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مادہ – موضوع

مارچ   .2021،  14آچر،

مادہ — مضمون

:نڊگول متن   6:33 يالٽم جو

’’     . شيون         سڀ اهي ۽ ڳوليو راستبازي سندس ۽ بادشاهي جي خدا توهان پهرين
. وينديون     ڪيون شامل کي ‘‘توهان

پ  6-1 : 23زبور  :ڻهڙجوابدار

.۔1 چاهيندس         نه مان ؛ آهي چرواه منهنجو خداوند
لي      ۔2 ۾ چراگاهن سائي مونکي ا:    يوڪالِءمجبور   ٽڻهن کي مون تائين اڃهو

.يڻپا آهي     هالئيندو ويجهو جي
بحال      ۔3 کي روح منهنجي خاطر:       وٿ ريڪهي جي نالي پنهنجي کي مون هو

رهجي      ۾ رستن .وٿصداقتجي
جيتو   ۔4 ، موتجي    ڪيڻھائو مان       انوَءڇمان ، رھي گھمندو واديَء۾ جي

،   ڊکان  ڇڙب نھنڪ گ     ڻاڪاڇندس سان مون تو .   ڏته چھال  جي اوھان آھي
گذارين          سان آرام کي مون اھي عملو پنھنجو .اٿ۽

ا        ۔5 منھنجي ۾ موجودگي جي دشمنن منھنجن ، وٿ رينڪتيار  يبلٽ يانڳتون
م   منھنجو گل    وٿتون سان .رڪتيل ويو.     رنھجي پيالو منھنجو

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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ني  ۔6 س       يڪيقينًا جي زندگي پوري منهنجي رحمت منھنجي ينهنڏ نيڀ۽
.نديڪتابعداري  رھندس          ۾ گھر جي خداوند سدائين مان ۽ ،

خطبو   جو سبق

بائبل
5-3 : 37زبور .1

تي   3 س    روسوڀخداوند ۽ ، مل    ريوڪ وٺرکو پوِءتون يقينًا     ڪ؛ ۽ ، رھندين ۾
. کارائبو  توکي

پا  4 خوش      ڻپنهنجو به ۾ رب جون.       رڪکي دل پنھنجي کي اوھان اھو ۽
.وٿ ئيڏخواهشون 

ح     5 جو رستي پنھنجي به.    يوڪ مڪخداوند تي ان      روسوڀهن ئي اھو ۽ ؛ رک
آ  .يندوڻکي

7۔4:1بادشاھ   2.2

پ   يڻھا 1 ھ    نٽنبياَءجي جي زال تہ       يڪڙجي چيائين ، روئي کي اليشع زال
نو”  م  رڪمنھنجو .        سڙمنھنجو خادم   تنھنجو ته آھي خبر کي تو ۽ آھي فوت

کان   :   ڊخداوند قرضو   ۽ آھي اچي   ٺڻيو پنھنجن     وٿوارو کي مون نھيٻته
و    غالمي کي .يٺفرزندن

الِء         2 توھان مان ، چيو کي اليشع ۾    اِءٻڌ ريان؟ڪ اڇ۽ گهر ۽  اڇتون آھين؟
۾         گهر عورت واري گهر تنهنجي ، ه       اڪچيائين جو تيل ، آهي ڪشيَءنه

. بچايو  برتن
و    3 ، س   ڃپوِءچيائين پنهنجي پ    اهرينٻ،  يسريڙپا نيڀ، کان جهازن ڻخالي

قرضو   جههڪ. يٺقرضو  .وٺنه

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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ج  4 پ          ھنڏ۽ پنھنجن ۽ پنھنجن کي تو ، آھين اندر بند    نٽتون دروازو ڻرڪتي
س    ۽ ، وجھي    نيڀگھرجي ۾ جي    ڇڏڻبرتن ۽ ، کي    وڪگھرجي تنھن آھي پوري

.ڇڏڻ ريڪ ارڌ آھي   وارو
چ    ريڪتنھن 5 کان پ        ھيڙهوَءان جي ھن ۽ تي ھن ۽ بند   نٽوئي دروازو تي

جي  يوڇڏ ريڪ ک   يڪ، کي .يڻوين    . گهرايو  هن ۽ آيا
بي   6 اھو ج   وٺاھو ، پوري   ھنڏھو پ        يلٿويزا پنھنجي ھن ته چيو ان ، کي ٽھو

ا     کي مون ، ک  وڪڙھ انڃچيو .       يڻبرتن و  ، چيو کي ھن اھو ۽ برتن ڪيڌاچ
.ونھيڪ رهيو.    تيل ۽

م       7 جي خدا ۽ هوَءآئي .     سڙپوِء و   ته چيو هن ۽ چيو و   ڃکي تيل ۽  يڪڻ، ،
ادا    قرض ۽     يوڪپنهنجو توهان ۽ .ارنٻجي  ينٻ، رهو    زنده جا

13۔29:11يرمياه ۔ 3

ا      االِءڇ 11 کي سوچن پنھنجي آئون جي  وٿ انڻجو سوچان    يڪ، تي توھان مان
فرمائي    وٿ خداوند کي             وٿ، اوھان ، نه برائيَءجو ۽ ، آھي خيال جو امن ،

انجام   .وٿ يڏمتوقع
س     12 کي مون و    يڏپوِءتون تون ۽ و   ڃ، مون توکي    ندينڪدعا  ٽ۽ مان ۽ ،

.ائيندسٻڌ

کي     13 مون تون کي     ولينڳ۽ مون ۽ ج  ولينڳ، سان     هنڏ، دل پوري منهنجي ته
کي   .وليندوڳمون

طرف ) 27 ،26 ،14۔6:3  یوحنا.4 طرف ) 41 ،38 ،37 ،( ِهَن) 29 ،(جي ،(1st جي ،
42، 43، 47، 48، 63

ھ   3 عيسي چ   يڪڙ۽ تي گ         ھيڙجبل سان شاگردن پنھنجي ھو اتي ۽ ، ڏويو
. رھيو  ويھي

4. ويجھي       فصح عيد جي يھودين ۽

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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م    5 عيسٰيپنھنجو ک  يونٿپوِء ھ  وڏٺ يڻاکيون و  مپنيڪ يڏو يڪڙ۽ سٽکي
ماني         ائينڏٺآئي  اسان تہ چوي کي فلپ ھو تہ اٿ ريونڪخريد  يڪٿتہ

کا  کائجن؟ اڌاھي
 
ثابت        6 کي ھن چيو ھن اھو : ڻرڪ۽ پا   االِءڇالِء  ھو ھو   وٿ يڻا ڻجو اڇته

.ندوڪ

جواب     7 کي هن الِء       هٻ،  نوڏفلپ انهن ماني ماني قلمي ته   افيڪسو ، ناهي
ه    هر مان .يٺو وروٿشايد  ڪانهن

 
ھ   8 جو اين   وڪڙان ، پي   ريوڊشاگرد سائمن چوي   اءڀجو  رٽ، ، وٿ،
ا  9 دارا      کی نجایدر که دارد وجود بچه ماه      یپسر دو و جو نان کوچک یپنج

م:     در آنها اما هستند؟    یاریبس انیاست چه آنها ه  از ،  اهيڏ ڪهتي آهي
و  ۽     ٽجنهن جون جوري م   يونٻپنج يون مان     يونڇنن انهن پر ، آهن

آهي؟ اڇ۾  يترينڪ
ما     10 تہ عيسٰيچيو . ھنڻ۽ ھا   ويھو گھ   يڻکي .  يڻجاِء۾ ما   سو ھوڻگھاسھئي

.اٺوي ۾       تعداد جي ھزارن پنجن ،
عيسٰيم   11 ش       يونٺ۽ اھو مھل جنھن ۽ ؛ شاگردن   يوڪادا  ريوڪورتيون اھو ،

تقسيم       کي شاگردن ۽ ، جي  يائينڪکي .  ياڪمقرر  يڪ، سا  ۽ ئي ينڳويا
وانگر ينڇم

ت   رجيڀاھي  ھنڏج 12 ، جي       ھنڏويا ، چيو کي شاگردن پنھنجن راٽڪ يڪھن
و     يٿ راٽڪ ته ، ھجن .جھڪ ائيڃرھيا نه   به

س  ريڪتنھن 13 گ  نيڀانھن ۽   يوڪ ڏکي جي     نڪوٽ ارھنٻ، جور پنج ، کي
جي  ريوڀ ريلڀسان  رنٽڪجي  رنٽڪ م   يڪ، جي م  انٿان رھيا يٿ۽
.يڪجي رھيا   کائيندا

ما   14 ج  ھوڻپوِءاھي معجزہ   ھنڏ، جي  اڪچ سيڏاھي ، ياڪعيسٰي  يڪھئا
ھ    ھي تہ اچ       يڪڙچيو ۾ دنيا نبي جو آھي .ڻسچائي گھرجي 

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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جواب     26 کي چيو   نوڏعيسٰيانھن کي     ڪبيش،”۽ اوھان مان ، وٿ ايانٻڌ،
کي    مون معجزات    االِءڇ،  وليوڳتوھان توھان پر   اڏٺجو توھان  ڻاڪاڇ، تہ

۽       رٿآ ، ھو کائو ماني .ريلڀجي ھو 
نه   27 الِءجي         ڻکائ ريوڪمحنت گوشت ان پر الِء، گوشت سدائين وڪواري

جي     ، آهي هوندو کي     اڪجيئرو توهان آدم :وٿ ئيڏابن
جو    29 خدا آ        مڪاھو ايمان تي ان توھان تہ ، مو   يوڻآھي کي .ليوڪجنھن آھي 
کي    وڪجي ڀس 37 .   يندوڏپيُءمون جي      اھو ۽ ايندو طرف منهنجي ، وڪآهي

و  طرح   نھنڪمان  وٿاچي  ٽمون .ونڪي cast ڪبه ويندس 
ھن               االِءڇ 38 پر ، الِءنہ مرضيَء پنھنجي منھنجو ، آھيان آيو مان آسمان آء جو

جي   مرضي مو  اڪجي .ليڪمون

مي     41 تي هن وري ، يوڪ ڙيهودين
تہ     42 چيو انھن پ     اڇ۽ جو عيسٰييوسف ماُء        ٽاھو پيُء۽ جي جنھن ، آھي نھ

ا   کي چوي     يئنڪپوِءاهو   ا؟ٿ ونڻاسان هو جو مان    وٿآهي جنت مان ،
آهيان؟  ٺهي آيو

پا      ” نوڏعيسٰيجواب   ريڪتنھن 43 پنھنجي تہ چيو کي انھن و  ڻ۽ نہ ڻھڙ۾
.ريوڪ

چوان     ڪبيش 47 کي تو جي  وٿآء آ    وڪ، ايمان تي .يندوڻمون آھي     زندگي سي ،
48. آھيان      ماني جي زندگي مان
جي     63 آھي روح ئي گوشت   وٿ ئيٿتيز  وڪاھو ن   جھڪ؛ فائدو اھي: ئيڏ وٿبه

سان    يڪجي الھيونڳ توھان زندگي       وٿ الھايانڳمان اھي ۽ آھن روح اھي ،
آھن.

طرف )26۔6:24 يالٽم.5 طرف ) 34 ،(جي (1st جي

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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ن    نٻ ھوڻما وبهڪ 24 خدمت جي :    ريڪ وٿاستادن ھ  ھو ته يا نفرت وڪڙسگھي
۽   ندوڪ پيار   ئيٻ، ه    يٻ؛  ندوڪکي هو ۾ و  ڪصورت کي ئيٻ،  ندوٺکي

ن.       ندوڪنفرت  خدمت جي مريم ۽ خدا .ريڪ وٿتون سگهين 
نه            25 خيال زندگيَءبابتڪجھہ پنھنجي ، ٿو چوان کي آءاوھان تنھنڪري

جي              توهان تائين اڃا نه پيئندؤ ڇا يا پيئندؤ کاڌو توھان جيڪو ، ڪريو
      . وڌيڪ۽        کان گوشت زندگي ڇا وڃي لڳايو تي توهان جيڪو الِء، جسم

آھي؟      نه لباس وڌيڪ کان جسم
 

: سوڏ 26 پکي    جا .   وڇهوا جو           پوِءتوهان ۾ گودامن نه ۽ نپتائين نه ، ساوا نه ته
س     کي پيُءانهن .وٿ يڏآسماني

و    يڻاڀس ريڪان  34 نه پا    ڻپا يڻاڀس: وٺالِءسوچي جي ڻالِءسوچ  ڻالِءشين
کپي.

ها  .6 7۔4:4فلپائين

خوش     4 سدائين ۾ چوان   يهرٻ۽:  يوٿرب خوش   وٿمان .يوٿ،

س     5 پسندي اعتدال جي ا   نيڀتوهان کي .  ڻڻمردن ه  رب .ٿگهرجي آهي   تي
.         نهنڪ 6 ش     عرضسان ۽ دعا شيَء۾ هر پر رهو الِءمحتاط رگذاريڪشيَء

درجو         ڻرڪ جو خدا کي درخواستن الِءپنهنجي .يڃو نوڏجي
 
جي      7 ، سالم جو خدا پوري    وڪ۽ جي جي    وٿرکي  پڳڻسمجھ عيسى مسيح ،

. رکي        محفوظ دماغ ۽ دل جي توهان معرفت

صحت   سائنس۽

15۔10 :1.275

هج     سائنس۾ جي سمجھ      ڻانهي کي ترتيب ۽ حقيقت کي    ڻجي توهان الِء،
سمجهائ      کي خدا تي طور ،.      يڃو يوڪشروع  ڻالزمي سچائي ، زندگي ، روح

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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ه  .   يلڏگ ڪمحبت           ، مادي تمام آهن ناال جا صحيفن جي خدا ۽ ، تي طور
ح   ، رکن              متڪسمجهه واسطو سان خدا اثر ۽ ، سبب ، امر ، وجود .اٿ،

22۔(ماده)2.468:17

جي    آهي اهو .    وڪمادو ۽         زندگي ، سچ آهي الئق جي خرابي ۽ خرابي ۽ دائمي
استعمال            لفظ هي ۾ عبراني صحيفو جئين ، آهن مادي شين: "وٿ ريڪمحبت

اچ        نه نظر ، جي اميد مادي ."       ڻجي خدا     يا روح ، دماغ ، روح ثبوت جو شين واري
. آهي        مادو اصل اصل ، آهي مترادف جو

29۔3.301:17

ش        خدائي انسان ۽ آهي مادي خدا ئي       لڪجئين کي انسان ، آهي صورت ۽
ني       ڻرڪخواهش  صرف ۾ حقيقت ۽ ، نه        يڪگهرجي ، مادو جو روح ، مادو جو

جي     عقيدو اهو آهي جو   وڪمسئلو ناهي       اڪ يٻانسان روحاني ، آهي دماغ يا شي
ح   پهريون ه    يڃو وٿ يوڙوٽ مڪ۽ کي توهان ه    ڪ، ، هوندو . ڪخدا ا  وڌندماغ

پا  ج       ڻانسان ، آهي سمجهندو مادو مادي .هنڏکي  ) ( “ آهي   ” خيال تصوير انسان ته
پيدا               مان شاهدي غلط معنويتجي مادي موت ۽ بيماري ، گناهه ، ، اٿ ينٿفريب

مر    يڪجي جي روح ه   زيڪالمحدود کان ذهن      ڪفاصلي ، کان نظر نقطي خيالي
ه    جي مادي ا     اٿ نڪپيش  سڪع يٽال ڪ۽ شي هر سان .يٿ يڃو يٿ يٽُلجن

9۔4.139:4

حسابن               جي فتح جي معاملي ، دماغ ، روح صحيفو ، تائين آخر کان شروعاتي
.      ريلڀسان  ثابت  طاقت جي موسٰيدماغ ما   يوڪآهن کي معجزات هوڻجنهن

      . سان         عجائتن ۽ نشانين دور عيسائي ايليشا ۽ ايليا ، يسوع ائين ؛ هئا چوندا
.يلڳوا هو 

22۔5.591:21

سک.             تي طور الزمي پر ، آهي قدرتي تي خاصطور اهو ؛  ڻمعجزو گهرجي
ه   .ڪسائنسجو رجحان 

1۔6.134:31

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 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 مارچ 14

مادہ – موضوع

پورو       ڪه کي قانون جي خدا جي      ندوڪمعجزو قانون ان پر ، آهي
.        ندوڪنه  يڀڃڪڙ و  به کان معجزي وقت هن حقيقت اها ڪيڌآهي

ل  .يٿ يڳپراسرار
28۔7.509:20

    ، معدنيات نہاد ها    اڀنام حيوانيات ۽ و      يڻيون جي بناوت مادي يا ڪيڌوقت
ج      يلڙج عالوه کان ان آهن گ  ”   هنڏنه تارا جا صبح “.   ينٿ ڏاهي زمين  هن دماغ ها
هئ  ا  ڻ۾ جو ”  ڳکان جا.        اهيوٺ و“ٽوٻزمين تخليق جي ذهن دور جا عروج روحاني
نر         ينهنڏ ، خوبصورتي ۾ جن ، آهن موسم پا  الي۽ خدائي   -   ائيڪ، ، ها تقدس ۽

۽ -    انسان ختم   هنڪڏ۾  ائناتڪفطرت .ينداڏنه  ڻيٿبه

11۔8.257:6

پن           تخليق ۽ آهي نه مادو واحد روح ته نظريو ،   نيزيٿاهو آهي هيترودوسائي
ختم        اڪجي ۾ موت ۽ گناهه ، ه  يٿ ئيٿبيماري مادي    ڪاهو ۽ روح جسماني

ه      ، آهي عقيدو ۾ ح         ڪذهن تي ذهن جي ذهن ۽ جسم کي ئيڪ ومتڪروح
    . خالصپين  عقيدو اهو آهي آهي زمٿوئي

1۔9.281:27

پرا    نه سائنس پرا   يڻتقسيم کي دائمي          يڻشراب ئي نه ۽ مادي کي روح ، ۾ بوتلن
ختم   .           ڻرڪکي پ  کي حقيقتن جي روح خيال غلط جو معاملي جي اسان يڪڙ۾

ضرور   وڻپرا. وٿ خراب      ڇڏڻي ڪعقيدو خيال نئون يا اهو    يٿگهرجي ۽ ، ويندو
جي   ، بدالئ     وڪحوصال کي موقف جي و    ڻاسان ، آهي .جيڃوارو ويندو 

21۔10.91:16

جذب     ۾ خودمختاري سمجهيو   يٿمادي سمجهون   اٿاسين آهيون   اٿ۽ بيدار پر
  . خود     مادي مادو جو دماغ يا ان  شيڪزندگي ابدي     ارڪجو ۽ روحاني جي انسان

مدد      کي تفريق حاصل      وٿ ريڪانفراديتجي کان مادو ۽ کي   ڙيندٿ، علم غلط
حواسقرار       وٿ ريڪتباهه  مادي کي جنهن .وٿ يڃو نوڏيا

16۔11.66:6

جه          نه تي بنياد جي عمل مادي کي انسانن ه  - يٿسيکاري  ڪڻآزمائشي لٽوٽ ڪ،
جي  ڊري پ   وڪ، کي ان.        وٿ ريڪ رٿدل روشنيَء۾ جي خوشحالي خوشيَء۽ اسان

ا  . ڌکي سو    آهيون نه . ڀياد و   آهي ۾      يڏمعاشري بادشاهت اسان ، ذريعي مصيبتن
. اٿ يونٿداخل  ر.         آهن ثبوت جو حفاظت جي خدا ، مادي  وحانيآزمائش ترقي

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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م   جي بوئند  يٽاميدن ن   جٻ ڙ۾ نه ج    رنديڪمان پر ، ضائع   هنڏآهي نڃو يٿاهي
و     اٿ جي روح محبت بيان    ڪيڌ، وري جو     وٿ ريڪخوشيون زمين کي جنهن ،

.    وبهڪ هر   جو تجربي ناهي ني   اميابڪداغ خدائي نوان    يڪمرحلو جا محبت ۽
بيان   آهي ندوڪنظريا

9۔12.92:32

چئو   اڇ ا    اٿتوهان وقت اهو الزمي         اڃته کي روح ۾ جنهن آهي آيو نه تائين
پائ     ڻڻطورا قابو تي جسم ياد      ڻ۽ کي عيسى قابل؟ جي  ريوڪجي تقريبًا وڪ،

ا  ويههڻا مظاهرو       ڳصديون جو طاقت جي روح جي    ”يوڪ، ، چيو تي  وڪ۽ مون
آ  اهي    يندوڻايمان ، به   يڪجي مڪآهي ئي   ندسڪآئون .“اڻرڪاهي پوندا 

عبادت   پوا        ڙندڪحقيقي ۾ سچا ۽ روح . “ ”نداڪپيُءکي ها  سڏآھن  قبول يڻ،
؛    يلٿ آهي ها  سوڏوقت جو   يڻ، .ينهنڏنجات   “ پولسچيو   ، آهي

16۔13.195:11

ه  فيصلي   ڪهر يا           ڻرڪکي آهي دماغ مادي اهو ته اهو ، آهي نقطي جي
        . جي      ان سائنس۽ الطبعياتي مابعد کي اسان آهي سبب اهو جو امر امر

بنياد       کي معاملي واري اصول .ڇڏڻخدائي گهرجي 

فراهم          وڪجي خيال جو مرضي پنهنجي سان اصول پنهنجي ندوڪبه
الِءفراهم       جي سوچ ، .ندوڪآهي آهي 

9۔14.201:1

جي   خطيب مشق       يوڪتبليغ  وڪبهترين جي سچائي ، آهي وئي ئيڪويو
  . ا           اهو طرف تباهي جي موت ۽ بيماري ، گناهه هن ، ا  ڻڻآهي ه   ڻڻ۽ ـ پيار ڪبه

حاصل            اولهه ۾ زندگي جي اسان ۽ هوندو عظيم ۾ ،    ريڪاسان چيو يسوع ،
ن    نٻ هوڻما وبهڪ” خدمت جي .ريڪ وٿاستادن سگهي 

نه         تعمير سان حفاظت تي بنيادن غلط .  ريڪ اٿاسان ه  سچ نئين ڪسگھون
پرا     اهيندوٺمخلوق  ۾ جنهن ، س      "يونڻآهي ۽ آهن وينديون گذري ڀشيون

نئين   ."يٿشيون آهن   وينديون
20۔15.269:11

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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فز   الطبعيات م  سڪمابعد مي     انهينٿکان معاملو ۽ ، لڪفزي فيٽآهي
نه       داخل ۾ نتيجن يا .    يوٿاحاطه ه  طبقا جا مابعدالطبيعه تي  ڪآهي بنياد

       . حل     ۾ خيالن کي شين تصوف ذهن خدائي ، آهن روح   وٿ ريڪباقي ۽ ،
م         کي شين الِءاحساسجي جي خيالن .وٿ ائيٽجي

بل      الِء شعور روحاني خيال انهن        لڪاهي ۽ ، آهن هوندا معنى ۽ حقيقي
اهي              ، آهي هوندو حاصل فائدو تي خيالن ۽ شين جي احساس مادي کي

.اٺس آهن    دائمي ۽
7۔16.261:2

۾        محبت ۽ سچائي پري کان س  سنديڏجسم آهنگي      نيڀ، هم ، اصول جو خوشين
    . برداشت   کيي برداشت هميشه ۽ س   ريوڪ، ، سان   ائيٺچائي صحيح ۽

15۔17.17:14

م               ، محبت ، سچائي ، زندگي سموري ، طاقت تمام ، التعداد ، ۽ نيڙم انٿخدا
.نيڀس الِءآهي    جي

فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري

دعا  روزانه
هر            ته فرضهوندو 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

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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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   فرضجي
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 ، .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 


