يڻها1 جي ماني جي و        دیخمير چيو فصح عيد کي جنهن ، .وٿ يڃويجھي
سردار  2 طلب     اھننڪ۽ جي عالمن کيس    ئيڪ۽ اھي .يئنڪته ماريندا 

ما   ڻاڪاڇ اهي .اٿن ڊکان  هنڻته
47 - 45 ،34 ،33 ،24 ،21 ،20 ،4 – 23:1لوقا .5

ما     1 سو مان انھن پائلي    يوٿپيدا  ھوڻ۽ کي ھن حوالي   ٽ۽ .يوڪجي

ل      2 الزام تي ان اھي چو  اڳل ڻائڳ۽ سا     وڳل ڻ، ھن کي اسان کي   يَءٿ، قوم کي
تحسين        يوڪمعلوم  نديڪخراب  خراج کي سسير ۽ ، منع  ڻيڏآھي کان

چون   يوڇڏ ريڪ پا   اٿ، ھو .ڻته آھي    بادشاهه مسيح
تہ     ” 3 چيو کيس پالطس کي         اڇ۽ ھن اھو ۽ آھين؟ بادشاهه جو يھودين تون

چون       نوڏجواب  کي ان تون چيو، .اٿ۽
سردار   ٽپوِءپائل  4 ما  اھننڪکي ما      انھنڏ ھنڻ۽ ھن کي مون ، ۾ ھوَءڻچيو

ن  .يٿغلطي ملي 
آزاد     ريڪتنھن 20 عيسٰيکي کي       ڻرڪپالطس انھن ، رکي خواهش يھرٻجي

.الھائيڳ

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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صليب          21 کيس ، چئي ، پيا روئي اھي مصلوب   يوڏپر .ڇڏ ريڪ،

سزا   24 .نيڏ۽ هو       گهرج سندن جيترو اهو ته
ج  33 ج  ھنڏ۽ کي      اھيڳاھي جنھن ، آيا و  ليديريڪتي اتي   وٿ يڃچيو ُاھي ،

سولو    کي ۽   يوڪھن ھ  يلنڙاڌ، ھ   ڪ، ساي ۽   ٿکي .يٻکا يوٻتي پاسي 
معاف          34 کي انهن ، والد اي عيسٰيچيو نہ    االِءڇ. رڪپوِء اھي نڻا اٿجو

.       نداڪ يڪجي جدا  کي لباس جي انهن ۽ ۽   يوڪآھن ٽاسڪ يترائيڪ،
.ياڪ

اونداھو    45 سج ۾         يوڪ۽ وچ پردو جو مندر ۽ ، .رائيڪويو ويو   تي
و     46 عيسي مھل جنھن ر   يڏ۽ سان پيُء،       ريڪ يونڙآواز تہ چيائين ، ھو رھيو

ھ   جي م    نٿاوھان روح منھنجو .وٿ انڃ۾
تسبيح        يوڪ اڇته  وڏٺصدور  هنڏج يڻها 47 جي خدا هن ، آهي ، ئيڪويو

ه    وڳل ڻچو اهو يقينًا .هوڻما ڪني ڪ، هو 
20 - 17 ،15 – 16:9مرقس .6

پھرين     ھنڏج يڻھا9 جي ا   ينھنڏعيسٰيھفتي سوچي ھو   يوٿجو ، ھو
ميگدلين     ويو مري ا       انھنڏپھريون شيطان ست کيس مان جنھن .لياڇ، ھئا 

کي      10 انهن ۽ وئي هوء گ   يڪجي ايوٻڌ۽ سان ۽      ڏهن ماتم اهي جئين ، هئا
رويا.

ج   11 ، اهي کي          وٻڌانهن  هنڏ۽ هن ۽ ، آهي زنده هو ته نه    وڏٺهو ، هو ويو
.ينداڃم هئا 

انهن     12 پوِءهو کان ه   نٻان جي ظاهر   لڪش ئيٻ ڪروپين اهي   يوٿ۾ جيئن ،
مل    ۽ ، .انهنڏ ڪهلن ويا 

و     13 اتي ۽ ويا اھي بقايا    يڃ۽ کي م:     ايوٻڌان کي انهن ته .يوڃنه

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     14 يارھن پوِءھو کان کا  ھنڏج يوٿظاھر  ٽان م   اٿکائين  وڌاھي ۽ نٿ،
،       فرڪپنھنجي  سختيَءسان جي دل نہ      ڻاڪاڇ۽ يقين کي انھن اھي ته

جي   ھئا ا   يڪرکندا کي پوِء   ٿڻھن .وڏٺکان ھو 
و       15 ، تہ چيو کي انھن اھو تبليغ       ڃ۽ ۽ ۾ دنيا سي جي   ريوڪجھان جھان ھن

مخلوق   .انھنڏھر

پ     17 جي انھن نشانيون اھي آ  يڪجي نديونڳل يانٺ۽ . ينداڻايمان منهنجي  آھن
شيطان     اهي ۾ نئين.   ينداڇڏي ڪنالي ؛ الهائينداڳسان  ولينٻاهي

ک  18 ناگ جي   نداڻاھي ۽ انھن        اڪاھي  ھنڪڏ؛ کي ان ، آھن شيِءپيئندا مئل
.    ليفڪت اڪکي  ھ   تي بيمارن اھي ھوندي وصولي     ٿنہ ۽ ، .نداڪرکندا

سان     ريڪتنھن19 انھن وي      ڻالھائڳپوِءخداوند ۾ آسمان پوِءھو خدا  وٺکان ۽
بي    پاسي ساي .وٺجي

ن  20 اھي ج     ريڪ۽ ھر ۽ ، تبليغ   ھڳويا گ     ئيڪجي سان انھن خداوند مڪ ڏ،
ھي   ريڪ ۽ تصديق      نلڏ ٺ، جي لفظ سان .يائينڪنشانين آمين. 

صحت   ۽ سائنس

1.76:18 - 21

و   وھڏ،  کڏ مري . ڃڻ، ج      آھي حقيقي غير عقيدو سائنس  هنڏوارو الهي
تي            انسان کي انهن ، آهي ويندي سمجهي تي طور نه   اڪعالمگيري طاقت به

  ، جي         ڻاڪاڇهوندي صالحيت خدائي ۽ آهي امر انسان .ريڪته رهيو   زنده
2.487:27 - 29

جي          اڪجي ڻاهاا اسان ، آهي روح ، آهي خدا وٿ ريڪ گھيڊکي  ينهنڏزندگي
جي             امر ۽ وسعت جي اسان ، حقيقت موت بي جي مضبوط  روسوڀزندگي کي

.ڻرڪ تي 
3.428:3 – 6، 30 - 10

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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       . حقيقتن         جي روح ۾ راهه جي يسوع آهي سراب بي موت ۽ ، آهي حقيقي زندگي
ه  ۾             ڪجو ترتيبي بي ۽ آهنگي هم کي نظرن اونداهي جي احساس مادي ثبوت
.وٿ ريڪحل 
هالئي        ڪليک کي بيماري واري عضوي اميداتي فقط      يوڇڏنا کي خدا ۽ ، آهي

سمجهند  بلند          ڙزندگي سان خيال جي صحت ۽ صحت کي . يوڪزندگي اهو  آهي
هر     ڻرڪيقين  ته آهي حاصل        نهنڪگناهه غلبه تي زندگي ابدي ۽ مطلق قادِر

سمجه       يٿسگهي  ريڪ هن کي زندگي هن ۽ ا    ڻ، ۾ روشني نه  گهرجي ڻڻجي ته
جي      روح ۽ ، پ   ينٻموت کان شروعات.       ڻنعمتن کي اسان ، هوندي ڻرڪتنهن

  ، و  رولٽنڪگهرجي شروع          ڪيڌجي بهتر اسان جلد جيترو ۽ ، سان نموني سادي
م    ريونڪ پنهنجي مظاهرو و   ڻيٿ ملڪحتمي . ندوٺالِءوقت پن  ڻرڪ ڌآهي

    . ا        پيرن پنهنجي اسين آهي ۾ هدايت جي اکين اسان ، ۽  اٿ سونڏ يانڳدوران ،
ل         هنڪڏجي جي قدمي پيش روحاني ، آهيون عقلمند ه  يرڪاسان کان  ڪ۾ قدم
ا  .سنداڏ تيڳبه آهيون 

4.429:31 - 12

يوحنا  )  جي(  ”51: 8عيسٰيچيو چو  ھوڻما وڪ ھنڪڏ، ھو    ڻمنھنجو ، رکي جاري
کي   نہ   هنڪڏموت پر.          سيڏبه ، آهي نه محدود تائين زندگي روحاني بيان اهو

س   جي .    نيڀوجود مظاھرو     عيسٰياھو آهي شامل ۾ شفا   يوڪجزن مرندي ،
جيئرو      کي مئلن ۽ گ.      يوڪبخشيندو غلطيَءسان کي ،  ڻرھ ڏانھيَءدماغ گھرجي

پا    سان عمل پري   ڻپنھنجي رھ     ڻرڪکي ھميشه ۽ ، مثالي    ڻگھرجي مسيح ، وارو
ظاھر   و.     يندوٿ، حدون پنهنجون کي مضبوط      ڻائڌايمان کي بنياد ۽ ڻرڪگهرجن

مضبوط         بنياد پنهنجو تي بنياد جي روح . ڻرڪبدران ج  موت  هنڏگهرجي انسان
عقيدو    پنهنجو زن     يندوڏ يڇڏتي ، خدا هو محبت   دگي، تيزي ڪيڌو انهنڏ۽

و  .       يڌسان پ  ، يقين تي موت ۽ بيمار پ  ڪويندو ،     ڪسان يقين تي گناهه سان
بند         کي احساس صحيح جي صحت ۽ .   ڻرڪزندگي ۾   سائنس انسان طرف جي

کي     حقيقت عظيم ندو؟ڳجا هنڪڏانهي
5.289:14 - 20

ا           ۽ غالب ، سچ يا ، مسيح ته حقيقت ،       اڃاها آهي پاتا قابو تي موت تائين
  “ ثابت”   بادشاهه جو ه  يڃو وٿ يوڪوحشتن ،       ڪته غلطي يا ، عقيدو وارو موت

تباهه        اڪجي سان ثبوتن روحاني جي زندگي ظاهر.    يٿ ريڪسچائي هي 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 
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جي  وٿ هج  وڪته ظاهر    ڻموت حواس ،    ڪه نڪلي وٿ ريڪجو آهي برم فاني
حقيقي     ۽ انسان .ائناتڪحقيقي ناهي      عمل جو الِءموت

6.24:27 - 31

رکي          ۾ لذت ۽ شفقت عملي افاديت جي الِءظاهر    يٿمصلوبيت انسانيت اها
هنن.            ئيڪ جيستائين پر ؛ هو رهندو ۾ وچ جي مردن پنهنجي   وڏٺسچ هن ته
ويه    ڪمال تي قبر پوئل   ئيڏ ڻکي پنهنجي مم    ڳ، کي واقعي نه  نڪهن تسليم
.ريڪ سگهيو 

7.42:5 - 8 ، 15 - 2

عقيدو     آفاقي ۾ .       وڪموت نه    ظاهر حقيقت يا زندگي اها ناهي فائدو يٿبه
.  ريڪ ه  موت ل  گهيڊ ڪسگهي محسوس   ڳڻخواب جي   يوڪوارو ، وڪويندو

اچي    ۾ غائب     وٿاونداهي سان روشني .وٿ يڃو يٿ۽
جي        مظهر عظيم جو قدرت جي حتمي        يهرٻخدا جي هن تي مادي ۽ جسم جيئري

م         جو سائنس خدائي ۽ هو ثبوت جو جي     نوڏثبوت  ملڪفتح عقيدو اهو ــ وڪ،
ه           اهو آهي ذهن يا وجود جدا کان خدا جو .  ڪانسان غلطي    ھن آهي غلطي غلط

مالقات       سان سائنس جي خدا ثابت       ئيڪيسوع موجودگي غير جي ان .ئيڪ۽
تعجب     ڻاڪاڇ جي خداوند ٰ عطا     ئيڪته خدا ٰ تي ،     يوڪجنهن گناهه ، تعزيت ،

الِء       عيسٰي حضرت موت ۽ . اڪبيمار ما     هئي نه دهشتگردي سوچ  هنڻبه يڏ ڻکي
قتل      کي الش انهن !      يوڇڏ ريڪته ا  کين پوِءهو کان ان .يکاريندوڏيرائي  ڻآهي

ظاهر     اهو مان عيس  وٿ ئيٿانهي ح       ائيته جي خدا انسان سچو ۾ مرانيڪسائنس
ني -  تنهن     -  ڪآهي ۽ نه کان برائي .  ريڪ۽ پنهنجن       يسوع آهي امر پر آهي نه بشر

  . هي        هو هو سيکاريو سائنس جي دليل هن کي فعال     انهنڏشاگردن کي ان ڻرڪهو
ا     جي الِءهن سمجھند   اڃجي نه جاچ   ڻچو ڙتائين هو    "ريڪجي ، هو رهيو

اعت   وڪجي تي اهي    ندوڪ بارمون ، ڻرڪاهي  وٿ ريانڪآئون  يڪجي مڪآهي
   ". م   کي انهن هوندا به تيا  ملڪوارا ـ       ڻڻطور اصول جو زندگي جي هن گهرجي

شفا      ڪڻغلطيَءکي   کي بيمارن ، ا    ڻيڏسان کي مرده کي      ٿڻ۽ هن به اهي ، سان
و    جسماني جي .ڃڻهن سمجهيا   بعد

8.43:32 - 19

فتح      تي نفرت کي .       ڻرڪمحبت غلطي  تي طور الزمي زندگي ۽ سچائي گهرجي
توجهه       تي فتح جي موت الِء        يٿ يڏ۽ مقابلي جي تاج پهريان کان اٿانڪ،

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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پيروي        جي تعظيم ، آهن سگهندا س  ”يڃو ئيڪبچائي س  وٺ، خادم   وٺ، وفادار ۽
مظاهرو“        جو عظمت جي روح ۽ .يڃو يوڪ،

ا   جي ع  يالئيڪمقبري پناهه       ٰیسیواري کان دشمنن پنهنجي کي ، نيڏيسوع
هج  اڪجي ههڳج ڪه حل    ڻعظيم مسئلو .   ڻرڪجو جي  هن جي ينهنڏ نٽالِء

مقرر           مراڪ کي مهر جي ابديت جي وقت وقت نهايت بي.    يوڪ۾ کي زندگي هن
مال       جو نفرت کي محبت ۽ ثبوت   ڻبنائ ڪپرواهه سائنس رسچنڪهو.  نوڏجو

صفائي                جي ۽ سرجري ، دوا ، طاقت جي دماغ بابت قابليت ۽ مالقات ، تي بنياد
س  ماس       نيڀجي ۽ مالقات تي بنياد جي .يائينڪ رٽدعائن

ختم     کي سوزش .  ابهڪالِء  ڻرڪهن خورا    هن ورتي نه تي    ڪدوا هوا خالص يا
کي    ڙڻاڀ توانائي کي.   نوڏنه  ڙڻاڀتي  ڻيڏ يهرٻواري وٿڌکي  نڙپا رينڳهن

زخم       ڻرڪ ۽ پاسي واري زخم کي   يلٿ۽ مهارت    ڻرڪ وٿڌپيرن جي الِءسرجن
نيپ       ته ، هئي نه ضرورت وائ  نڪجي ه  ٽشي نگڊ۽ ه  ِالء ڇڏڻ ائيٽکي ٿاهي

اهو    نڪاستعمال  ۽ ا       وٿسگهي  يٿ، جئين کي پيرن پنهنجي هو وانگر ڳته
.نڪمالزمت 

9.44:28 - 5

هج       مئل عيسٰيکي شاگرد جا يقين   ڻهن ج   ياريڏجي هئا قبرستان  هنڏرهيا هو
ل  ج   يلڪ۾ ، جو             هنڏهو طاقت جي روح اندر جي قبر تنگ ، هو زنده هو ته

ختم       نديڪمظاهرو  کي احساس مادي ، پ.   ڻرڪمادي ۾ بند   رٿرستي يلٿتي
ھ         تونڀ مان وات جي غار ۽ ، آھن پ  وڪڙرکيل وي  رٿعظيم پر. يڃو ھيوڙضرور

ر    جي ختم   ٽاوڪعيسٰيمادي قابو       يوڇڏ ريڪکي کي قانون هر جي مادي ،
ج         يوڇڏ ريڪ واري آرام واري رونق جي هن ۽ ک   ههڳ، قدم شاندار   يڻکان ، ويو
تاج     اميابيڪ سان شان .ريڪجي فتح      جي هميشه ، ويو

10.  45:16 - 21

جدوجهد      ائيڪپا ۽ ، هللا !     ڙندڪهجي ۽    اميد کي انسان مسيح سالم کي دلين
پ     کان دروازي جي ۽         يوڇڏ الئيڇا رٿايمان وحي زندگيَءجو جي خدا ۽ ، آهي

سان            نديڪمظاهرو  محبت ، اصول الهامي سندس ۽ خيال روحاني جي انسان ،
مم   کي ه   نڪانهن تي بلند   ڪطور .يوڪطرف آهي 

طرف ) 22 - 31:17  .11 (جي ۔ 

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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ح    قيمتي جي تابعداري   منڪهن پيروي        نديڪجي جي مظاهري جي هن ـ ڻرڪ،
پ      کي ان اسان جيستائين هن          اٿ يوڪڙتائين ، آهيون پيئندا پيالو جو هن اسان ـ ،

کا  پا      ڻجي سندس سان بائيبل ، .      ائيڪمان آرام  اسان ۾ آخر ۽ ان  نداسونڪآهي ،
گ  م      ڏسان جي اصول ديوي ، جي   ملڪويهنداسين ۾ فتح    وڪسمجھ تي يڏموت

.وٿ

فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري

دعا  روزانه
هر            ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن :ريڪدعا  ينهنڏاهو

          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
قائم    ۾ س  ڻرڪمون منھن    نيڀ۽ کان جو     ڇڏگناھن توهان شايد نيڀس المڪ۽

متاثر      کي محبت جي ح     ريڪماڻهون تي انهن ۽ !ريڪ ومتڪ،

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
4 شنڪسي

الِءه     عملن ۽ قاعدو ڪمقصد
لگا         ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي جي      ڳنه ميمبرن جي چرچ مادر ،

متاثر      کي عملن يا .ڻرڪمقصدن ئي        گهرجي  کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
ه  يٿ ريڪاختيار  م     ڪ۽ جي محبت سائنسدان جي  يٺعيسائي سهولتن

هالئ    وٿ ريڪ اسيڪع کي گناهه .ڻ، ۾          معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، هن ۾
دعا        ۽ واچ روزانه ميمبر جا س  نڪچرچ پيشنگوئي      نيڀته ، ملي نجات کان براين

قضا   ڻرڪ مذمت   ڻرڪ، صالح   ڻرڪ، متاثر   ڻيڏ، سان    ڻيٿ، طريقي غلط يا
.ڻيٿمتاثر  کان 

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
1 شنڪسي

خبرداري   جي فرض

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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واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو
پا     خالف جي تجويز دفاع   ڻذهني ۽        ريڪکي رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ،

وسار       کي فرض پنهنجي الِء جي نه      ڻماڻهويت مبتال ۾ غفلت هن .يڃو يوڪ۽
فيصلو     مڪجي  جو هن -   يوڪسان انصاف    ۽ ، مذمت   يوڪويندو ئيڪيا

ويندي.

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
6 شنڪسي

_____________________

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 


