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سيپ  .2021، 12  مبرٽآچر،

ڙمي — مضمون�

: متن   جو 9: 3امثال  گولڊن

عزت"    جي سني          ريوڪخداوند پنھنجي سان ميون پھريائين ۽ ، سان مال پنھنجي
" . سان  وارن

: پڙهڻ  29،  26،  18،  16،  4،  3: 37زبور جوابدار

ني      3 ۽ ، رکو روسو تي بيش        ريوڪ يڪخداوند ۽ ، رھندين ۾ زمين تون ڪپوِء
. ويندو   کارايو توکي

پا 4 خوش      ڻپنھنجو ۾ خداوند بہ توکي    ريوڪکي اھو دل  يندوڏ۽ تنھنجي
. خواھشون  جون

و  ڪني ڪه وڪجي وڙورٿ16 اهو   ٽانسان ب  يترنڪآهي کان   نڙئي دولت جي
. آهي  بهتر

ا 18 جي   وٿ يڻ999خداوند .ينھنڏسن       : رھندو  ھميشه وارث جو انھن ۽ کي
قرض       26 ۽ ، اجھارو سدائين آھي .  ڻيڏاھو سندس  ۽ .تڪبر وارو آھي   وارو
.ھوڻما ڪني29 رھندا          منجھسسدائين ۽ ، ھوندا وارث جا زمين

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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خطبو   جو سبق

بائبل
24،  23: 9يرمياه .1

فرمائي    يَءڙاھ 23 خداوند ما   وٿطرح دانشمند تي    ھوَءڻ، دانائيَء پنھنجي کي
نہ   ما       ڻرڪفخر طاقتور ئي نہ ۽ ، فخر     ھوَءڻگھرجي تي طاقت پنھنجي کي
شاھو   ڻرڪ ، فخر      ھوَءڻما ارڪگھرجي ۾ دولت پنھنجي نہ ڻرڪکي

گھرجي.
جي   24 اھو پا   وڪپر ۾ سمجھي    ريڪبيان  ائيڪانھيَء اھو ا  وٿ، ،  وٿ يڻ۽ ته

جي    آھيان خداوند استعمال         وڪمان کي صداقت ۽ فيصلي ، شفقت ۾ زمين
خوشي        ڻاڪا: وٿ ريانڪ کي مون مان شين انھن خداوند  يٿ ئيٿتہ ،

.وٿفرمائي 

(  1: 13پيدائش .2 ( ، 18-14،  12-5،  2ابرام

ن    1 اھر کان مصر جي         توڪابرام ۽ ، زال سندس ۽ ، ھو و  جھہڪ يڪ، ٽھن
سا     لوط ۽ ، .انھنڏ ڻکڏ،  سڻھو

ابرام  2 .اڏ۽ ۾            سون ۽ ۾ چانديَء ، ۾ ورن ھو دولتمند و
جي   5 ، لوط گ   وڪ۽ سان و   ڏابرام ، .ٽڻويو ھئا     خيما ۽ ،
برداشت     6 کي انھن زمين گ        ڻرڪ۽ اھي ته ، ھئي نه قابل ويھي جيڏجي

ا:  و      ڻاڪسگھن تمام مواد جو انھن گ       وڏتہ اھي تہ الِء انھيَء ، .ڏھو نہ   رھن
جھي            7 ۾ وچ جي ورن جي لوط ۽ نار جي ورن ابرام :  يٿ وڙ۽ ۽  ۽ نعانيڪپيو

. رھيا      ۾ زمين وقت انھيَء پريزيائي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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نار                 8 تنھنجي ۽ نار منھنجي ۽ ۾ وچ جي تو ۽ منھنجي تہ چيو کي لوط ابرام ۽
۾    وچ .ئيٿنہ  وڙجھي اڪجي آهيون.      ائر اسان ته و

پا          9 پنھنجو آھي؟ نه ايان جي توھان زمين سي ال   ڻا منھنجي  ريوڪکي ،
جي   ، ھ    ھنڪڏطرفان و کا .ندؤڻک ٿتوھان ويندس         پاسي ي سا مان پوِء ته ،

جي  ھ    ھنڪڏيا ي سا ين   انھنڏ ٿتون .وٿو ويندس         پاسي ي کا مان پوِء ته ،
م    10 اکيون پنھنجيون لوط کي        يونڪ يٿ۽ ميدان سي جي اردن ۽ اھو   ڏ، ، و

پا  تباھ              يڻسو کي عموره ۽ سدوم خداوند جو ا کان انھيَء ، ھو پيو ريو
مل          يڏ ريڪ جي مصر ، باغ جو خداوند جو ايستائين تون    ڪ، جيئن ، وانگر

.انھنڏصور  آھين   آيو
کيسچون   11 لوط سفر          يوڊپوِء جو اور لوط ۽ ميدان؛ سو جو ۽: يوڪاردن

پا  ھ  ڻانھن جدا    ڪکي کان .يوڪي

مل  نعانڪابرام 12 پنھنجو            ڪجي ۽ رھيو ۾ شھرن جي ميدانن لوط ۽ ، رھيو ۾
سدوم   .انھنڏخيمو بيو 

جدا              14 کان ان لوط جو پوِء کان انھيَء ، چيو کي ابرام خداوند ،  يٿ۽ ويو
م   يڻھا اکيون تان     رڪ يٿپنھنجون جاِء انھيَء ۽      سڏ۽ ، اتر تون ڻکڏجتي

. آھين       طرف اولهه ۽ اور ۽ ،
جي    15 الِء زمين سي توکي    يٿ سينڏتون  اڪانھيَء مان تنھنجي   يندسڏ، ۽ ،

. الِء   ھميشه کي
م      16 جي زمين کي تنھنجي مان : يَءٽ۽ اھ   اھيندس طرح يَءڙوانگر

م   ھوڻما وڪ ھنڪڏجي جي شمار   يَءٽرتيَء پوِء    ريڪکي ته ، سگھي
به   .بوڻتنھنجو

جي       يٿا17 ان گھم مان زمين وي     يگھڊ، جي ان ۽ توکي      رڪ۾ اهو مان ته و ۾؛
.يندسڏ

ھ    18 خيمو پنھنجو ابرام جي           ايوٽپوِء ، رھيو ۾ ميدان جي ممري ۽ آيو ۽ وڪ،
ھ         الِء خداوند اتي ۽ ، آھي ۾ .يڪڙھبرون اھيائين   قربانگاھ
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7،  6: 3کورنتيان   3.1

پا     6 اپلوس ، آھي پوکيو ائي     نوڏ يڻمون و خدا .نوڏپر

جي    ريڪتنھن7 آھي اھو آھي   ڻپوک وڪنہ آھي      اڪوارو اھو نہ ۽ ، شيِء
جي   و؛ٿ يڻپا وڪجي خدا .وٿوائي  وڪپر

( -2: 31 ردارنڪ 4.2 8حزقيا )
جي     2 ليوين ۽ پادرين مقرر   ورسنڪحزقياه جي   يوڪکي ورسنڪانهن

ما    هر ، سا         هوڻکانپوِء کي الوي ۽ پادرين ، مطابق خدمت جي ڙڻپنهنجي
وزير         ، الِء نذرانن جي سالمتيَء ۽ ش  ڻرڪنذرانن خيمن   ڻرڪادا  رڪ۽ ۽ ،

تعريف     ۾ دروازن .ڻرڪجي   . جو  رب الِء
سا        3 بہ حصو جو حصي پنھنجي جي بادشاھھ ،      يوڙھن الِء عقل ، الِء نذرانن

سبتجي           ۽ ، الِء نذرانن جي شام ۽ چن    ينھنڏصبح نئين ۽ مقرر   ڊ، ۽ الِء
.    . قانون      جو رب آھي لکيل جيئن ، الِء عيدن

ح    4 ھن عالوه کان ما  نوڏ مڪان جي  ھنڻانھن ته     يڪکي ھئا رھندا ۾ يروشلم
حصو      جو ليوين ۽ حوصال         يوڏپادرين ۾ قانون جي خداوند اھي جيئن ته ،

.نڪافزائي 
ح   5 ئي جيئن گھ      مڪ۽ اسرائيل بني ، آيو پھريون     يڻاھر آھن پھتا ۾ تعداد

جو                    سشين ۽ جو وا جي شعبي ھر ۽ ، ماکي ۽ ، تيل ۽ ، شراب ، اناج ميوو
ک  ھونڏ گھ    يڻحصو ۾ انھن .وڻآيا

جي         6 ، ۾ باري جي يھوداہ ۽ اسرائيل بني ،       يڪ۽ ھئا رھندا ۾ شھرن جي يھودا
جو      رن ۽ بيل پا   ھونڏاھي ۽ جو   ڪحصو آ  ھونڏشيون ، اٿ ينڻحصو

مخصوص9      يڪجي الِء خدا پنھنجي يرن      ياڪخداوند کي انھن ۽ ھئا ويا
. ھو    ويو اليو سان

رک       ئينٽ7 بنياد جو يرن هنن ۾ ۾      يوڪشروع  ڻمهيني مهيني ستين کي انهن ۽
.يوڪختم 

ج 8 کي        ھنڏ۽ يرن ۽ آيا امير ۽ سندسقوم       ڏحزقياہ ۽ خداوند انھن ، ،ائون
بر    کي اسرائيل .نيڏ تڪ9بني

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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19-17: 6 يسٿتيم 5.1

جي    17 و چارج کان وارا           يڪانھن دماغ اعلٰي اھي ته ، آھن دولتمند ۾ دنيا ھن
ئي      نه ۽ ، جي           اٿ نڪناھن ، ۾ خدا جيئري پر ، تي دولت يقيني اسان وڪغير

گھ  وٿ ئيڏکي  اندوز    يونڻتمام لطف الِء ڻيٿشيون
اھي  18 آھن    اٿ نڪ مڪاھو اھي تقسيم     منڪ، ، دولتمند ،   ڻرڪ۾ تيار الِء

تيار؛   الِء رابطي
پا  ڻرک19 رک   ڻالِء ذخيرو ايند   ڪه ڻ۾ آهي جيئن      ڙبنياد ته ، خالف وقتجي

. زندگي      دائمي سگھن رکي قائم اهي

11-6: 9کورنتيان   6.2

چوان    6 مان ھي جي  وٿپر گھ  وٿپوکي  وڪ، جي.  ندوڻل ٽسو پوکيندو وڪ۽
ل    سان فضل .ندوڻسو

ما 7 رکي       ھوڻھر ارادو ۾ دل پنھنجي تنھن  وٿجيئن يوڏ ڻيڏکيس  ريڪ،
خوش            خدا ته و ، نه کان ضرورت يا سان پسند  ڙيندڏ ڙندڪبيوقوفيَء کي

.وٿ ريڪ
فضل   8 خدا گھ       ڻرڪ۽ تمام تي توھان آھي قابل ھميشه.    وڻجي ، توھان ته

ھ      ھر ، رکون قابليت واارو   مڪ ڪشين :اٿسگھو  ريڪ۾
ن)      9 اھر ، ته آھي لکيل کي    تو؛ڪجيئن غريبن :  نوڏھن ني  سندس يڪآھي

. رھندي  سدائين
جي  يڻ999ھا10 کائي      ڻپوک وڪاھو وزير ، آھي ۽       وٿوارو ، الِء کا جي توھان ماني

(وٿو  ميوا            جا صداقت جي توھان و ۽ ، پوکيل جو توھان
مال     11 ماال ۾ شيِء جي    ڻيٿهر ، سان ذريعي   وٿ ريڪپيدا  وڪفضل جي اسان

ش   جو .ڻرڪادا  رڪخدا سان 

صحت   ۽ سائنس

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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24( -ڙمي )17: 1.468

جي    آھي اھو ت    وڪمادو ۽ آھي .  رارڪدائمي      ، سچ آھي قاصر کان زوال ۽
استعمال               ۾ زبان عبراني لفظ ھي ۾ صحيفن جيئن ، آھن مادي پيار ۽ زندگي

: ” يوڪ اميد   آھي نه          يلڪويو ثبوت جو شين جن ، مواد جو .وڏشين آھي   ويو
 . روحان              آھي مادو حقيقي واحد ، خدا يا ، روح ، دماغ مترادف ، يروح

ھ      ائناتڪ ، انسان انفرادي بشمول ظاھر     بڪمر وڪڙ، ، آھي وٿ ريڪخيال
. کي     مادي خدائي جي روح

2.469 :2-3

قرار   پا          نوڏکي ۾ جنهن ، آهي نامعلوم الِء روح معاملو مادو   ڻويو سمورو ۾
. دائمي      زندگي آهي ۽ آهي شامل

3.278 :28-3

اصطالح   يڪجي ھ      ريونڪ اٿاسان موت ۽ بيماري ، عقيدو  وڪڙگناھ فاني
تعريف.      جي معاملي اسان ا      اٿ ريونڪآھي ، تي طور جي اھو  ڻاڪغلطي ته

          . نه        اھم ، سان موت جي ان ، مادو آھي مخالف جي ذھن ۽ مادي ، يٿ وٿزندگي
جي  . ھنڪڏسگھي جي      آھي دائمي ۽ اھم مادي    وڪروح الِء ،  ڻهجاسان گھرجي

بدلجند-    ، مر   ڙغلط ۽ بدلجند   ڻ، ، ا     ڙوارو يا ، فاني ۽    ڙبدلجند ڻ۽ تغير ناقابل ،
الفاني؟

4.311 :26-7

جي   شيون نه           يڪاهي حقيقت جي مادي اهي ، آهن ساتل کان حواسن جسماني
جي.     آھن اھي اھي س     يڪآهن کي انھن عقيدو موت.     وٿ يڏفاني ۽ گناھ ، مادو

ويند  دعوٰي           ڙسمجھي جو وجود يا زندگي يا آھن وي وائي ،  نداڪشعور آھن
ما  غ       ھوڻجيئن جو ذھنيت ۽ مادي ، . ينداڏ ريڪاحساسختم   لطزندگي پر  آھن

ما    ابدي ، .ھوڻروحاني آھي          سگھيو نه ھي کان مرحلن انھن جي موت

جي    يتروڪ اھو آھي کي         جھڪ وڪسچ ان و سکيو ذريعي جي معنى مادي به
ائ   و اھ   گھرجي ڻضرور ته ھج      وڙو سائنس۾ علم نہاد روحاني  ڻنام جي

برع   جي .        سڪحقيقتن س  مادي غير احساسکي مادي جنھن اھو ، وٿ يڏآھي
    . احساسکي   مادي آھي مادو معنٰي     وٿاھو بي ، احساس   وٿوي  يٿمادو جيئن ،

غائب   ظاهر    اٿو  يٿخواب حقيقت .يٿ ئيٿ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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5.458 :32-8

بنائي    سبب روح       ھنڻما يٿعيسائيت کان مادي طور قدرتي جيئن  انھنڏکي ،
روشني        کان اونداھين آھي رخ جو مختص.      انھنڏگلن کي شين انھن وري انسان

نه ”  يڪجي وٿ ريڪ ن   ڏاکيون ۽ .    نڪ يڪآھن کي .  يوحنا پولس۽ آھن يون
ن         حاصل انسان فاني ، جيئن ته ھو قربانيَء   دنياوي ريڪ وٿخدشو سواِء عزتون

تنھن   ، حاصل        ريڪجي دولت آسماني گھرجي الزمي کي .ڏڻجھان  ريڪھن کان 
و   هن سان         ٽپوِء مقصدن ۽ مقصدن ، محبتن جي .جھڪدنيا هوندو     نه عام به

6.252 :15-23  ).  ( ، طرف 8-31جي

احساسجو    رکي         وڙوڪمادي تضاد سان سختيَء سان شاھديَء جي روح ثبوت
بلند.      وٿ آواز پنهنجو احساس و   وٿ ريڪمادي چوي    ائيڏحقيقتجي ۽ :وٿسان

۽        ملڪم مان ، آھيان ايمان بي تي ما  وڪطور ن   ھوڻبه کي مان. يڻا وٿان
سگھان   ڙوڪ،  وٿسگھان  زنا   وٿ،الھائي رل  وٿسگھان  ريڪ، ، وٿسگھان  ريڪ ٽ،

سگھان       وٿسگھان  ريڪ9قتل  ولي ولي مان ۽ .  وٿ، ۾    حيوانيت سان زبان ريل
۾       مقصد ، جذبي ، جي       دوکيبازجانور زندگيَء منھنجي آھي مطلب منھنجو ،

ھ    کي عرصي .ينھنڏشاندار  وڪڙمختصر

شاھدي   روح چوي     ڻيڏ، ، برخالف :وٿجي

. مان            . اھو   آھي مثل منھنجي ، آھن روحاني حواس جا جنھن ، انسان آهيان روح
ا    وٿ ريڪظاھر  ، سمجھ . ڻاڪالمحدود پا     المحدود آھي مان جو ائيَءڪته

ھج   ، -      مالڪجو  ڻحسن خدا      مان االِءجو ، آھن منھنجا جالل، فھم ناقابل ،
امرتا.      کي انسان مان .   وٿ يانڏآھيان شامل       مان آهيان سچ مان ته و وٿ ريانڪ،

.   وٿ يانڏ۽  زندگي       مان پيار آھيان مان ته و ، ۽    وٿ يانڏخوشيون شروعات بغير ،
ا  .     يَءڙبغير ۽        آهيان اعلٰي مان آهيان زندگي مان ته و ، ته   وٿ يانڏ جههڪجي و ،

            . جي   آهيان اهو مان ته و ، آهيان مادو سجو مان آهيان دماغ .وڪمان آهيان   مان

7.450 :27-4

محسوس    يرڪ جنھن خطرنا  يوڪ، خدا         ڪآھي ۾ ذھن ۽ مادي ، ۾ زندگيَء عقيدا
سگھي      چئي ، ار ۾    وٿکان عقيدي مقناطيسيت     اڪته جي جانورن ناھي؟ غلطي

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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ا    کي دعوٰي گ     ڻڻجي برائيون سئي ته جي       يونٿ ينٿ ڏ، عقل ۽ ، مادي ، زندگي
نا          ۽ فطرت جي جانورن ، بجلي ، ۾ ،    مياتيمعاملي ۾ ندوڪ ارڪان يرڪزندگيَء

ختم             ۽ الزمي کي سچ کي جن آھن غلطيون اھي ھي عيسائي  ڻرڪته گھرجي؟
رھ      تي طور الزمي کي ح        ڻسائنسدانن جي رسول ھي اَء د مسلسل مڪگھرجي

ن     مان دنيا مادي ال   ڻرڪجي .ڻيٿ۽
8.239 :5-10  ،16-22

ه              آهي نه وزن جو جن ، تنظيمون سماجي ۽ شهرت ، مال جي  روٽڪ ڪو خدا
حاصل       اسان ۽ ، ۾ . اٿ يونڪتوازن جا     اصولن نظريا ، يوڙوٽکي  رنٽڪواضح

برابر      سان ايمانداري کي اندازو       ريوڪدولت جو ان ته اچو جي   يوڪ، دانش و
حاصل      اسان ۽ ، بھت   اٿ ريونڪمطابق جا .رينانسانيت خيال 

جانچ     اسان کي رفت پيش سک      ڻجي ضرور کي اسان ، جا    ڻالِء اسان ته گھرجي
تسليم         يڪٿاثر  اسان کي جن ۽ آھن ويا فرمانبرداري   اٿ ريونڪرکيا ريونڪ۽
. اٿ جي   جي ويجھي    ھنڪڏخدا محبت حقيقي        يٿخدائي و ۽ ، پياري ، آھي رھي

روح       آھي معاملو ، الِء تعاقب.       انھنڏاسان اسان جي جن شيون ۽ اٿ ريونڪاهي
جي  ظاهر   وڪروح ظاهر   اٿ ريونڪاسان ۽    وٿ ريڪاهو موقف جو اسان
ک   يکاريوڏ اسان .يٽته آهيون   رهيا

9.518 :15-21

مدد       جي غريبن دولتمند ۾ يا       يَءٽائ يڏو يڪڙھ اٿ نڪروح اصول يو سا جو ، ۾
بر   ۽ ما    تڪپيُء؛ اھو آھي ضرورت     وڪجي ھوڻوارو جي ُء ان  وٿ سيڏپنھنجي ۽

پورو   پا      وٿ ريڪکي پنھنجو ۾ بھالئيَء جي عطا.   وٿ ڻ، ۾ ٽگھ وٿ ريڪپيار
ني       ٽگھ ۽ امرتا ، کي خيال جي  يڪروحاني گل     يٿ يڪچم اڪ، جيئن ۾ وچ جي
.ليڪ وٿ يٽ ذريعي   جي

10.21 :9-14

داخل          ھنڪڏجي ھو ، آھي رھيو وي طور روحاني ريڪ وششڪجي  ڻيٿشاگرد
       . مو  منھن احساسکان مادي مسلسل ھو آھي فاني      وٿ يڙرھيو ناقابل جي روح ۽ ،

ايمانداريَء        ھنڪڏجي. وٿ سيڏ انھنڏشين  ئي کان شروع اھو ، ھوندو ايماندار
روز          ھر ندو و رستو ۽ ، ھوندو پنھنجو       وروٿسان سان خوشيَء اھو تائين آخر ،

.ندوڪختم  ورسڪ

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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فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته فرضهوندو 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

! حڪومتڪري            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

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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. 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.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


