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مارچ   .2021،  28آچر،

حقيقت — مضمون

:نڊگول متن   64:4  يسعياه جو

و”     کان شروعات جي نه    اٻڌنه  ھوڻما يٺدنيا ، ئي      ننڪآھن نه ، آھن سمجھيا کان
الِء           ائينڏٺاکين  ان هن ، سوا توکان ، خدا اي جي  يوڪتيار  اڇ، جو  يڪآھي ھن

.“اٿ نڪانتظار 

پ  7 - 4 ،2 ،43:1 يسعياه:ڻهڙجوابدار

ھا 1 فرمائي    يڻپر خداوند پيدا        وٿاي کي اوھان ۽ يعقوب اي وارو ڻرڪ،
نہ        خوف ، اسرائيل اي ، سرخرو     االِءڇ،  ريوڪآھي توکي مون آھي يوڪجو

س       سان نالي تنھنجي توکي مون .يوڏ،    . آهين  منهنجو تون آھي
پا  هنڏج2 گ       يَءڻتون سان توهان مان ، گذرندين .  ڏمان دريائن  ۽ هوندس

 : ج        ائينديون و نه توکي اهي ، ذريعي گذري    هنڏجي مان باهه تون
     . چ      تي تو تہ نه وينديون نه جالئي ته ، .ھڙويندين وجھندو 

توهان               هنڏج4 مون ۽ ، آهين وارو عزت تو ، هو قيمتي ۾ نظر منهنجي کان
پيار   :  يوڪکي تنهن  ما       ريڪآهي تنهنجي ۽ مرد کي توهان الِء هنڻمان

. رکندس  زنده
: ڊ5 گ     وڇنه  سان توھان مان :   ڏته پنھنجو  آئون يندسڏکان  رڀاو ڌنڪآھيان

گ      کان اولھ کي اوھان .ندسڪ ڏ۽

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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اتر  6 ،   انهنڏمان ۽   يوڏچوندس :  انهنڏ ڻکڏ؛ پ     منهنجي رکو نه واپس نٽ،
منهنجي      ۽ کان پري پ    يئرنڌکي جي زمين و  يڙاڇکي ؛ ڻآ يٺکان

ه  ڪيڻجيتو7 س    وڪجي ڪهر سان نالي آئون  ڻاڪاڇ: وٿ جيڏمنهنجي ته
الِءپيدا       شان پنهنجي کي ب     يوڪهن کيس مون ، مان     ايوڻآهي ، ها ؛ آهي

کي   .اهيوٺهن آهي 

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف ) 7 ،3:1 ڻرڪن.1 ،( 1st جي ، 10

جو    ونيڌجي  روٿموسٰيي  يڻها 1 سي پنهنجي پادري    يڙکي جو مديني ،
هن     ۽ ، پاسي      رٻڪرکيو پوئين جي ريگستان ،       وڏٺکي تي جبل جي خدا ۽ ،

. آيو   تائين حورب
7    ، چيو خداوند ۽

تنھن   يڻھا 10 ، فرعون     ريڪاچو کي ۽اوھان جيئن   وٿ ليانڪمو انھنڏ، تہ ،
کان         اسرائيل بني کي اسرائيل قوم منهنجي ين.ڪ اھرٻتون

7 - 4:1  ڻرڪن.2

جواب    1 موسى م    "      نوڏ۽ نه کي مون اهي ، پر ، چيو آواز    ينداڃ۽ منهنجي نه ۽
نه          ڻاڪاڇ. نداٻڌکي  ظاهر تي توهان خداوند ، چوندا اهي ."يوٿته آهي 

ه        2 تنهنجي ته چيو کي هن خداوند ه       اڇ۾  ٿ۽ ، ته چيو هن ۽ .ڊرا ڪآهي؟
ا       3 تي زمين اهو چيو هن ا.       الِءڇ۽ تي زمين کي ان اھو هن   اليوڇ۽ موسي ۽

ا  .ڀ ڳکان ويو  ي

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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ھ        4 پنھنجو تہ چيو کي موسى خداوند ک   يوڪ وٽ ٿ۽ دم هن.  ڃو يڻ۽ ۽
ه  پ    ايوڌو ٿپنهنجو کي انهي ه     يوڪڙ۽ جي هن اهو ه  ٿ۽ جيڻب وٽري ڪ۾

ويو.
ابن         5 سندن خداوند تہ رکن يقين اھو ،       نڏاڏُاھي خدا جو ابراھيم ، خدا جو

ظاھر            تي اوھان ، خدا جو يعقوب ۽ خدا جو .يوٿاسحاق

و     6 کي ھن خداوند ھا   ڪيڌ۽ ، ھ  يڻچيو جي   ٿپنھنجو . چيڳاوھان ۽   رک ۾
ه   پنهنجو ۾     ٿهن سيني جي ج:  يوڪهن کي    هنڏ۽ ان ته  ڪ اهرٻهن ،يو

ه    سوڏ جو هن وانگر   ٿ، هو اڙوڪبرف
ھ       7 پنھنجو ، ته چيو هن پي   ٿ۽ پنھنجي .    ٽوري ه   وري هن ۽ وجھو ڪ۾

و  چيٻپنهنجي  يروڀ چو.      وڌ۾ جي ان کي ان ،    ڪمان  يڻ۽ اوچتو ۽ ، يائين
جي    ان .ئيٻاھو ويو    وانگرري گوشت

17 - 6:8 بادشاھ 2۔ 3

و       8 سان اسرائيل بادشاھه جو پنھنجن    ھيوڙپوِءشام ۽ صالح  انھنٻ، سان
اھ    ” ، چيائين ، اھ  يڙورتي منھنجو   ھڳج يڙ۽ .يندوٿ يمپڪ۾

ما    9 جو خدا بادشاھہ    ھوڻ۽ جي جو     ليوڪمو انھنڏاسرائيل خبردار ، چيائين ،
اھ  .   ھڳج يڙتو جي    ان گذري نھ نازل   ريڪکان .ياٿشامي

مو      10 بادشاھه جو اسرائيل ما   وڪجي ائينڳج ليوڪ۽ جو کي  ھوڻخدا ھن
کيس   ايوٻڌ پا    يڊ۽ اتي ۽ ھ     ڻاريو نه ، بچايو نه    ڪکي ۽ .يٻدفعو کي 

الِءپريشان          ريڪان  11 شيَء انهي دل جي بادشاھه جي ھن    يٿشام ۽ ؛ وئي
نو  س  رنڪپنھنجن تہ       ”يوڪ ڏکي چيو کي انھن ۽ نہ     اڇ، اھو کي مون تون

مان    ائيندينٻڌ اسان .يرڪته الِء      بادشاھ جي اسرائيل آھي
نو    12 جي هن ه  رنڪ۽ :   ڪمان     ”   ، اليشع پر بادشاھه اي ، منهنجا اي ، چيو

اھي            وڪجي کي بادشاھ جي اسرائيل بني ، آھي ۾ اسرائيل الھيونڳنبي
جي  ائيٻڌ واري     وڪ، بستري پنھنجي .الھاِءڳ وٿ۾  مريڪتو

 

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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و      13 ، ته چيو اھو جاسوسي   وڃ۽ مو        ريوڪ۽ کي مون ته ، آھي ھو ليوڪجتي
کيسک   کيس   ڃو يڻ۽ چو   ايوٻڌ۽ ، .وڳل ڻويو آهي        ۾ دوتن هو ، هو ،

گھو   ريڪتنھن 14 کي و    اڙھن ۽ رتون آيا     ليائينڪمو رڪلش وڏ۽ جو رات اھي ۽
گھرايو    کي شھر ۽

 
ج  15 ا     ھنڏ۽ خلوص خادم جو ھ        وٺبي يٿخدا ، اوچتو ، ويو ھليو ۽ يڪڙھو

گھو  سان    نڙميزبان رتھ گھيرو   نهيٻ۽ جي.    يوڪکي هن کي  انهنٻ۽ هن
  ! اسان      آقا منھنجا ، افسوس ، نداسين؟ڪ يئنڪچيو

 
جواب    16 هن جي  ڻاڪاڇنه: ڊ،  نوڏ۽ گ   يڪته سان و    ڏاسان اهي ، ڪيڌآهن

جي  .ڏگ نڻسا يڪآهن آهن 
دعا     17 اليشع دعا        ئيڪ۽ مان ، خداوند ، چيو اکيون    ريانڪ وٿ۽ جون هن ،

هو     ته ، .  سيڏکوليون       . هن  ۽ کوليون اکيون جون جوان خداوند ۽ سگهي
چو:        وڏٺ جي اليشع جبل ، اوچتو ، .نڙگهو اريڌ۽ هئا        گهرا جا باهه جي رت ۽

طرف  ()عيسي) 8:1  مرقس.4 ،( 1st جي
پا     1 کي شاگردن ، يوڏس انھنڏ ڻعيسٰيپنھنجن

52 - 10:46  مرقس.5

جري   46 اھي جري     انھنڏ وڪ۽ جئين ۽ ، ۽     وڪآيا شاگردن پنھنجي ھو کان
ھ  ھنڻما گ   يڏو يڪڙجي سان بر   ڏتعداد اندم پ    يمسٽ، تيموسجو ، ٽ،

ويھ   تي و  ڻرستي .وٺوي انٽواري
ج  47 ت       وٻڌاھو  ھنڏ۽ ، آھي عيسٰيناصري اھو پ   ھنڏتہ کي ۽  وڳل ڻارڪان ،

پ        جو دائود تون ، عيسي ، رحم     ٽچيائين تي مون .رڪ،
م  يترنڪ۽  48 عائد   سٿئي ھن        يوڪالزام پر رکن قائم امن پنھنجو ھو ته

پ     ئيڪ يڪوا يڏو ڪيڌو جو دائود اي رحم     ٽ، تي مون .ريوڪ،

ا   49 عيسي ح   وٺبي اڃ۽ ۽ ح  ڻرڪ مڪ، ان   يائينڪ مڪجو انھن ھوَءڻما اڌ۽
س  س     ”يوڪ ڏکي تہ کيسچيو !    اٺ، س  کي تو هي .وٿ يڏرھو

ا       50 لباسکي پنھنجي ، اھو ا      الئيڇ۽ جي عيسي ۽ گالب .يانڳ، آيو 

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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عيسٰيجواب    51 تون    ” نوڏ۽ تہ چيو سان      وٿ اڇ۽ اوھان آء تہ ريان؟ڪچاھين
مو             يڌان کي اکين پنهنجي آئون ته ، خداوند اي چيو کي ائيٽشخصهن

سگهان.
و        52 پنھنجو تہ چيو کي عيسٰيهن ب!       ڃ۽ سو کي توهان ايمان جي ائيڻتوهان

.             يوڇڏ ۾  رستي جي يسوع ۽ ويو، ملي نظر پنهنجو کي هن فورا ۽ آهي
.يوڪپيروي 

5:48  متي.6

م  ريڪتنھن 48 پيُءجي      يوٿ ملڪتون جو توھان جئين ،    وڪ، آھي ۾ آسمان
.ملڪم آھي 

18 - 16 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،4:1  ينسٿورڪ 7.2

ويو              ريڪان  1 ملي رحم کي اسان جئين ، آهي مليل وزارت اها کي اسان ،
چ     کي اسان ، ل  ڪآهي ؛ نديڳناهي

جي  3 ل    ھنڪڏپر انجيل جو ل   يڃو ايوڪاسان اھو گم وڪجي وٿ يڃو ايوڪ،
يڃو يٿ

ان           4 کي ذهنن جي انهن خدا جا دنيا هن ۾ جي  يوڇڏ ريڪ وڌجن نه يڪآهي
جي           اٿ نڃم ، نور جو انجيل شاندار جي مسيح ته نه تصوير   وڪ، جي خدا

چم     کي انهن ، .ائينڪآهي
 
جي    6 ، جو کان   وڪخدا ح  ڻرڪروشن  اهرٻاونداهي اسان  وٿ ئيڏ مڪجو ،

روشن     ۾ دلين روشن          يوٿجي کي علم جي جالل جي خدا ، جي ڻرڪآهي
. ۾       مقابلي جي عيسٰيمسيح الِءحضرت

 
ا       8 ، آھيون پريشاني طرف ھر پريشان     انڃاسان اسان ؛ ناھي پريشاني

آهيون؛      نه نااميد پر ، آهيون
م    يوڪظلم  9 نه پر هي   يوڙ، ؛ نه     اليوڇا ٺويو تباهه پر ؛  يوڪ، ويو

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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جي   نڪ 16 ن   ريڪسببن بيچارا انسان      ريونڪ اٿاسان ظاهري جو اسان پر ؛
کي           انسان جي اندر جي ان پر آهي خراب .يٿ ئيٿتجديد  ينهنڏ ينهونڏته

ت     17 جي نور جي جي   ليفڪاسان ه    وڪالِء، پر ، الِء     ڪآهي اسان الِء، لمحي
و   جي وارو      ڪيڌجالل وزن ۽ دائمي .وٿ ريڪ مڪ،

جي  هنڏج 18 اسان    يڪته کي نه        وڏٺشين سان نظر جي انهن آهي اٿويو
اچ     سونڏ نه نظر پر :  ڻ، جي    پر آهن شيون نه   يڪواريون يونڏٺشيون

. آھن     دائمي سي آھن ويون

آهيون ) 2:10  افسيون.8 (اسان

س…           10 عيسٰي۾ مسيح ، آهي مهانگائي جي هن ياڪالِءپيدا   منڪ نٺاسان
مقرر         پهرين خدا کي جن ، آهن .يوڪويا هلون       ۾ انهن اسان ته آهي

صحت   سائنس۽

25 - (ڀس) 1.472:24

هم          ، آهي ۾ تخليق سندس ۽ خدا حقيقت .ٿسموري دائمي   ۽

2.478:24 - 27

جي      ، تائين آخر کان تي        وڪشروع عقيدن انساني مادي تي طور فاني به
۽    آهي .     نهنڪمشتمل جي     آهي حقيقي صرف اها ناهي شيَءجو خدا اڪبه

ع  .يٿ ريڪ اسيڪجي

3.14:25 - 30

ال          ملڪم کان خواب ۽ عقيدي جي زندگي مادي تي خدا   ڳطور زندگي ،
ظاهر       کي سمجھ روحاني ، تسلط       ڻرڪآهي جي انسان تي زمين سموري ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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     . کي   غلطي سمجھ اها آهي شعور شفا     يٿي ڪجو کي بيمار ان   يٿ يڏ۽ ۽ ،
تون   ه “ وٿسگهين  الهائيڳسان .”ڪجيئن اختيار 

صفحو يونڳا  13 - 4.321:6
ما         ، سست جي تقرير ، ساز قانون سمجه   هنڻعبراني اهو نااميد   ڻکي يٿجي

کي      هن ته آهي ا    هنڏج. يڃو يوڪظاهر  اڇرهيو دانشجي جي    يڻواڳ، هن ، ۾
هن   وڏٺ يلٽکي يٽچھ ه   وڏٺ، هو ب  ڪته ا      جيڻسانپ کان هن موسي ، فرار ڳويو
.      يٿ موھي  کي ھن عقلمند پر سن    نوڏويو کي سانگ موسٰيجو     وڳل ڻالڀ۽ پوِء ۽ ،

        . ظاهر   حقيقت سائنسجي ۾ واقعي انهي ويو رھي . ئيڪخوف م  يٽوئي
ه   يکاريوڏ صرف .   ڪويو ب  ، ناگ ح    وڇڙعقيدو دانشجي ،   مرانيڪ، تحت جي

سمجھ    سائنسکي تباهه   ڻخدائي ه      يٿذريعي ثبوت اهو ۽ ، هو  ڪويو عملي
جه   تي پريشان.       وڳل ڪڻجنهن کي هن برميت جي طاقت  ڻرڪموسى جي

ج  يڇڏ ائيڃو معلوم    هنڏ، اهو جي  يوڪهن تي     وڪته طور ظاهري هو وڏٺهن
ه       جو عقيدي فاني پر هو .ڪواقعي مرحلو 

پيش      تي طور سائنسي ته   يوڪاهو نه       وڪ ڙوڪويو ۽ هو تخليق جي ذهن فاني
ج     نهنڪ ، حالت جي پي  يروڀموسٰيپهريون   هنڏمادي و  ٽپنهنجو کي   وڌ۾ ان ۽

ا     ڪخوفنا وانگر برف سان ه     يوڪ وڇا وڇبيماري پنهنجو الحال في پنهنجي ٿ۽
حالت   .   يوڳسا. يوڪبحال  انهنڏقدرتي س   االئي خدا عمل ثبوت  ائنسسادو جي

گه       کي خوف موسٰىجي خدا هن       يوڇڏ ائيٽسان آواز باطني ۽ ، هللاجو  انهنڏهو
ب  : ”  جيڻآواز واقع     اهو چيو جنهن ، جي  يندوٿويو نه    هنڪڏ، کي توهان اهي
کي        ينداڃم آواز جي پهرين ئي نه داخل        يُٻڌ، ۾ بعد اهي ته ، نشاني ڙيندٿنشاني

م    کي آواز اين. "   ينداڃجي اهو ۾   ڙد۽ ج  يوٿصدين نشاندهي   هنڏ، عيسٰيجي
سائنس   ڻيٿ پا       يکاريڏجي کي شاگردن پنهنجي جنهن ، ۾   يڻوئي شراب کي

طاقت    ريڪتبديل  جي غيرمحسوس        يکاريڏذهن کي سانپ ته سيکاريو کين ۽ ،
شفا     ڻرڪ کي بيمارن کي    ڻيڏ، برائين .ڪڻ۽ ۾       ثبوت جي عظمت جي دماغ
ان        ڪه ڻسمجھ هنڏج ۽ زندگي تي بنيادن روحاني کان نقطا  يليجنسٽمادي جا

و  حاصل       وٿ يڃيرائي حقيقت جي زندگي اسان روح    نداسينڪ، احساستي ،
۾              رولٽنڪجو  اصول خدائي جي ان ، کي سچائي يا ، يسوحيت اسان ۽ ،

حاصل.        نداسينڪمحسوس  کي انسان الزوال ۽ آهنگي جي   ڻرڪهم هن ۽
ظاهر   صالحيتن الزمي    ڻرڪکي پهريان .   ڻيٿ الئيڪکان اهم  انتهائي اهو گهرجي

س       اها سائنسجي خدائي ـ اچ  پڻاڃآهي انتها     ڻسامهون بي پهريان کي مڪکان

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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مو   -        ڻسڏ طرف جي اصول الهامي کي سوچن پنهنجي الِء ته    ڙڻجي اهو الِء،
ختم      ملڪم کي غلطين پنهنجي الِءتيار    ڻرڪعقيدو .سگھي يٿجي

5.347:12 - 22

سمجه   نڙندڪتنقيد  اهو نه         ڻکي حقيقت جي انسان فساد نہاد نام ته گهرجي
اچ.      جي مسيح پوِءاهي نشان   ڻآهي يا.      سنداڏجا روحاني جو خدا ، مسيح

ها     ، وانگر خيال اچي   يٽاڳآ يڻحقيقي خوشخبري     وٿوانگر کي غريبن ، ياريڏ،
بخش    شفا کي کي     ڻبيمارن برائين ۽ . ڪ، آهي   رهيو جي   هاا اڇي آهي اڪغلطي
ه   بحال     ڪعيسائيتجي کي عنصر ،       ريڪالزمي شيطاني ، يعني ، آهي رهي

جي         آهي سائنس عيسائيتجي اها نه؛ عالج؟ بحال    اڪالهامي کي نديڪان
چم      ۾ اونداهي ۽ ، نه        نديڪآهي سمجهي اونداهي کي جنهن ، آهي روشني

. آهي  هوندي
6.302:3 - 19

 . حقيقي              آهي ابدي ۽ روحاني انسان اصل پر ، آهن عارضي دماغ ۽ جسم مادي
س  ھوَءڻما نه   پڻاڃجي آھي؛         ينديٿگم ملندي ذريعي جي تشريح ھن پر ، آھي

س    سي ۽ واضح        پڻاڃوجود کي الِءان المحدود شعوري ۽   يوڪجي آهي ويو
نامم.  وٿرهي  ٽک ڻا و     نڪاهو کي انسان ته ،   وڪيج وٿ ائيڃآهي آهي حقيقي
س  هنڏج .         نيڀخدا ۽     ، آهي ۾ معاملي ذهن ته تصور اهو آهي جي هميشه ۽
ت     يڪجي ۽ خوشيون نهاد موت          ليفونڪنام جو مادي ۽ بيمار ، گناهه ، پيدائش ،

ه       ، آهن اصل اهي ، .    ڪآهن س    ايمان اهو ۽ آهي عقيدو الِءآهي  نيڀمرداني
گم   هنڪڏ وڪجي .يندوٿبه

ياد          کي اسان ، رکندي جاري تعريف جي انسان    ڙياريندڏانسان فاني ۽ همراهه
رهي     الِءموجود ذهانت           وٿهميشه ۽ مادي ، فهم مادي جي زندگي هميشه ۽ ،

م  م  انهونٿکان .انهونٿ۽          . نه  فيبل ، آهي مبني تي حقيقت بيان هي آهي

7.248 :15 - 32

ا     کان ذهن جي آهي؟   وڙهڪ ڳانسان نام  اڇنمونو ،    ملڪاهو خوشي گناهه  کڏ، ،
آهي؟    مصيبت ما   اڇ، مارئي کي    اڇآهي؟  يوڪقبول  لڊتوهان ان يهرٻتوهان

خوفنا        ريڪپيدا  ۽ مجسما وحشي پوِءتون آهيو؟ ذريعي لينڪش ڪرهيا
جي   حيران   مڪتوهان . يٿ۾ ما   اڇويا  نااهلي س  لڊتوهان کان نساننا نيڀجي

.     ي؟ٻڌنه  توهان         ته آهي اهو نتيجو آهي جاري مسلسل کان نظر جي توهان دنيا
نن  پيروي    نڙانهن جي جو        ڻرڪنمونن زندگي پنهنجي ، آهيو پابند مڪجا
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ما        يوڪمحدود  جي معاملي ۾ تجربي پنهنجي ۽ خا    لڊ، واري زاويه ۽ يڪجي
.يوڪاختيار  لڪش

ازالو    جو ا        ڻرڪانهي تي طور الزمي کي اسان صحيح   يڳالِء، نظر پنهنجي
هل       ڻرڪرخ  انهنڏطرف  تي پوِءرستي ۽ ، .   وڻگهرجي الزمي  کي اسان پوندو

م     ۾ سوچن تي ب  ملڪطور ل     ڻائڻنمونا کي انهن ۽ يا   ڻسڏ اتارڳگهرجن ، گهرجي
۾         زندگي عظيم ۽ عظيم کي انهن نه    هنڪڏاسان پرواه ،.   نداسينڪبه لوث بي

جي                 يڪني اسان ـ بادشاهت جي جنت ـ پيار ، تقدس ، صحت ، انصاف ، رحم ،
ح  آخر   ريوڪ ومتڪاندر ۽ گم    ارڪ، جي موت      ڻيٿانهن ۽ بيماري ، گناهه تائين
.جيٽگه ويندا 

8.353:16 - 22

. ئيڀس آهي    ابدي ل   مالڪاصل کي سواِء،    مالڪ. وٿ ائيڪحقيقت جھڪکان
م  . ملڪبه س      آهي نه حقيقي تي غائب   ڀطور جيستائين   يٿشيون ، وينديون
نه   مالڪ .    يندوٿظاهر طور      الزمي کي اسان ويندو پهچي تائين حقيقت ۽
توجهه   الهينڳ نيڀس .   ڻيڏتي تو  کي اسان م    ليڪگهرجي شيَءکي ڃڻجي

ل  رک   اِءجي نه س        ڻجاري ۾ ان کي اسان پر ، ا   نيڀگهرجي کي گهرجي ڻڻعقيدن
هج   عقلمند .ڻ۽ گهرجي 

9.259:11 - 21

سمجه           مسيح بابت فهم جي شفا جي خدا ۽ وجود اصول املڪ ڪه ڻسائنسي
آهي    -  شامل خيال ۽   املڪ۽ بنياد   -     املڪخدا نمائشجي ۽ خيال ، انسان

. تي   طور جي
ه  هنڪڏجي ها   املڪ يروڀ ڪانسان پر وڪچ ائيڃو مالڪپنهنجو  يڻهو

ع        جي خدا ۾ انسانن ته ، ع  اسيڪآهي نه   هنڪڏ سڪواري .  وڏٺبه گم  يلٿآهي
.      سڪع و     مثال اصل ۾ ظاهر خدائي آهي نه تصوير . يٿن ائيڃ، انهي  سگهجي

   ” : پورو     بيحد تون چيو يسوع ، سمجهي پيُء     يندينٿکي تنهنجو ته جيئن ،
م     وڪيج ، آهي ۾ “.ملڪجنت آهي 

طرف )  25 - 407:24  .10 (جي سوچون 
۾     خيالن جي ره   رپورڀتوهان موجود .يوڏ ڻنموني
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فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري
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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

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
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_____________________
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