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مڙس — مضمون	

:نڊگول متن   57 : 15  ڪورٿينين1 جو

ش"   جو جي   رانوڪخدا ، عطا     وڪآھي فتح کي ."وٿ ريڪاسان

پ  9، 8: 4ڪورٿينين 2 :ڻهڙجوابدار
8 رومن 31، ،35 ،37-39

ا       8 ، آھيون پريشاني طرف ھر پريشان     انڃاسان اسان ؛ ناھي پريشاني
آهيون؛      نه نااميد پر ، آهيون

ا   يوڪظلم  9 پر ا    يوڇڏنه  يلوڪ، ؛ آهي نه      اليوڇويو تباهه پر ، يوڪويو
ويو.

پوِء      31 کي شين انهن جي  اڇاسان ،     هنڪڏچونداسين؟ الِءآهي اسان خدا
خالف    يرڪ جي و؟ٿسگهي  يٿاسان

کان       يرڪ 35 محبت جي مسيح کي ،     اڇ ندو؟ڪ ارڌاسان پريشاني يا ، مصيبت
يا     ، ظلم خطرنا      ارڏڪيا يا ، ننگا يا تلوار؟   ڪ، يا ،

س   هڪبل37 انهن و      نيڀ، کان فاتح اسين ۾ سان     ڪيڌشين اسان هن ته آهيون
پيار    وڪجي سان .يوڪاسان

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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نه                    وڇ 38 ۽ ، فرشتن نه ۽ ، زندگي نه ۽ ، موت نه يعني ، آھيان قائل اھو مان تھ
جي               ۽ ، شيون ئي نه ۽ ، طاقت ئي نه ۽ ، صداقت ايند  يڪئي ،  ڙشيون آھن

نه         39 ۽ قد ۽ ، قد ئي کان         يٻ اڪنه محبت جي خدا کي اسان ، ڻرڪ ارڌمخلوق
قابل   جي   يٿجي ، .وڪويندي آهي        ۾ خداوند جي اسان عيسى مسيح

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )3: 11تمثيل .1 :(جي

هدايت       يڌس 3 کي انهن سالميت جي .نديڪرستي

15،  14: 2فلپائين .2

ت  يڙگنگا 14 :ريوڪشيون  ڀکانسواِءس  رارڪ۽

15             ، فرزند جا خدا ، آھيو وارا نقصان ۽ بدنام اوھين سواِء،   يونڪمڌته کان
بگ   ڪه ۽ روشنين             يلڙخراب ۾ دنيا تون ۾ وچ جي جن ، ۾ وچ جي قوم

چم  .وٿ ائينڪوانگر

( -11: 4فلپائين .3 13الِء )

چ    ڻاڪاڇ… 11 سکي مان آئون    وڪته ، ،     يڙهڪآهيان آهيان ۾ حالت به
ره  .ڻمطمئن الِء 

ا     ڃڻو يٿ مزورڪ ئينڪته  وٿ انڻا مان12 مان ۽ ، :وڌو انڪٿته  وٿ انڻوارو
ج  س  ههڳهر هدايت      نيڀ۽ کي مون ۾ م    ئيڪشين ته آهي ۽ ڻهئ ملڪوئي
گه  نهيٻ،  ڻبک برداشت     ڌڻو وڻکي کي ضرورت .ڻرڪ۽ جي 

 

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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س   13 ذريعي مسيح مضبوط   اڪجي وٿسگھان  ريڪشيون  ڀمان کي مون
.يٿ ريڪ

( )2: 37پيدائش .4 طرف يوسف ) ،(  جي طرف  )24،  4،  3؛ ،:( جي
طرف  )28 :(جي

جو      2 سالن سترهن ، پنهنجي     يٿيوسف ، هو گ  ائرنڀرهيو پاليندو  رٻڪ ڏسان کي
هو.

س     يڻها 3 پنهنجي کي يوسف و  ارنٻ نيڀاسرائيل ،  ريڪپيار  ڪيڌکان پيو
و      ڻاڪاڇ جي هن هو هو پ   يڏته جو :     ٽعمر کي  ان هن ۽ رنگن  يترنڪهو ئي

ه  .ايوڻب ٽکو ڪجي
 
ج  4 س     وڏٺ ائرنڀسندس  ھنڏ۽ پيُءپنھنجن سندن و  ائرنڀ نيڀته پيار ڪيڌکان

نفرت        ريڪ کي ھن اھي ، آھن سان       نداڪرھيا امن سان ھن ۽ اٿن الھائيڳ،
سگھن.

ھ      24 ۽ ورتو، کيس اھي ا  چيءڳ يڪڙ۽ .يوڇڏ الئيڇ۾

28   . ما         انھن ويا گذري مان واپارين واپاري پوِءميداني کان ۽  ڪ اھرٻکي  ھنڻان يو
حوضمان     کي ما       ڪ اھرٻيوسف اسماعيلي کي يوسف ۽ ، کي ھنڻ،يائين

ويهن    و  رٽڪچانديَءجي .يوڪ روڪ۾

طرف  )8،  7،  3،  1: 39پيدائش .5 20( -هنڪڏ )19،  12،(  1جي
طرف ) ،(  2جي ،21  ،22

مصر    1 يوسف .  وٿال انھنڏ۽ پوپ  ۽ جي  ٽويو ھ   وڪ، جو آفيسر وڪڙفرعون
ھ            جي اسماعيل کيس ، مصري ، مصري جو محافظ ، خريد  نٿھو سان

جي  يوڪ و    يڪ، ُاتي کي .يٺھن ھئا   آيا
مال   3 سندس سا   وڏٺ ڪ۽ خداوند س      ڏگ سڻته اهو خداوند ۽ ، جههڪ ڀهو

ه   وڪجي يوڪ پنهنجي خوشحال   ٿهن .يوڪ۾
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اھي   7 مال      ٻڌڻ الھيونڳ۽ جي ھن ، آيون نظرون     ڪبعد تي يوسف زال جي
سان.       ائينديڌو مون ، چيو هن .الهايوڳ ڙوڪ۽

ان   8 هن ،يوڪ ارڪپر
پنهنجي      12 کي هن اهو چو  يوڪڙپ يڻک اڙپڪ۽ سان:   وڳل ڻ، ڙوڪمون

پنهنجو:    الهايوڳ هن ه  وڙپڪ۽ ۽   نوڏ يڇڏ۾  ٿپنهنجي کيس    ڀ، ۽ ، ويو ي
.ڪ اهرٻ يائين 

 

مال  هنڏج 19 واتان     ڪسندس جي زال جي  يٻڌپنهنجي سان   اڪ، الهائيڳهن
چيائين   يٿ منهنجي    ،”، سان طريقي کي   انهيٻهن جو.   نيڏمون هن ته

.ريوٻغضب  ويو 
مال    20 جو يوسف وجھي     يٺکيسو  ڪ۽ ۾ قيد ۽ ويو
گ     21 سان يوسف خداوند کيسرحم      ڏپر ۽ ، جي     وڳل ڻرڪھو کيسقيد ۽ ،

احسان     ڙاليندڀسن ۾ خيال .نائينڏجي

ھ     22 جوزفجي قيدخاني قيد   ٿ۽ س  يوڪتي جي   نيڀويو کي يڪقيدين
  . جي    ۽ ھئا رھيا ۾ انهن   يڪقيد جي     يوڪاتي ان هو .ارگرڪ، هو 

طرف  )1: 41پيدائش .6 طرف  )14،:(  جي 30-28،  16،  15،:(  جي
طرف ) ،(  1جي 40-37،  33؛

اھو  1 خواب          نٻ۽ فرعون ته ، آيو ۾ آخر جي :وڏٺسالن
مو   14 س    ليائينڪپوِءفرعون کي يوسف ک    يائينڪ ڏ۽ اھي ۽ تہ ائونڏٺ يڻ،

. دريَءمان 
ه      ”  15 مون ، چيو کي يوسف فرعون هتي     وڏٺخواب  ڪ۽ ۽ ، ان  وڪآهي به

ن   تعبير :      ريڪ وٿجو بابت  توهان کي مون ۽ ان     وٻڌسگهي توهان ته ، آهي
تعبير   سگهو    ڪالِءه  ڻرڪکي سمجهي .اٿخواب

 
16      : جو       ”    سالمتي کي فرعون خدا ناهي ۾ مون هي ، چيو کي فرعون ، يوسف ۽

.يندوڏجواب 
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جي    28 شيَءآھي سان    اڪاھا فرعون :  يڇڏ الھائيڳمون خدا  ڻرڪ اڇآھي
کي       فرعون ھو ، آھي ..وٿ ائيٻڌوارو

مل     سڏ 29 سي جي مصر و  ڪ، چ      يڏ۾ اچي سال ست ۾ :اڪتعداد آهن 
پ    30 جي انهن پيدا      يانٺ۽ قحط تائين سالن .يندوٿست

تنھن  ريڪتنھن 33 ھ    ريڪ، کي فرعون عقلمند    ھوڻما ڪ، ۽ ڻسڏھوشيار
مقرر          تي زمين جي کيسمصر ۽ ، .ريڪگھرجي

سندسس         37 ۽ ۾ نظر جي شيَءفرعون .انهنٻ نيڀ۽ هئي      چي ۾ اکين جي
پنھنجي    38 فرعون تہ    انھنٻ۽ چيو اھ  اڇکي اھو  اٿسگھون  وليڳبہ  وڙاسان ،

آھي؟       ھوڻما وڪڙھ روح جو خدا ۾ جنھن ،
ظاھر             39 کي اوھان جيترو جو خدا ، چيو کي يوسف فرعون اتي   يوڪ۽ وڪ،

دانشمند   وڙاھ جھ  ونھيڪ۽ .وڙتوھان آھيو 
م    40 گھر منھنجي جي      انٿتون توھان ۽ ، منھنجي  المڪھونديندين موجب

ح   نيڀس جي :      ئيڪ مرانيڪقوم کان  توھان آئون ۾ تخت صرف ويندي
.يندوٿبھتر 

طرف  )7،  3: 42پيدائش .7 (1جي

جا    3 يوسف خريد     ائرڀ ھڏ۽ مک ۾ .يٿالِءويا   ڻرڪمصر
پنھنجي    7 يوسف .وڏٺکي  ائرنڀ۽

5،  4: 45پيدائش .8

پنهنجي    4 جوزف کي         ائرنڀ۽ توهان مان اچو ويجهو منهنجي ته چيو کي
.         وٿ يانڏدعا  جو.     توهان يوسف مان ته، چيو هن ۽ آيا ويجهو اهي اُءڀ۽

و       ۾ مصر توهان کي جنهن .يوڪ روڪآهي،
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تنھن  ريڪتنھن5 ن   ريڪ، پا    يوٿغمگين پنھنجو ۽ ته      ڻ، ، ھجو ناراضنھ سان
و     ھتي کي مون زندگيَءجي      االِءڇ،  يوڪ روڪتوھان کي مون خدا جو

مو    الِءپھريائين .ليوڪحفاظت

23-19: 2 رٽپي 9.1

ش    19 الِءھي جي   رگذارڪان ، غم     ھوَءڻما ھنڪڏآھي الِءضمير الِءخدا
ما   ريڪبرداشت  غلط .ريڪبرداشت  ھوڻ،

جي   ائيڪپا يڙهڪاها  20 ، ج  هنڪڏآهي غلطين    هنڏ، پنهنجي کي توهان
ب   سبب ک      اڇ،  يڃو يوڻجو سان صبر کي ان جي  ندا؟ڻتوهان ، ھنڪڏپر

الِءصبر      ريوڪ مڪو doچ  ھنڪڏجي ان ۽ صبر     ريوڪ، کي ان توھان ،
و  .وٺسان آھي       قبول کي خدا اھو ،

س     اڃا 21 بہ کي اوھان : يوڏتائين ھو   پ   االِءڇويو مسيح الِء  ڻجو اسان
ھ    يوڪبرداشت  کي اسان سندس      يڇڏمثال  ڪ، کي توھان ته ھليائين ،

ھل   تي .ڻقدمن گھرجي 
نه   يرڪ 22 وئي           ندوڪگناهه پئجي ۾ وات جي هن گولي ئي نه ، هو
ج  يرڪ 23 وحشي    هنڏ، کي وري     يوڪهن نه ، کي  هنڏج افرڪويو هن

خطرو     يوٿنقصان  نه هن پا    يوڪ، پنھنجو پر انجام   ڻ؛ وڪجي نائينڏکي
انصاف    سان .ندوڪانصاف

ها  .10 13،  12: 2فلپائين

اطاعت         ريڪتنھن 12 ھميشه توھان جيئن ، محبوب منھنجا نہ   ئيڪ، ، آھي
ھا       پر ، ۾ موجودگي منهنجي ،     ڪيڌو يڻصرف ۾ موجودگي غير منھنجو

پا  کان       ڻپنھنجو خوف بچاُء۽ پنھنجو .رڪ مڪتي
جي     االِءڇ 13 آھي خدا اھو جي   وڪجو منھنجو   ڻرڪ مڪتوھان خوشي ئيٻ۽

. ھجي  ۾

28: 8رومن .11

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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ا  28 اسان س  اٿ ونڻ۽ الِءس    ڀته ھن سان   نديونڪ مڪ وٺشيون خدا آھن
انھن   ڙندڪمحبت  موجبس      انھنڏ، سندسمقصد کي جن .وٿ يڃو يوڏ،

صحت   سائنس۽

1.115:15-16

        :، انفرادي ، خيال روحاني جو خدا .املڪمڙس ابدي   ،
2.258:13-15، 19-24

پا       الِءپنهنجي هميشه ۾ ماڻهو ترقي   ڻخدا خيال    ڻرڪکي محدود ال جو
و       ندوڪظاهر  کان بنيادن حد بي ، ا  يڌآهي .ندوڌو اڃ۽ آهي 

ع         انفراديتجي روحاني ۽ خيال المحدود اصول ڙندڪ اسيڪالمحدود
حواسکي         نهاد نام مادي پر ، جي       نهنڪآهي خيال جي ان يا اڪاصول

. ناهي  و      خبر سان تناسب کي صالحيتن ويو يوڪ مالڪ۽  ايوڌماڻهوي
حاصل           تصور صحيح جو خدا ۽ ماڻهو ماڻهويت جئين .يٿ ريڪآهي

30۔(جي) 3.307:25

عطا               غلبه شيِءتي هر کي ماڻهو ۽ ، آهي روح جي ماڻهو ذهن خدائي
پيدا        .وٿ ريڪ کان بنياد مادي ئي نه مادي     يوڪماڻهو ئي نه ۽ ويو

اطاعت    جي ،         ڻرڪقانونن قانون جي روح صوبو جو هن پابندي تي
. ۾     قانون اعلي جي روح

32۔4.90:24

پا   نهنڪ پنهنجو م  ڻجو ماڻهو        ڃڻکي آهي ذات پنهنجي جي خدا ماڻهو ته
قابض        تي خيال التعداد جي ماڻهو وههڏهيُء  .وٿ ريڪالِءآزاد   ڻرڪکي

بند     دروازو تي وسيع        وٿ يڇڏ ريڪموت طرف ماديت کي ان ۽ .وٿ ريڪ،
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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سمجها   جي سمجها  يڻروح اچ    يڻ۽ تي طور بهتر     ڻالزمي اسين ۽ ، گهرجي
ذريعي         جي خدشي جي اصول خدائي تي حل     ڻيٿطور کي اسرار ڻرڪجي

. سگهون       بنائي بهتر کي وقت پنهنجي ا      ۾ نه اهو اسان الحال ته اٿ ونڻفي
ا       اڇماڻهو  ضرور اهو اسان پر ، ج   ڻڻآهي هوندا کي   هنڏوارا خدا ماڻهو
.ندوڪظاهر 

19۔5.228:11

. ناهي     جائز غالمي جي ختم    ماڻهو تب پنهنجي  هنڏج يندوٿاهو ماڻهو
داخل      ۾ ورثي جي جو         يندوٿآزادي خدا تي حواسن مادي جي هن نلڏ،

جي        ينهنڏ نهنڪمرشد  اقتدار. آزادي پنهنجي سان نالي تعالٰيجي خدا
جسم         .يارينداڏيقين  پنهنجي ذريعي سمجھ سائنسجي خدائي پوِءاهي

کي      .نداڪ رولٽنڪتي  عقيدن موجوده جي روحاني   ريڪ يٽانهن اهي ،
ت          برابريَءوانگر عدم مادي ۽ سمجهندا همواري کي .نداڪ رارڪحقيقت

16۔6.262:9

۽        طبيعت جي تخليق جي خدا ايمانداريَء۾     يفيتڪاسان فتوٰيجي کي
ن   ڻرٻ قاصر .ريڪ اٿکان پنهنجي    سگهون  کي ر  رينٻڪ مزورڪاسان ڻکي

کي -        سچائي زندگيَء۽ جي معاملي مادي -  وششڪجي  ڻولڳگهرجي ۽
م     کان شاهدي م  انهونٿحواسجي .انٿ، خيال      جو امر جي واضح  خدا اهي

هج         پنهنجي کي ماڻهو جي خدا نظريا بلند مر   ڻ، مطلق گهم  زڪجي ڻ۽
پهچائن   .اٿتائين

4۔7.517:30
بر      کي خيالن پنهنجي محبت و    يٿ ئيڏ تڪخدائي کي انهن ڌڻو ڪيڌ۽

ب   سبب ظاهر   -     جنديڻجو کي طاقت پنهنجي ، .ڻرڪآهي جي يَءٽم الِء 
نه    ڻرڪ ماڻهو .اهيوٺتائين آهي   حا     ويو حق پيدائشي جو ،  مڪھن آھي

. نه  مال        تابع جو عقيدو جو آسمان ۽ زمين پا   -  ڪهو پنهنجي ، کي ڻآهي
.يلوڪا آهي      ماتحت جي خالق هج  پنهنجي .ڻاها آهي    سائنس جي

12۔10 ،6۔8.444:2

س         نهنڪنه  نهنڪ ، سان دير يا جلدي ، سان شين   نيڀطريقي مادي کي
م  ايجن          ڻيٿ انهونٿکان اٰلهي ۾ بلندي هن مصيبت ۽ ، آهي .ٽالزمي آهي   جو
طرح    ڀس چي الِءجي   يونٿ نڪ مڪشيون پيار    يڪانهن سان نڪخدا
ح  تابڪ،  ”اٿ .مڪجو آهي 

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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مڙسجي      اهي تي قدم تي   يڪقدم ته ولينداڳته  ولينداڳ روسوڀهن
ه”           ۾ مصيبتن ، آهي طاقت ۽ پناهه جي اسان گه  ڪخدا مدد يڻتمام

آهي.
17۔9.22:11

نجات”   “         يوڪ مڪ ڙيندڏپنهنجي جي  انهي ، آهي تقاضا جو پيار ۽ زندگي ،
گ     سان توهان اچ”  .ريڪ مڪ ڏالِءخدا قبضو   ڻتي جي  !“رڪتائين توهان

انتظار    جو ۽   "ريوڪانعام ."جيٿڪ۾  ڻرڪ مڪ، رکو   توهان هنڪڏجي نه
و   نٽاوڪر ڪخوفنا وششڪجي  لهي ها     يڃسان کي توهان ۽ وڪوڻ،

غلطي      ، ملي نه و   انهنڏانعام نه ئي    وڃواپس نه سست   ڙوڊ۽ .يٿ۾
23۔(جي) 10.254:19

ايجاد…       ضرور نفسکي .ڻرڪماڻهوي کان   مڪاھو  گهرجي  اسان خدا
پيار    سان قبول    ڙندڪگھريائين تي مطالبو   ڻرڪطور اھو   وٿ ريڪجو ۽ ،

ختم       تيزيَءسان کي مواد سان      يڇڏ ريڪعملي طريقي روحاني ۽ مڪ،
ل       ڻرڪ اندازو جو اصل ۽ ظاھر .ائيڳجو

25۔11.183:21

۽            شفقت ، فرمانبرداري سموري جي ماڻهو تي طور صحيح دماغ االئي
مطالبو    جو گه  نهنڪ .وٿ ريڪطاقت الِء   ٽبه نه  ابهڪوفاداري رعايت

عطا          آهي نلڏ سگهه ۽ طاقت کي ماڻهو اطاعت جي غلطي .يٿ ريڪسچ
مو  و     ڻلڪتي کي نقصان جي .ائيڌطاقت

23۔12.202:15

سائنسجي    ،      ڙيندٿتبديل  ڀس اهرانٻانهي ماڻهو فاني غير پر آهن
نه               ۽ اذيت ، گناهه نه ، خدا ، مطابق اصول خدائي جي وجود پنهنجي

جا     مرندو. زيارت جي گھ   ڻيٿ ٽگه ينهنڏاسان بدران ج   اڻجي ، هنڏويندا
؛         ويندي اچي تي زمين بادشاهي جي موت    ڻاڪاڇخدا رستو سچي ته

و      طرف جي زندگي بدران غلطيتجي     وٿ يڃو يٺجي تجربو زميني ۽
ظاهر        يفيتڪ کي صالحيتن المحدود جي سچائي ۾   وٿ ريڪ۽ جنهن ،

س    کي ماڻهو را   نيڀخدا تي .وٿ ئيڏزمين
19۔13.571:15

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        ، ۾ حال هر ۽ حال مقابلو     يڪهر جو بدي پا  .يوڪسان ا  ڻپنهنجو وڻکي
فراهم              موقعو جو موقعي جي برائي ۽ فتح جي برائي خدا ۽ .ندوڪ،

وي     ۾ خوف جي .ڪهاڙمحبت سگهي         پهچي نه تائين توهان نفرت ماڻهوي ،
15۔14.452:10

تي      يوڇڏ،ي  ڪ اهرٻکي  ينڻپرا هنڏج نئين کي توهان .ڻnot ڊ، گهرجي   نه
کي        حسد نصاب وارو ترقي جو به    وٿسگهي  ائيڀڙڪتوهان اهو پر ،

راغب    کي مخاطب     هنڏج .وٿ ريڪاحترام سان توهان ، ينديٿغلطي
رو    ٽاوڪر کي تفسير تباهه    وڪجي ريوڪنه  ڪيا کي .وٿ ريڪغلطي

آ         هنڪڏ نه ۾ سانس کي فضا اخالقي غير پا     يوڻبه کي هن جيستائين ڪ،
۾ وششڪجي  ڻرڪ

7۔15.261:4
کي   برداشت  اڏبرداشت س   ريوڪي ، توھان      ائيٺچائي ۽ ، تائين سچي ۽

آ      ۾ تجربي پنھنجي کي سوچن     ينداسينڻانھن جي اوھان نسبتن پنھنجي
. قبضو  جو

18۔16.451:14

هلند    طرف هن هو     ڙماڻهو طرف جنهن خزانو      وٿ سيڏآهي جو هن جتي ۽ ،
. هوندي        به دل جي هن اتي ، اثر     هنڪڏجي آهي ۽ اميدون جون اسان

م     اهي ، آهن اچن   يٿروحاني هي   اٿکان نه پرا     انٺ، اهي ۽ ، طور يڻکان
برداشت      وانگر ميون جي .اٿ نڪروح

14۔17.21:9

ترقي      هنڪڏجي تي طور روحاني داخل      ريڪشاگرد اندر هو ، آهي رهيو
.ريڪ وششڪجي  ڻيٿ آهي   کان     رهيو معنى مادي مسلسل رهي  هو رندو
ناپا     وٿ جي روح ۽ ،   هنڪڏجي .وٿ سجيڏ انهنڏشيِء  ڪ، آهي ايماندار

۾              سمت صحيح روز هر ۽ ، رهندو سنجيده ئي ۾ شروعات حاصل وروٿهو
ختم           ندوڪ نصاب پنهنجو خوشيَءسان هو تائين وقت آخري .وٿ ريڪ،

8۔18.453:6

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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ت             ۾ ذهنن جي شاگردن ، غلط ۽ سچ ، غلط ۽ جيستائين  يندوٿ پيڙصحيح ،
. رهي        نه پاسي جي سچ تسخير ناقابل فتح

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

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
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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   جيمس نگڪاهو  ويو
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