
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،28 نومبر 
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نومبر  .2021،  28 آچر،

هائپنو         —   مضمون	 ۽ ميميرزم� الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ، يمٽغير
ويو يوڪ ينسڊ

: متن   جو 1: 13روميون  گولڊن

."وبهڪ" جي      خدا سواء ناهي طاقت

: پڙهڻ  6-1: 20 ڻيٿخارج جوابدار

س   1 اھي خدا تہ،  يون،ڪبيان  الھيونڳ ڀ۽ چيو
مل         2 جي مصر توکي جنھن آھيان، خدا تنھنجو خداوند غالميَء  ڪآٌء مان،

مان    گھر .يوڪڍجي آھي 
ا  3 کان .يوٻ وڪتنهنجو  ڳمون هوندو    نه معبود
پا 4 نه    وڪالِء  ڻتون نقش نه     نهنڪيا  اهيندين،ٺبه مثل جي شيِء به

جي     يٿم اڪجي جانِء،ڻب يا آهي، ۾ هي  اڪآسمان جي   انٺزمين يا اڪآهي،
هي   جي .يَءڻپا انٺزمين آهي   ۾

پا  5 پنهنجو ا    ڻتون جي انهن جه  يانڳکي خدمت      اِءڪنه جي انهن ئي نه ۽
ه      وڇ: رڪ خدا تنهنجو رب مان پيُء     ڪته آهيان، خدا جي نڏاڏغيرتمند

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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چو  ينٽجي  ارنٻکي  اريَءڪبد مون يڪجي وٿ سانڏتائين  هيڙپي ينٿ۽
نفرت   .اٿ نڪکان

رحم      6 تي ھزارين مان انھن پيار    يڪجي وٿ ريانڪ۽ سان ۽ ا،ٿ نڪمون
ح  عمل   منڪمنھنجي .اٿ نڪتي

خطبو   جو سبق

بائبل
14، 7، 6، 3-1 :  28استثنا .1

ائين  1 سنجيدگيَء        ھنڪڏجي يندو،ٿ۽ کي آواز جي خدا پنھنجي خداوند تون
س   ندين،ٻڌسان  سندس عمل   منڪح نيڀ۽ تو  ڄا يڪجي ندين،ڪتي آٌء
س         و،ٿ يانڏکي  جي دنيا کي تو خدا تنھنجو خداوند کان  نيڀته قومن

. اھينٿم رکي    تي :رتيڌمقام

س  2 اھي جي         ڀ۽ پھچنديون، کي تو ۽ اينديون، تي تو تون ھنڪڏنعمتون
کي        آواز جي خدا جي خدا .ندينٻڌپنھنجي

بر      تڪبر3 ۽ ۾، شهر تون .تڪآهي ۾      ميدان تون آهين وارو
بر 6 ج   تڪتون آهين بر      هنڏوارو تون ۽ ايندين، اندر هوندو  تڪتون وارو

.اهرٻتون  هنڏج ويندين 
جي    7 دشمن جا اوھان ا    يڪخداوند خالف جي کي  اٿ ينٿ اڙک يٿاوھان تنھن

تي     منھن جي ھ:     ندوڻه ڌڪاوھان خالف جي اوھان سان  يڪڙاھي رستي
ا    رندا،ڪن کان اوھان سان    ڳ۽ طريقن .نداڀڄست

مان    14 انھن تون نہ    الھہڳبہ  نھنڪ۽ پاسو ا    جانِءڪکان آٌء جو کي  ڄجن تو
کا  انھنڏ ٿھ يڄسا و،ٿ يانڏ مڪح پو   ينٻپاسي،  يٻيا جي ڻرڪ اڄديوين

پ    جي انھن .ڃڻو يانٺالِء

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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طرف ) 19: 8 يسعياه.2 (1: جي

ج 19 انھن      ھنڏ۽ چوندا، کي اوھان آھن،   يڪجي ولھيوڳ انھنڏاھي روح واقف
جادوگرن   گو    نداڪجھ يڪجي انھنڏ۽ اھو ۽ وڪڙھ اڇآھن،  نداڪ ڙآھن،

خدا   ھوڻما گھرجي؟  ڻولڳ انھنڏپنھنجي نه

:( 13-11، 8-3: 28سموئيل  3.1  ( ، طرف ( - 14جي ساؤل )  طرف ) 18۽ (1: جي

چ   يڻھا3 مري س   وڪسموئيل ۽ م   نيڀھو، اسرائيلن ۽ يو،ڪماتم  سٿبني
دفن     ۾ رام .     ڪيwwwwڻجيتو يو،ڪکيس کي    انھن شائول ۽ ۾ شھر اھرٻپنھنجي

جي  يوڇڏ يڪڍ مل      يڪھو جادوگر، ۽ ھئا، روح .ڪواقف مان 
پا  4 فلستين گ  ڻ۽ گھيرو       يو،ڪ ڏکي ۾ شونيم ۽ آيو س   يو،ڪ۽ شائول نيڀ۽

گ    کي اسرائيلن گھيرو      يو،ڪw ڏبني ۾ گلبوا اھي .يوڪ۽

ج  5 لش    ھنڏ۽ جي فلستين دل    يڊڄاھو  و،ڏٺکي  رڪشائول سندس ۽ ويو،
.يڳل ڏڪڻ يڍاڏ

ج 6 پ    ھنڏ۽ کان خداوند نہ      يوڇشائول جواب کيس خداوند يڪن نو،ڏتہ
ن   سان، ن  يڪخوابن .يڪاريم، طرفان    جي نبين

نو   ھنڏت7 پنھنجن اھ    ”  رنڪشائول کي مون تہ چيو ولھيوڳعورت  يڙکي
ھ   ۾ و       اتلڃس وڪڙجنھن ان آٌء جيئن تہ ھجي، کانئس  انڃو ٽروح ۽

.انڇپ اْلُمْسَتِقيَن.        ِمَن ََأْنُدوَر ِِإنِّي َلُه، َلُه َفَقاَل
۽       8 بداليو، ويس پنھنجو شائول ۽      اڙپڪ ياٻ۽ ويو، ھو ۽ ھوڻما هٻپھريائين،

و       ڏگ سڻسا عورت جو رات اھي ۽ آھي،     "   ٽھئا، دعا کي مون چيو، ھن ۽ آيا،
ھ   کي خدا     يڪڙمون سان روح و    ي،ڏواقف کي مون . يٺ۽ م  جنهن ي،ٿاچي

نالو      جو توهان مان .يندسڏکي

چيو،   11 عورت ان و   پوِء تو کي      يندس؟ڻآ يرڪ ٽمان مون ته، چيو هن ۽
آ  .يوڻسموئيل

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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کي     ھنڏج12 سموئيل عورت انھيَء  ئيڪ ڙر يڪوا يڏو ھنڏت و،ڏٺانھيَء ۽
کي     ”    مون تو تہ چيو کي شائول .وڇ يو؟ٺڳ وڇعورت آهين     شائول تون ته

تہ      ” 13 چيو کي ھن بادشاھہ .رڪنه  ڊڄ۽
زمين             14 سان منھن پنھنجي ھو ۽ آھي، سموئيل اھو ته ورتو سمجھي شائول ۽

پا  يوڪجھ انھنڏ سجدو   ڻ۽ .يوڪکي

کي         15 مون تو ته، چيو کي شائول سموئيل ک   يو،ڪپريشان  وڇ۽ کي ڻڻمون
ورا   شائول مان  ” يوڻالء؟ . وڍاڏتہ آھيان   سان   االِءڇپريشان مون فلستين جو

جدا       ھنداڙو کان مون خدا ۽ و      يٿآھن، کي مون ۽ آھي، نه  ڪيڌويو جواب
ن   يڪن يندو،ڏ ۽ تنھن   يڪنبين جي، س   ريڪخوابن توکي ت  يوڏمون هآھي،

کي    مون مان   ائينٻڌتون .ندسڪ اڇته

کان         16 مون تون پوِء تہ چيو سموئيل خداوند االِءڇ ين،ڇپ وٿ وڇپوِء جو
جدا   دشمن      يٿتوکان تنھنجو ۽ آھي آھيان؟  يٿويو پيو

سان    17 ھن خداوند سان      يوڪ۽ مون ھن جيئن جواالِءڇآھي،  الھايوڳآھي،
ھ    تنھنجي بادشاھت پا       ٿخداوند تنھنجي ۽ آھي، ورتي کسي يسريڙمان

.نيڏکي  کي     دائود حتي آھي،
م      االِءڇ18 نہ آواز جو رب تو يو،ڃجو

(14: 4لوقا .4 طرف )   جي روح
آيو        ...14 واپس ۾ طاقت جي روح يسوع ۽

(27: 8لوقا .5 ( - 27 ، صرف۽ ) 35اتي )
کان   27 شهر کي       ڪه اهرٻ۽ جنهن مليو، سان هن کان  افيڪشخص وقت

نه     ۽ هئا، نه     اڙپڪwشيطان هئا، رهيا .نهنڪپائي ۾      قبرن پر ۾، گهر
کي    ھنڏج28 عيسٰي ا  ريڪ ڙر ھنڏت و،ڏٺھن و   ريڪ يانڳسندس ۽ يڏپيو

سان  ”          وڳل ڻچو يڪوا تو کي مون فرزند، جا خدا اي عيسٰي، اي اڇتہ
عرض     توکي مان نه     و،ٿ ريانڪواسطو؟ عذاب کي .يڏمون

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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ناپا   ڻاڪاڇ)29 هن ح   ڪته کي مان      نوڏ مڪروح انسان هو ته ري،ڪن اهرٻهو
ا   ڻاڪاڇ اهو پ   ريڪ ثرڪته کي ۽      يندوڪڙهن زنجيرن کي هن ۽ هو،

ج   ۾ کي       يوڪڙزنجيرن بندن هو ۽ هو؛ ۾     ي،ڀڃويو ريگستان کي شيطان ۽
.(ايوڌڪ ويو 

پ    30 کانئس عيسٰي تي نالو   تہ يوڇتنھن لش     اڇتنھنجو چيو، هن ۽ :رڪآھي؟
۾    ڻاڪاڇ هن داخل   يترائيڪته .ياٿشيطان هئا 

من   31 کيس انھن ح     ئيڪ ٿ۽ کي انھن ھو ۾    ريڪنہ  مڪتہ اونھن اھرٻتہ
.وڃو

تي   32 جبل جو    يترنڪاتي سوئرن من       ڌڻئي کيس انھن ۽ ھو رھيو ٿچري
wگھ      ئيڪ ۾ انھن کين ھو اجازت   ڙڻتہ برداشت.     ئيڏالِء کي انهن هن ۽
.يوڪ

ن  ھوَءڻما وتڀپوِء 33 گھ   ريڪمان ۾ اھو    يڙسوئرن ۽ سان  يڍاڏ ڌڻويا، زور
د    ٺھي يڙوڊ ۽ ويو، .جيٻلھي ويو 

کارائ   ھنڏج34 کي اھو   وڏٺوارن  ڻانھن ت  يوٿ اڇتہ و   يڀڄ ھنڏآھي، ۽ يڃويا
مل   ۽ اھا   ڪشھر .يائونڪ الھہڳ۾

اھي  35 ته   اھرٻالِء  ڻسڏپوِء .   يوٿ اڇويا و  عيسٰي ۽ ۽   ٽآھي تہ ائينڏٺآيو
ما  مان    ھوَءڻانھيَء جنھن و       ريڪن وتڀکي، پيرن جي عيسٰي سو ھئا، ٽويا

سا  يلڍڪ اڙپڪآھي،  وٺوي .يڄ۽ ۾   دماغ

12: 8 یوحنا.6

وري     12 سان انھن عيسٰي : الھايوڳپوِء جي       آھيان روشني جي دنيا آٌء وڪتہ
پ  جي           يانٺwwwwwمنھنجي زندگيَء کي انھيَء پر ھلندو، نہ ۾ اوندھہ سو ھلندو

. ملندي  روشني

8: 21لوقا .7

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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خبردار:  8 گھ االِءڇنه،  يوٺڳته  جوٿَوَقاَل چوندا     اڻجو ايندا، تي نالي منھنجي
     . اچي    ويجھو وقت ۽ آھيان مسيح آٌء پ   ريڪتنھن و،ٿتہ جي نه يانٺانھن

.وڃو
(28، 27، 14: 10 یوحنا.8 اهي )  ۽

س 14 ر    ارڍري وٺمان منهنجي ۽ واقف    و،ٿ انڻاڄکي  نڍآهيان، کان مون ۽
آهيان.

ر 27 آواز   ونڍمنھنجون س     يون،ٿ نٻڌمنھنجو کي انھن آٌء اھي  و،ٿ انڻاڃ۽ ۽
پ  .يانٺمنھنجي آھن 

اھي...   28 نه    ھنڪڏ۽ فنا ئي   يندا،ٿبه ھ    ھوڻwما وڪنه منھنجي کي مان ٿانھن
.ندوڪڍ

صحت   ۽ سائنس
1.497 : 5-8) اسان )

ه  م      ڪاسان کي خدا المحدود ۽ عبادت     اٿ ونڃعظيم جي ان اسان. اٿ ريونڪ۽
پ   جي تسليم   ٽهن پا  ڪه ا،ٿ ريونڪکي راحت     ڪمسيح؛ خدائي يا ؛ڙيندڏروح

ش     جي خدا انسان .لڪ۽ ۾    صورت ۽
2.183 : 21-23

جو             طاقت ۽ پيار فرمانبرداري، پوري جي انسان تي طور صحيح دماغ خدائي
گه  نهنڪ. وٿ ريڪمطالبو  الِء   ٽبه نه    وڪوفاداري بندوبست ويو يوڪبه

آهي.
3.7 :17-20

ها    جهالت جي .    يڻخدا ضمانت      واحد جي فرمانبرداري آهي نه قدم الِء ايمان
صحيح          کي جنهن آهي خوف جو حق جي .ڻڻاڄهن آهي     زندگي دائمي الِء

4.239 :16-22

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،28 نومبر 
ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير  – موضوع

ب      يقيني کي ترقي جي سک    ڻائڻاسان کي اسان پيارا     ڻالء، جا اسان ته گهرجي
تسليم        يڪٿ اسين کي جن ۽ آهن فرمانبرداري    اٿ ريونڪرکيل جي خدا ۽
و        هنڪڏجي. اٿ ريونڪ ۽ پياري ويجهو، جي اسان محبت حقيقي ڪيڌخدائي
حوالي        يٿ جي روح پوء معاملو آهي، .   ريڪرهي جي   شيون اهي آهي يڪرهيو

تعاقب   اسان جي   اٿ ريونڪجي روح ظاهر   وڪ۽ جي   اٿ ريونڪاسان اسان اهو
ظاهر     کي نظر اسان   وٿ يکاريڏ۽  و،ٿ ريڪنقطه .يٽک اڇته آهيون   رهيا

5.25 :13-16 ،17-19

رستو     جو زندگيَء ته      يکاريو،ڏ يکاريوڏيسوع سگهون سمجهي اسان جيئن ته
اصول    خدائي شفا    يئنڪهي کي ختم     يندوڏبيمار کي غلطي ۽ و،ٿ ريڪآهي،

حاصل     فتح تي فرمانبرداري. …    وٿ ريڪموت جي روحاني  ندي،ڪخدا هن
تي   و  نيڀس ينٻطور مظاهرو    ڪيڌکان جو .يوڪاصولن

6.410 :14-21

مضبوط            کي اسان آزمائش هر جي ايمان جي اسان تي ڪيڌو. يٿ ريڪخدا
قابو        وٿ يڳل کيوڏ ذريعي جي روح کي حالت جي  ي،ڃو يوڪمادي اسان

مضبوط    کي صاف        ڻرڪايمان کي پيار جي اسان ۽ .ڻرڪگهرجي گهرجي 
چوي    جان ۾: "  وٿرسول م      وڪمحبت پر آهي، نه خوف خوف  ملڪبه محبت

ختم   م    وٿ يڊڄ وڪجي .... وٿ ريڪکي ۾ پيار ."يوڪنه  ملڪاهو آهي   ويو
ه     جو سائنس مسيحي متاثر    ڪهتي ۽ .يلٿواضح آهي   اعالن

طرف  )30-32 : 7.102 ،(جي
سک   کي .       ڻانسان پر       آهي، استبداد نهاد نام جي ان آهي نه طاقت برائي ته گهرجي

.        اريَءڪبي ختم    کي بادشاهي جي برائي سائنس عيسائي آهي مرحلو ريڪجو
و،ٿ

طرف )  18-23: 8.103 2-29،( 2جي

ته   نالو    رسچنڪجيئن ۾ يا      نوڏسائنس مقناطيسي جي جانورن آهي، ويو
.   زمیپنوتیه عقيدو         غلط اهو آهي اصطالح مخصوص الء دماغ فاني يا غلطي،

س          ۽ برائي ۽ آهي، ۾ معاملي ذهن ته .     وٺآهي آهي  حقيقي جيترو برائي اهو آهي
س  و  وٺجيترو .      ڪيڌ۽ ه  جي سچائي ۾ عقيدي هن .يفيتڪبه  ڪطاقتور آهي   نه

. خراب       يا آهي جاهل ته يا اهو

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             وڪ۾  حقيقت قوت ۽ سوچ فاني ۾ نتيجي ۽ ناهي، ذهن فاني به اڪبه
 .       . آهن  جا خدا وجود ۽ زندگي ناهي انسان    رسچنڪمنتقلي ۾، به وڪسائنس

نه   کان        ڻاڪاڇسگهي،  ريڪ وٿنقصان خدا آهن، خيال سچا سوچون سائنسي ته
.ڻيٿمنتقل  انهنڏانسان 

9.151 :20-30

هر     جو انسان سن     مڪحقيقي ذريعي جي دماغ . اليوڀاالئي انساني   آهي ويندو
مار   کي عالج   ڻدماغ تي         اڪجي  ڻرڪيا انسان جي خدا اهو ۽ آهي، نه طاقت

.      رولٽنڪبه  وڪ کي  انسان جنهن دماغ خدائي پنهنجي   اهيوٺناهي اهو آهي،
رکي      لڪش برقرار کي صورت ان.        وٿ۽ ۽ آهي مخالف جي خدا ذهن انساني

ختم   سين   ڻرڪکي جيئن اعالن   ٽگهرجي، س.  وٿ ريڪپال جههڪ ڀاهو
س               ۾ دماغ هن ۽ خيال، جو ان ۽ دماغ خدائي آهي موجود ۾ وجود وڄحقيقت

ملي     ابدي ۽ کي          وڌس. وٿهموار حقيقت هن ته آهي اهو طريقو تنگ ۽ سوڏ۽
تسليم    کي حاصل     يو،ڪان کي طاقت جي     يو،ڪهن رهنمائي جي سچ ۽

.ريوڪپيروي 

10.101 :26-31

گھ      هنڪڏجي کي بيماري مقناطيسيت جي عالج   ڻائٽجانورن ي،ٿ يڳل ڻرڪيا
گمراهه     ظاهر هي ن        ڻاڪاڇآهي،  ڙندڪته ختم کي اثرات جي غلطي غلطي وٿته

.    ريڪ ت  تحت جي غلطي . ليفڪسگهي آهي     بهتر کان ۾   نهنڪآرام صورت به
ه          تازو کي جنهن آهي، نه اثر جو مقناطيس آ  يوڏس زمیپنوتیحيواني هي،ويو

   . ن     مان ان کان اثر جي وهم ۾       وڪ تلڪسواِء جادو باطني فائدو بظاهر نهنڪبه
. آهي     متناسب جي ايمان جي

11.102 :1-8 ،16-23

جو     مقناطيس جي آهي،      وڪجانورن نه بنياد سائنسي خدا  ڻاڪاڇبه ته
سن  نيڀس جي  اليندوڀکي جي         وڪآهي هن ۽ آهي، ابدي ۽ آهنگ هم حقيقي،

    . ه       بنياد جو ان انسان نه ۽ آهي جانور نه عقيدو     ڪطاقت اهو ۽ آهي عقيدو
ه         يا ، ميميرزم مقناطيس، حيواني ۾ سائنس آهي،  ڪه زمیپنوتیجانور، نفي

فاني                 نهاد نام اهو کان لحاظ ان ۽ آهي، حقيقت نه ۽ طاقت عقل، نه ۾ جنهن
ه   جو .ڪذهن آهي     تصور حقيقي غير

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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غائب       جانورن روپ نرم جا مقناطيسي جارحتي      يٿجي جي ان ۽ آهن، رهيا
 . آهن     رهيا اچي سامهون اونداهي    ر،ڪڪجا  وهنڏخاصيتون جي سوچن فاني

ل  نڳد هر   يلڪ۾ و   ڪالڪآهن، کي .ڪيڌجالن آهن       رهيا بنائي نفيس ۽ پيچيده
اه       طريقا موجوده جا مقناطيسيت جي کي     جهاڳ اڙجانورن عمر اهي جو آهن

۾    حسيَء پيدا         ينداڇڏ اسائيڦبي حسي بي انتهائي تي موضوع ان ۽ آهن
چاهي      نداڪ مجرم کي جنهن .وٿآهن،

12.288 :9-14

سمجهه    ۽ گ  هنڪڏوهم . يٿنه  ڏبه ج  حتمي   رسچنڪ هنڏسگهي جا سائنس
م     اثر اخالقي ۽ پ   ملڪجسماني تي ۾       ياڪڙطور وچ جي غلطي ۽ سچ ويندا،

جي        رار،ڪت احساس، مادي ۽ سائنس عقيدو، ۽ پيش   وڪسمجھ پاران نبين
افتتاح      يوڪ طرفان عيسى ۽ ختم   يوڪويو همراه    يٿويو، روحاني ۽ ويندو،
.ندوڪ ڄرا

13.569 :6-14

تون "  توکي       ورنٿصحيفو، مان آهين، وفادار تي ح   يترنڪشين تي مرانڪئي
پورو"     ندس،ڪ تي طور کان     هنڏج يو،ٿلفظي باالدستي جي سچ اسان

جي        غلطي ذريعي جي جنهن آهيون، ۽      ابهڪواقف آهي؛ ايندي نه نظر شيء
جي    اٿ ونڻاڄاسان  غلطي . جھڪته هو          ۾ تناسب جي برائي جي ان آهي نه به

پوشا   وڪجي جي کي    ڪمسيح هيم عقيدن،    وٿ يڇڪجي فاني پنهنجي ۽
مال     تي نفرت ۽ خوش      و،ٿ ريڪ يڪحيوانيت ۾ ثبوت جي ڪه - و،ٿ ئيٿشفا

.يٺم آهي         پيار خدا ته ۾ معنى يقيني ۽

14.568 : 24-30

ش      يڪڙھ يڪڙھ اسين الء، فتح تي لش  اٿ يونڏ رانوڪگناھ کي   رڪ۽ رب جي
س.  اٿساراھيو  بابت      نيڀاسان فتح زبردست تي ه  اڇگناهن آواز  ڪچوندا؟ بلند

ا   گيت، و   يڳوارو به چ    وٺم ڪيڌکان پهچي تي ها  وڪآسمان ڪيڌو يڻآهي،
 . آهي         ويجهو جي دل عظيم جي مسيح ۽ الزام   وڇصاف آهي،    ڻيڏته نه اتي وارو

د        دائمي ۽ ابتدائي جي هن محبت مو  اءٻ۽ .وٿ ليڪکي

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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فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته هوندو فرض 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

! ڪري            حڪومت تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ 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

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 

خبرداري   جي فرض
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.

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
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صفحو 11 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،28 نومبر 
ويو يوڪ ينسڊ ، يمٽهائپنو ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج غير  – موضوع

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


