
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،28 ٽآگس 
ح  – موضوع ي��سوع م�سي�

آگس  .2022، 28 ٽآچر،

يسوع —   مضمون مسيح

: متن   جو 16: 22وحي   گولڊن

پا"      جي دائود آهيان يسوع ."ڙآئون تارو         جو صبح ۽ روشن ۽ اوالد، ۽

: پڙهڻ  16-11: 19وحي جوابدار

کليل     11 کي آسمان مون جي.   وڙگھو وڇا وڪڙھ مڏٺ۽  و،ڏٺ۽ اھو سٿم وڪ۽
س       وٺوي سچو ۽ ايماندار کي تنھن انصاف      يوڏھو سان انصاف اھو ۽ ويو،
جنگ   وٿ ريڪ .وٿ ريڪ۽

م           12 جي هن ۽ هيون، وانگر شعلن جي باهه اکيون جون يترائيڪتي  يٿهن
    . ھ  تي ھن ۽ هئا کي      وڪڙتاج جنھن ھو، لکيل پر ي،ڻاڄنہ  ھوڻما وبہڪنالو

پا  .ڻھو
۾    13 رت ھو جو      يلڍڪسان  يڙپڪ يڪڙھ ھيڙاڳ۽ خدا نالو سندس ۽ ھو،

.يوڏس المڪ آھي   ويندو
جي 14 ا     رڪلش يڪ۽ سي ھئا، ۾ پ   نڙگھو يڇآسمان سندس ا،ڳل ڻھل يانٺتي

صافس    يڪجي .اڙپڪ راٿنفيس۽ ھئا   پاتل

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 2
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ه     15 مان وات جي هن ن   ڪ۽ تلوار کي      رنديڪتيز قومن هو سان جنهن آهي،
جي        ڻمار لوهه کي انهن هو ۽ ح  ڊنڇگهرجي، هو  ندو،ڪ ومتڪسان ۽

د         جي شراب غضبجي ۽ زبردستي جي ل  يٻخدا .ائيندوڪکي آهي 
پوشا   16 جي هن ه       ڪ۽ تي ران جي هن ۽ جو     ڪتي بادشاهن آهي، لکيل نالو

. رب     جو رب ۽ بادشاهه،

خطبو   جو سبق

بائبل
9، 6-1: 11يسعياه .1

جي   1 يسيَء ه  هيَءڙاڏ۽ پا   رندي،ڪن ٺل ڪمان سندس ه  ڙ۽ شاخ ڪمان
.رنديڪن

م    2 روح جو خداوند ۽      متڪح ندو،ڪآرام  سٿ۽ صالح روح، جو سمجھ ۽
. خوفجو           جي خداوند ۽ روح جو علم روح، جو طاقت

ب          3 وارو سمجهه جلدي ۾ خوف ربجي کي هن اکين:    ائيندوڻ۽ پنهنجي هو ۽
نه     ڻسڏجي  فيصلو پوء جي    ندو،ڪکان هن پوء  ٻڌڻجي  ننڪ۽ کان

نه   .ندوڪمالمت

انصاف       4 جو غريبن سان انصاف هو مس    ندو،ڪپر جي زمين الِء يننڪ۽
مالمت    سان ل:        ندوڪانصاف جي وات پنھنجي کي زمين ھو سان ٺ۽

ب         ھو سانسسان جي چپن پنھنجي ۽ .نڇڙماريندو، ماريندو   کي
جي    5 هن صداقت پ  لهيڪ۽ جي       يٺجو بندن جي هن وفاداري ۽ هوندو،

.يٺپ هوندي 
گھي  ڙبگھ6 گ  يٽبه چيتا    ڏسان ۽ گ  ارٻرھندو، جوان    ندو؛ٽلي ڏسان ۽ گابي ۽

۽   ھ.  ههڏگ لهوٿشينهن ا   ارٻ وڍڙنن وڪڙ۽ جي .ندوڪ يڻواڳانھن

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  9 منهنجي نه        يڄاهي تباهه ۽ نقصان ۾ ته ڻاڪاڇ ندا،ڪمقدسجبل
سان      علم جي رب پا   ريلڀزمين جيئن .يندوڍڪکي  ڊسمن يڻهوندي، آهي 

11-9، 1: 1 مرقس.2

فرزند؛        1 جو خدا شروعات، جي خوشخبري جي مسيح يسوع
ائين   ينھنڏانھن 9 کان          يوٿ۾ يوحنا ۽ آيو کان ناصرت جي گليل عيسٰي جو

و  .يٺبپتسما آيو    ۾ اردن
س 10 کي       وڏٺهن  رندي،ڪن اهرٻمان  يڻپا وڌ۽ روح ۽ آهي، کليل آسمان ته

ل    بوترڪ تي هن :وٿوانگر
ھ   11 مان آسمان آھين،         وڪڙ۽ فرزند پيارو منھنجو تون تہ چيائين آيو، آواز

. آھيان     خوش آٌء مان جنھن

49-43: 1 یوحنا.3
گليل    ينھنڏ ئيٻ43 عيسٰي فلپسکي      ڃڻو انھنڏتي ۽ ھو کيس وليڳوارو

پ  ”  مون تہ .يانٺچيو

.يڻھا44 رھيو           ۾ صيدا بيت شھر پطرسجي اندرياس۽ فلپس
ن 45 جنھن         وڌل وليڳکي  نايلٿفلپس آھي، مليو اھو کي اسان تہ چيائينس ۽

جو               يوسف ناصري، عيسٰي تہ آھي لکيو نبين ۽ ۾ شريعت موسٰي ۾ باري جي
.ٽپ

ن 46 :نايلٿ۽ ته    مان   اڇ کيسچيو ن  يڱچ اڪناصرت فلپس رندي؟ڪشيِء
۽      اچو ته .سوڏکيسچيو

ن 47 پا  نايلٿعيسٰي تہ    وڏٺايندي  ٽو ڻکي چيائين ھ سچ سو،ڏ۽ بني وڪڙپچ
۾     جنھن آھي، .ونھيڪفريب  وبہڪاسرائيل

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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کي       نيلٿن48 مون تون ته، ورا  و؟ٿ ينڻاڄ انڪٿکيسچيو ان  ”يوڻعيسٰي تہ
ا  س     ڳکان کي تو فلپس و    ھنڏج ي،ڏجو جي انجير مون  ٺھي ڻتون ھئين،

.وڏٺتوکي  ھو 
. نوڏجواب  نايلٿن49 تون           آهين فرزند جو خدا تون ربي، ته، کيسچيو ۽

. آهين    بادشاهه جو اسرائيل

16-13، 11-1: 2 یوحنا.4

ھ     ينھنڏ يونٽ1 ۾ قانا جي :يڪڙگليل       . هئي   اتي ماء جي يسوع ۽ ھئي شادي
سندسشاگرد     2 ۽ يسوع س    نهيٻ۽ الِء شاديَء .يوڏکي ويو 
ج 3 و            ” ھنڏ۽ ھنن تہ کيسچيو ماُء جي عيسٰي تہ گھريو شراب کي ٽانھن

.ونھيڪشراب 

سان          4 تو کي مون عورت، اي تہ کيسچيو منهنجو   اڇعيسٰي آھي؟ واسطو
.اڃا ڪالڪ آهي    آيو نه

نو  5 جي   رنڪسندسماُء چيو، سو      وڪکي چوي، کي اوهان .ريوڪهو

پا    6 جي يھودين اتي پ    ڻرڪ ڪ۽ موجب طريقي د  يڻپا ههڇجا  رٿجي اٻجا
ھ       ھر ۾ جن ھئا، ويا .ينڪفر يٽيا  هٻ ڪرکيا ھئا 

پا     7 تہ چيو کي انھن پا  يَءڻعيسٰي کي.     ريوڀ يڻسان انھن انھن ريندؤڀ۽
تائين.

تہ     8 چيو کي انھن ھن گورنر     و،ڪڍ اھرٻ يڻھا ۽ جي عيد اھي.  وڻک انھنڏ۽ ۽
ک   کي .نداڻان آھن 

حا   هنڏج9 جي پا  مڪعيد جي   يڻان چکيو، ۽   اهيوٺشراب  وڪکي هو، ويو
نه   اهو    يوڻاڄاهو ته : ) انڪٿهو نو  پر هئا؛ نداڪڍ يڻپا يڪجي رڪآهي

گهو(    ا؛ٿ نڻاڄ گورنر جي س  ٽعيد يو،ڏکي

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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10: ته    کيسچيو ما  ۽ س   ھوڻھر ۾ ج.  وٿ اھيٺشراب  يٺشروعات ھوڻما ھنڏ۽
ت    يَءڱچ آھن، پيئندا و  ھنڏطرح :    يندوٿخراب  ڪيڌاھو وقت  ھن تو پر آھي

س  .يٺتائين آھي    رکي شراب
۾         11 قانا جي گليل يسوع شروعات اها جي کي    ئي،ڪمعجزن شان پنهنجي ۽

م    يو؛ڪظاهر  سندسشاگردن .سٿ۽ آندو   ايمان
يروشلم         13 عيسٰي ۽ ھئي ويجھي فصح عيد جي .انھنڏيھودين ويو 
ھي 14 پئسا    يڪڻو بوترڪ۽  ونڍر ا،ڍڳ يڪجي ائونڏٺ۾  لڪ۽ ۽ ھئا رھيا

وي  ڻائٽم .اٺوارا ھئا 
ج 15 نن  ھنڏ۽ کو   نڍڙھو جا س  اھي،ٺ ڙتارن ھي  نيڀانھن اھرٻمان  لڪکي

.  نڍڳ۽  نڍر يو،ڇڏ يڪڍ م  ۽ وجھي    نڙائيندٽکي پئسا يبلونٽ۽  يا،ڇڏجا
.يونڇڏ الئيڇُا

جي    16 چيو کي انھن .نداڪڻو بوترڪ يڪ۽ ھليو      ھتان شيون اھي آھن،
ب          نه گھر جو واپار کي گھر جي پيُء .ايوڻمنهنجي

39-32: 1 مرقس.5

ج   32 جو، شام ت    ھنڏ۽ ويو، لھي س  ھنڏسج کي     نيڀانھن جن ۽ کي بيمارن
و      وتنڀ کي انھن ھو، ورتل .سٽ۾ آندو 

س 33 گ    وڄ۽ تي دروازي .يٿ ڏشھر ويو 
هن  34 ما  يترنڪ۽ شفا   هنڻئي هئا،     يڪجي ني،ڏکي بيمار جا بيمارين مختلف

کي.    يوڇڏ يڪڍکي  وتنڀئي  يترنڪ۽  شيطانن نه   ڻالهائڳ۽ اجازت جي
س     ڻاڪاڇ ني،ڏ کي هن اهي .نداڻاڃته هئا 

ا    35 سوير جو صبح ا  ٿڻ۽ ھو   ڳکان ھ  توڪن اھرٻ۾، واري يالئيءڪا يڪڙ۽
. گھري       دعا اتي ۽ ويو، تي جاء

جي  36 ۽ پ    ڏگ سڻسا يڪشمعون سندس سي .اڳل ڻھل يانٺھئا

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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ج 37 س        ھنڏ۽ تہ کيسچيائون تہ مليا کي کي   ھوڻما ڀھن .اٿ ولينڳتو
تہ     38 چيو کي انھن ھن ته   ۽ و   ينٻاچو ۾ پ    ون،ڃشهرن اتي آئون تبليغ ڻته

آئون   وڇ ريان،ڪ .اهرٻته آهيان   آيو
س  39 ھن عبادت     يڄ۽ جي انھن ۾ تبليغ   گليل ۾ يڪڍکي  وتنڀ۽  ئيڪخانن

.يوڇڏ

6-2: 11 یمت.6

جا      ھنڏج يڻھا2 مسيح ۾ جيل کي  نٻپنھنجن  ھنڏت ا،ٻڌ مڪيوحنا شاگردن
.ليوڪمو

3 : جي  َلُه اسين        وڻاچ وڪَفَقاَل يا آهين، ئي تون اهو کي ئيٻ نهنڪآهي،
وليون؟ڳ

جواب    4 کي انھن و  نوڏعيسٰي وري     وڃتہ کي يوحنا شيون  يکاريوڏ۽ اھي
.اٿ سوڏ۽  وٻڌاوھين  يڪجي

ملن    نڌان5 اکيون صاف     ههڙوڪ ا،ٿهلن  اڊمن يون،ٿکي مرضوارا ينٿجي
جيئرا   ا،ٿ نٻڌ اڙوٻ ا،ٿ خوشخبري     ا،ٿ نڃو يٿمئل کي غريبن يڃو ائيٻڌ۽
.يٿ

بر 6 جي    تڪ۽ اھو، آھي ناراضنه     وڪوارو ۾ .يندوٿمون

25: 21 یوحنا.7

جي    يتريونڪبه  يونٻ۽ 25 آھن شيون کي   يونڪعيسٰي  يڪئي جن آھن،
ھ    ھنڪڏجي ھر مان لک  ڪانھن سمجھان     ڻکي مان ته ۾   وٿگھرجي، دنيا ته

اھي   نه   تابڪبه جي  يٿشامل .ڻلک يڪسگھندا  . آمين  گھرجن

صحت   ۽ سائنس

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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1.583 :10-11

جي.     ٽرسڪ مظهر، خدائي جو اچي    وڪخدا ۾ کي    و،ٿجسم غلطي جي اوتار
.ڻرڪتباهه  الء 

2.589 :16-18

رد.             کي غلطي تصور، جسماني انساني ترين اعلٰي جو خيال خدائي ڻرڪجيسس
تباهه   روشن       ڻرڪ۽ کي الفانييت جي انسان .ڻرڪ۽

3.26 :10-18 ،28-9

بيان            ۾ بيانن پنهنجي يسوع کي جنهن هو روح اهو : "يوڪمسيح مان  آهي
    ” " ه     پيُء منهنجو ۽ مان زندگي؛ ۽ سچ رستو، “.   ڪآهيان يا  مسيح، هي آهيون

کي             هن جنهن ديوتا هئي، طبيعت االئي جي هن يسوع، ديوتا جي انسان
۽.          يوڪ ڪمتحر بيماري گناهه، کي عيسى محبت ۽ زندگي، سچائي، خدائي

اختيار    تي ظاهر.          نوڏموت سائنسکي جي وجود آسماني مشن جو ڻرڪهن
ثابت    اهو خدا   ڻرڪهو، الِء      اڇته انسان هو ۽ .ريڪ وٿ اڇآهي

ماس   جي .  رٽاسان س        اهو عقيدو يا نظريو، نظريو، صرف سيکاريو نيڀنه
عمل              تي ان ۽ سيکاريو هن کي جنهن هو اصول خدائي جو وجودن حقيقي

جو.          يوڪ عبادت ۽ مذهب ثبوت جو عيسائيت جو نه     وڪهن نظام يا روپ به
کي            آهنگي هم محبتجي ۽ زندگي سائنس، عيسائي پر .نديڪ مڪهو،

ب   يوحنا مو   ڻيڏ پتسمايسوع پيغام ثابت     ليو،ڪوارو اهو مقصد جو جنهن
ه   ڻرڪ ته کان   ڪهو : "  اهرٻسوال تي      رستي پنهنجي آهي آيو مسيح ته آهي
کي    و،ڃو يوحنا جي  ايوٻڌ۽ ان  وٻڌ۽  وڏٺتوهان  يڪته سنداڏ يئنڪ اڌآهي؛

من  . اڊآهن، آهن   پا  ھہڙوڪهلندا جيئرا  ا،ٿ نٻڌ اڙوٻ ا،ٿ ينٿصاف  ڪوارا مئل
خوشخبري    ا،ٿ نڃو ياڪ کي :  ينٻ. يٿ يڃو ائيٻڌغريبن کي   جان ۾ لفظن
مظاهرو      ايوٻڌ جو طاقت خدائي ه    اڇته هو ۽ سگهندو  يروڀ ڪآهي، سمجهي

مسيحي    خدا .مڪته آهي    طاقت ۾

4.31 :12-17

پوئل         پنهنجي هن ۾، فهرست فرائضجي عيسائي محبت    نڳپهرين ۽ سچائي کي
  . مر     هن سيکاريو طاقت جي شفا کي    ڻجي رسمن نه    اڪجي اهميت اھو. نيڏبه

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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جي      سچائي، عملي آھي، مسيح ا   ” وڪجيئرو جي کي “ ٿڻيسوع ب   زندگي وٿ ائيڻ۽
س  جي  نيڀانھن پيروي   يڪالِء .نداڪسندس آھن 
5.473 :7-25

   . ج         هر خدا آهي مطلق قادر ۽ وسيع تمام اصول جو کان     ههڳخدا ان ۽ آهي، تي
.  جههڪ يوٻسواء  ه       مسيح آهي طاقت يا ناهي موجود آهي،   ڪبه سچ مثالي
شفا          وڪجي کي گناهه ۽ بيمار ذريعي سائنسجي اچي   ڻيڏمسيحي ۽ و،ٿالء

س   جي منسوب    نيڀخدا کي ما.   وٿ ريڪطاقت انھيَء نا  ھوَءڻعيسٰي لوجو
جنھن   و  ھنڻما نيڀس ينٻآھي، پيش    ،ڪيڌکان کي جو   يوڪمسيح خدا آھي،

شفا        کي گنھگارن ۽ بيمارن خيال، ناس      يندوڏسچو کي طاقت جي موت ۽
ترجمو. )   ريڪ کان خيال(.       ريوڪهتان خدائي مسيح ۽ آهي، انسان يسوع

تنهن   جي    ريڪآهي؛ مسيح .يٻٽيسوع حيثيت 

متعارف             کي عمل ۽ تعليم عيسائيتجي يسوع ۾، دور جي استبداد مذهبي
پيش         رايو،ڪ ثبوت جو محبت ۽ سچائي جي   يو؛ڪعيسائيتجي هن پر

پهچ   تائين سائنسکي            ڻمثال مثال بي جي ان مطابق قاعدي جي هن ۽ الِء
شفا        ڻجانچ کي موت ۽ گناهه بيماري، سمجه     ڻيڏالِء، بهتر کي خدا جي ڻالِء،
.رتضرو جي             يسوع انسان يا شخصيت بجاِء جي محبت اصول، جي خدا آهي
6.53 :4 - ) 7اتي )

جي    هوڻما وڪبه  هنڪڏاتي...   آهي رهيو نه       وڪنه پري ايترو کان جذبن ۽ ُبک
    . نما   کي گنهگارن هن ناصري جيترو مالمت      يڻهجي سان ترتيبيَء بي يو،ڪ۽

تنهن       ڻاڪاڇ هو؛ دوست سندن هو .ريڪته پيتو    پيالو هن

7.7 :1-7

پ        ”   منهنجي توهان هئي، سزا سولي فقط الِء غلطي جي . يانٺهن ا   شيطان اڃهل،
و  نشاندهي         ڪيڌبه مالمتي جي يسوع ته آهي ثبوت ۽   ئيڪمضبوط هئي وئي

ملي        ۾ لفظن پنهنجي جي هن کي     يڙاه - ي،ٿسخت ضرورت جي بيان زبردستي
کي    هنڏج يکاريندي،ڏ شيطانن شفا       يوڪڍهن کي گناهن ۽ بيمار غلطي. نيڏ۽

ختم   محروم          ڻرڪکي احساسکي مادي جي دعوي غلط جي .وٿ ريڪان

8.51 :19-24 ،28-8

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      اسان مثال پورو جو انهن        نيڀهن صرف پر هو، الِء نجات ذريعي منڪجي
.  ڻرڪکي  ينٻ۽  ياڪهن  يڪجي شفا  ا     ڻيڏسيکاريو مقصد جو هن يلوڪ۾

بحال   ظاهر          ڻرڪصحت کي اصول خدائي جي هن پر هو، .  ڻرڪنه خدا  هو الء
جي        سان، محبت ۽ سچائي هو، متاثر ۽    وڪکان چيو .يوڪهن

.       يسوع ال    کان کيسحواس روحانيت جي هن هو جانبدار ۽ يو،ڇڏ ريڪ ڳغير
نفرت       کيس پرست غرضمادي ب   ڻرڪخود سبب روحانيت    يو؛ڻجو اها اها پر

شفا        کي بيمارن کي عيسى جنهن کي   ،ڻيڏهئي کي   ڪڍڻ اهرٻبرائي مئلن ۽
قابل   ڻرڪجيئرو  .يوڪجي

جي       ڻپڍنن پيُء پنهنجي هو ئي .      يڌنڌکان گه   کان انهن تعاقب جا هن هو وڻبابت
  . مال  سندس هئا ماس    ڪپري سندن هو؛ .    رٽروح خدمت   جي خدا هن هو معاملو

خدمت     ئي؛ڪ جي ميمن .   ئيڪانهن جسماني.     جا انهن خالصهئا پيار سندس
پيئندا.              ۾ ثبوت روحاني جي زندگي تقدس۽ حواسصحت، جا هن انهن. هئاهئا

گواهي       تي طور حواسمخالف ثبوت        ني،ڏجي مادي جي موت ۽ بيماري گناهه، ۽
جذب   .يوڪکي

9.52 :19-28

ا      ک“ڏجو  هوَءڻما” جي ذهانت ۽ زندگيَء چ  هوندڻمادي سمجهندو  يَءڱکي طرح
چ        کي، حقيقت عظيم جي خدا ۽ .    يَءڱهو شفا    جي دماغ اهي هو سمجهندو طرح

ه         هٻسائنسجا   رسچنڪيا  سان محبت کي هن جن هئا، نقطا ياربندٿبنيادي
س.   يوڪ جو و  ڀخدا ظاهر        وڏکان کي طاقت جي خدا نمائندو، جي ڻرڪزميني

۾      باري قابليتجي چيو،      الهائيندي،ڳانساني سان نبوت کي شاگردن پنهنجي
جي    انهن : "ينهنڏصرف جي       الء وقت هر پر نه، آ    وڪالء ايمان تي اهو يندو،ڻمون

پيروي. "  "     وٿ ريانڪآئون  وڪجي وٿ ريڪ مڪ جي انهن نشانيون اهي نداڪ۽
آ  يڪجي ."ينداڻايمان

10.40 :25-30

مطالبو        پيار، خدائي پيء، آسماني جو س  وٿ ريڪاسان جي  هوڻما ئيڀته اسان
پيروي        رٽماس جي مثال جي سندسرسولن ر   نڪ۽ نه سندسشخصيت  وڳ۽

عبادت   افسوسنا.  نڪجي تي         ڪاهو طور عام لفظ جو خدمت خدائي ته آهي
عبادت     منڪروزاني  عوامي بدران .ڻرڪجي آهي    آيو الء

11.41 :6-7

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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ماس   جي و          رٽاسان احساس۾ روحاني کان احساس مادي کي اسان ڃڻوانگر،
گهرجي.

12.28 :15-24

اصل،    ته جو      ردار،ڪنه عيسى ئي نه .  مڪ۽ جي      هن ويو سمجهي تي طور عام
ه   جو . ڪفطرت جيتو         ماپيو نه درست کي دنيا مادي به ني   ڪيڻجزو جي يڪهن

پا  چو   هنڻما ائيڪ۽ اهو رو   ڻکي نه پي:  يوڪکان ناپا   وٽهو ۽ دوست،  ڪآهي جو
. آهي     سندسسرپرست بيلزبب ۽

اهو       شهيد، عيسائي اي رکو، جي  افيڪياد پيرن     هنڪڏآهي جي آقا پنهنجي تون
سين  !ڻکول لڊجا آهين    الئق جي

13.55 :15-26

پک       تائين صدين خيال الفاني جو پرن       يلڙسچ پنهنجي کي گناهن ۽ بيمارن آهي،
هي  واري     لٿڪمنهنجي.  ريڪ ڏگ انٺجي خوشيَء ان محسوس  ينهنڏاميد کي
س      هنڏج ي،ٿ ريڪ وششڪجي  ڻرڪ سائنسکي جي مسيح ۽ يندوڻاڃانسان

پا  پا  يسريڙپنهنجي پيار   ڻکي ۽      هنڏج - ندو،ڪوانگر مطلق قادر جي خدا هو
محسوس         کي بخشطاقت شفا محبتجي ذات   وڪجي ندو،ڪخدائي انسان هن

. .   ريڪ۽  يوڪالِء  پورا   واعدا آهي .    ياڪرهيو جي  شفا خدائي ظاهر يهرٻويندا
جي       ڻيٿ ۽ آهي؛ وقت هر وقت پنهنجي   وڪجو س  رتيَءڌبه خدائي جههڪ ڀجو

رکي       تي گاهه قربان ها  و،ٿسائنسجي پيئي      يڻاهو مان پيالي جي ۽ و،ٿمسيح
ختم         سان طاقت ۽ روح جي شفا .وڪچ يٿمسيحي آهي 

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

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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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
. 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   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 


