
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 فيبروري
يسوع   – موضوع مسيح

فيبروري  .2022،  27 آچر،

يسوع —   مضمون مسيح

: متن   جو 58: 8 وحنای گولڊن

کي    ،ڪبيش" توهان ا   و،ٿ ايانٻڌمان کان ." -  ،ڳابراهيم يسوع   مسيح آهيان مان

: پڙهڻ  17، 16، 14-11، 5، 4، 1: 1 وحنای جوابدار

۽     1 هو، لفظ ۾ گ   المڪشروعات سان ۽   ڏخدا .المڪهو، هو   خدا
4. هئي          روشني جي انسانن زندگي ۽ هئي؛ زندگي ۾ هن
چم     5 ۾ اوندهه روشني .وٿ يڪ۽ سمجهي.       نه کي ان اونداهي ۽
و  11 پنھنجن نه       ٽھو قبول کيس پنھنجن ۽ .يوڪآيو،

کيسقبول     12 قدر جيتري اختيار     يو،ڪپر اھو کي جا    نوڏانھن خدا ھو ته
ب  جي    جن،ڻفرزند کي انھن آ     يڪحتي ايمان تي نالي .اٿ ينڻسندس

ن   يڪن يا،ٿپيدا  يڪجي13 مان، ن     يڪرت سان، مرضيَء جي يڪجسم
.ھوَءڻما جي       خدا پر سان، مرضيَء جي

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
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 فيبروري
يسوع  – موضوع مسيح

ب   14 جسم لفظ سندسجالل        )    جيڻ۽ اسان ۽ رھيو، ۾ وچ جي اسان ۽ و،ڏٺويو،
ا   جي (     ٽپ يليڪپيء سان   سچائي ۽ فضل شان، .رپورڀجي

س      16 اسان مان پوريَء جي هن حاصل   نيڀ۽ .يوڪکي فضل      الِء فضل ۽ آهي،
طرفان     االِءڇ17 جي موسٰي شريعت سچائي      نيڏجو ۽ فضل پر ھئي، وئي

. آئي     معرفت جي مسيح عيسٰي

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف )  7، 6: 9يسعياه .1 (1جي

ه  6 الِء ه    يوٿپيدا  ارٻ ڪاسان کي اسان : نوڏ ٽپ ڪآهي، ۽   آهي ويو
جي   ومتڪح :     لهيڪهن س   نالو جو هن ۽ هوندي عجيب،  يوڏتي ويندو

.ار،ڪصالح امير        جو امن پيء، دائمي خدا، عظيم
ح  7 جي وا    ومتڪهن جي امن جي      وڪجو  ڌ۽ دائود هوندو، نه خاتمو به

ترتيب           کي ان تي، بادشاهي جي هن ۽ تي، قائم     ،ڻيڏتخت کي ان ۽ ڻرڪ۽
قائم      سان انصاف سان .ڻرڪانصاف الء     هميشه پوء کان

طرف )  1: 4لوقا .2 (21، 19-16،( 1جي هي )
پا  1 عيسٰي سان   ڪ۽ مو   رجيڀروح کان آيو، يٽاردن

پرورش         16 جي ھن جتي آيو، ۾ ناصرت ھو سندس    ئيڪپوِء جيئن ۽ ھئي،
سبتجي      سو ھو، پ    عبادت ينھنڏدستور ۽ ويو ۾ ا  ڻھڙخاني .وٺبي يٿالِء

جو     17 نبيَء يسعيا کيس .  نوڏ تابڪ۽ ج  ۽ ھن   تابڪھن  ھنڏويو تہ کوليو
. ھو       لکيل جتي ملي جاِء اھا کي

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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آهي،      18 تي مون روح جو مسح      ڻاڪاڇرب کي مون هن ته  يوڪته آهي
خوشخبري    کي مو     ڻائٻڌغريبن کي مون هن ته   ليوڪالِء؛ کي  لٽٽآهي دلين

کي   يان،ڏشفا  ان  يان،ڏ اروٽڪوڇقيدين الِء،     نڌ۽ بحاليَء جي بصارت کي
آزاد    کي الِء، ڻرڪزخمين

تبليغ       19 جي سال قبول قابل جي .ڻرڪرب الء 
تنهنجي    ينهنڏ ڄا21 لکت پوري   ننڪهي .يٿ۾

32-27: 5لوقا .3

۽       الھينڳانھن 27 ويو ھليو ھو پوِء و  يڪڙھ ائينڏٺکان جنھن ،ڙندٺمحصول
وي           تي رسيَء جي محصول کي جنھن آھي، ليوي نالو کي   وٺجو تنھن آھي،

پ    منھنجي تہ .يانٺچيائين ھل 
س  28 اھو پ   يوٿا ي،ڇڏ ڀ۽ سندس .وڳل ڻھل يانٺ۽
ھ       29 ۾ گھر پنھنجي کي ھن الوي و   ني،ڏدعوت  يڏو يڪڙ۽ محصول نڙندٺ۽

ھ  ينٻ۽  جي  ڙمي وڏو وڪڙجو گ   يڪھو، سان .اٺوي ڏانھن ھئا 
گاريون           30 تي سندسشاگردن فريسي ۽ عالم جا شريعت سندن تہ اڳل ڻيڏپر

و”   محصول گ    نڙندٺاوھين سان گنھگارن پيئو؟   اٿ وڇ ڏ۽ ۽ کائو
ورا   31 عيسٰي تي جي  يوڻتنھن ضرورت       يڪتہ طبيبجي کي تن آھن تندرست

   . جي  اهي پر آھي .يڪنہ آهن   بيمار
ني 32 بل   نڪمان نه توبه    ڪکي کي .ڻرڪگنھگارن آھيان    آيو الِء

( 18: 9 یمت.4 ( ، طرف )  27، 25-23، 19اتي ( 30-28،( ، 2جي   ( ، ؛ طرف 35جي

ھ…  18 کيسسجدو     مڪحا وڪڙاتي ۽ منھنجي  ” نديڪآيو، يَءڌچيائين،
چ  يڻھا ھ      يڪمري پنھنجو ۽ اچو پر جيئري       ٿآھي، ھوَء ته رک تي يٿھن

پوندي.

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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ا  ھنڏت19 پ    يوٿعيسٰي جي ھن پ    وڳل ڻھل يانٺ۽ سندسشاگرد .ڻ۽
ج 23 حا  ھنڏپوِء ت     مڪعيسٰي آيو، ۾ گھر منس  ائينڏٺ ھنڏجي ما  رٽتہ ھوڻ۽

ن،ڪپيا  ڙگو
جاء      24 تہ، چيو کي انھن نو  وڇ يو،ڏھن نن     رڪته پر آھي، نه .  ڊمئل ُان   ۽ آھي ۾

کل  ڻرڪ وليٺٺکي  .اڳل ڻالِء
ج 25 ت  يوڪڍ اھرٻکي  ھنڻما ھنڏپر سندسھ      ھنڏويو، ۽ ويو اندر کان ٿھو

.يٺبي يٿُا رڪنو يٺو
روانو    ھنڏج27 اتان پ  اڌان هٻتہ  يوٿعيسٰي .اڳل ڻھل يانٺسندس
ان      ھنڏج28 تہ پھتو ۾ گھر تہ       سٽو ھوڻما اڌھو چيو کي انھن عيسٰي ۽ آيا

ھي        آٌء تہ آھي يقين کي ته،    و؟ٿسگھان  ريڪ مڪاوھان کيسچيو انھن
. خداوند  ھائو،

کي      29 اکين جي انھن ھن ئي   ”     ھيڇپوِء اھو موجب ايمان جي اوھان تہ چيو
ھجي.

30. ويون     کلي اکيون سندن ۽
س  35 عيسٰي ۽   نيڀپوِء عبادت     نٺوڳشھرن سندن رھيو، گھمندو تعليم  ۾ ۾ خانن

منادي      يندو،ڏ جي خوشخبريَء ما   ندوڪبادشاھتجي ۽ ھر  ھنڻرھيو، جي
شفا      مرضکي ۽ .يندوڏبيماريَء رھيو 

6-2: 11 یمت.5
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

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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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

(28: 9لوقا .6 صرف ) ( - 28 ، ۽ 36هو )
و ...        28 جيمسکي ۽ يوحنا پطرس۽ اھو دعا    يٺ۽ ۽ ھ  ڻرڪويو، يڪڙالء

. ويو   تي جبل
دعا    29 هن جيئن تبديل       ئي،ڪ۽ فيشن جو منهن جي جا    يٿهن هن ۽ ويو،

چم  اڇا اڙپڪ .ڙندڪ۽ هئا 
جي   الھائيڳ سڻسا ھوڻما هٻاتي  سو،ڏ۽، 30 ھئا، .يڪرھيا ھئا     الياس ۽ موسٰي
ظاھر    وڪجي31 ۾ ۾       يو،ٿجالل باري جي موت پنھنجي ھن وڪجي الھايوڳ۽

پورو     ۾ يروشلم .ڻرڪکي گھرجي 
جي   32 پطرس۽ نن   ڏگ سڻسا يڪپر سي ج     ڊھئا، سو ويا، پئجي ياڳجا ھنڏ۾

جلوو    ھنڏت جو اھي   ائونڏٺھن .اٺبي ڏگ سڻسا يڪجي ھوڻما ہٻ۽ ھئا 
روانا    ھنڏج33 کانئس استاد،         ” يٿھو اي تہ چيو کي پطرسعيسٰي تہ ھئا رھيا

رھ    ھتي جو تہ    وڱچ ڻاسان اچو الِء،  ڪه. اھيونٺخيما  يٽآھي، تنهنجي
ه    ڪه ۽ الِء، :  ڪموسٰي نه   هن   انڻاڄالياسالِء .اڇته چيو 

اھو   ھنڏج34 ت   الھائيڳھو ھو، م   رڪڪ وڪڙھ ھنڏرھيو ۽ انَوڇ نٿآيو
اھي   يائين،ڪ جيئن   يڊڄ۽ گھ  رڪڪويا .يڙ۾ ويا 

ھ  رڪڪ۽ 35 ھن     ”     وڪڙمان آھي، فرزند پيارو منھنجو ھي تہ چيائين آيو، آواز
.وٻڌکي 

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 36 ا     ھنڏ۽ عيسي ويو، گذري .       يلوڪآواز ۽  رکيو، ويجھو کي ان انھن ۽ مليو
مان     ينھنڏانھن  شين انھن نہ    نھنڪ۾ بہ يونڏٺھنن  يڪجي ايوٻڌکي

ھيون.

( 16 : 28 یمت.7 ( ، 20-18جي

گليل…    16 شاگرد ھ   انھنڏيارھن ويا، کي      يڪڙھليا انھن عيسٰي جتي تي جبل
.يوڪمقرر  ھو 

سان      18 انھن ۽ آيو عيسٰي س       الھائينديڳ۽ ۾ زمين ۽ آسمان تہ اختيار ڀچيو
کي   .ناڏمون آھن   ويا

س  وڃو ريڪتنھن19 پ       نيڀ۽ پيُء، کي انھن سيکاريو، کي پا  ٽقومن روح ڪ۽
بپتسما     تي نالي .يوڏجي

س     20 انھن ته سيکاريو کي عمل    نيڀانھن تي توھان  يڪجي ريوڪشين مون
ح  :  نوڏ مڪکي ۽،  گ     س،ڏآھي سان توھان ھميشہ آخر    ڏمان جي دنيا آھيان،

. آمين.  تائين

صحت   ۽ سائنس
1.7 :1-12

جي   الِء تي     يڪانهن المحدود التعداد سان تڪبر ڄا ا،ٿ نڪ روسوڀمسلسل
. وڏو جا  پھرين    ارڍري ڙندڳآهي جو کي   يٿڌڙصبح ئي يڳا و،ٿ سيڏشعاعن
م  ينھنڏ ڙرندڀا اچي   ملڪجي چم.  يٿروشني ر     يوڪپوِء جي نبين تارو نڍتارو

ا.  بي         اڃکي جتي پهتي، اچي ۽ وئي، گذري رات انساني    لحمٿاها جو مسيح بيبي،
جي  ،ڊهيرال سمجھ         وڪسچائي، کي رستي جي نجات ذريعي جي عيسى ڻمسيح

واضح   پار       ندو،ڪالء جي رات جي غلطي .   ڻيٿتيستائين، شعاع  جو صبح تائين
رهنمائي       جي وجود ستارو روشن رهنمائي    متڪح. ڙندڪ۽ جي وئي ئيڪوارو

هن       ڻسڏ سائنسجي ديوي ۽ پيروي     ينهنڏالِء جي تارن هم   الِء ڻرڪجي ابدي ،
روشن     رستو جو .يوڪآهنگي

2.482 :15 - ) 25-23، 22-19، 16مسيح )

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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    " س " سچائي ۽ آهي رستو کي   نيڀمسيح عيسٰي. …  وٿ يڪڍغلطين حضرت
.    املڪ ال        کان مسيح هو هو تصور انساني ترين اعلٰي جو مسيح،    -ڳانسان هو، نه

کان   . ... اهرٻجسم مالئ      خيال جو خدا جو ح    نڪخدا جي زماني وارن متڪقديم
هن   اعالن   ڻيٿظاهر  يٻٽکي مالئ  يو،ڪجو جي     ڪ۽ ايمان کي، هر ذريعي،ان

کي      دل بکايل ۾ .نداٻڌدور آهن 
3.332 :23 - ) 26يسوع )

ه  پ  نواريڪ ڪيسوع .     ٽجو جو  خدا کي هن کي   ڻالهائڳ المڪهو انسانن ۽
اه   جي ظاهر    يڙانسانيت ۾ مقرر   ڻرڪروپ اهي    يوڪالِء جيئن هو ويو

. سگهن    سمجهي ۽ سمجهي

4.26 :14-18

اختيار              تي موت ۽ بيماري گناهه، کي عيسى محبت ۽ زندگي، سچائي، .نوڏخدائي
ظاهر          سائنسکي جي وجود آسماني مشن جو ثابت    ڻرڪهن اهو ته ڻرڪهو،

الِء      اڇخدا  انسان هو ۽ .ريڪ وٿ اڇآهي

5.146 :26-30

شفا    جي گه       ڻيڏسچائي تمام کان دور ان طاقت جنهن  رائيڳڀا يڻواري هوندي
"      . جيترو    آهي قديم ايترو اهو هو رهندو يسوع ."  ينهنڏ۾ س   اهو قديم يڄجو

رهي     ذريعي جي س  و،ٿزندگي پک   يڄ۽ ۾ .يلڙخال آهي 
6.333 :16 - ) ( - 32، 31آمد ) 9پاران )

نشاندهي            جي صدي پهرين جي دور عيسائي آمد جي ناصري پر ئي،ڪعيسى
يا       شروعات جي سالن بغير .    ينهنڏمسيح ا     کان دور مسيحي آهي ۾ آخر ڳجي

س    جي بعد جو         -  نيڀ۽ خدا تي، طور جي خيال روحاني مسيح، دوران، نسلن
حاصل -     س،ڪع کي سچ تيار   ڻرڪمسيح، ۽   نيڀس يلڪالء طاقت الء

جي   .  جههڪفضل جي     ابراھيم، آهي آيو سان مسيحا    ب،ڪانداز نبين ۽ موسٰي،
جھل     شاندار جي مسيح پ  نڪيا بپتسما   وڪجي يو،ڪڙکي کي نڙيندڏانھن

بپتسما      ۾ فطرت جي .    ني،ڏخدا يا    خيال، تصوير، خدائي جوهر جي محبت
هميشه      ۽ آهي، هو، ال     يندو،ٿمسيح کان خدا اصول، .يٿنه  ڳخدائي سگهيا 

پنهنج  س  ييسوع اشارو        پڻاڃروحاني ريت هن کي وحدت هن :يوڪجي

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"   کان " "    ،ڳابراهيم ه   پيُء منهنجو ۽ مان آهيان؛ " "ڪمان منهنجو  آهيون؛
و    کان مون ." وڏپيء ه  س   ڪآهي ۾ .پڻاڃس نيڀروح آهن   شامل

آهي،              ينڻچو انهن ابدي يا هو يسوع انسان ته هو نه اهو مطلب جو يسوع مان
تنهن               ۽ آهي ئي ائين ۽ هو مسيح يا خيال خدائي ته اهو جي  ريڪپر ابراھيم

گ          ئيڪ رائيڳڀا سان پيء يسوع جسماني ته آهي نه اهو پر  ڪه ڏوئي؛ هو،
رهند            ۾ سينه جي خدا پيء، الء هميشه مسيح، خيال، روحاني آهي، واهو

روشن         کي زمين ۽ آسمان اهو مان روح.      وٿ ريڪجنهن پيُء ته آهي نه اهو
و  جي  وڏکان و        وڪآهي، تي طور المحدود عظيم، پر آهي، جسماني و،ڏخدا

زميني      جي جنهن کان، .يريئرڪيسوع هئي   مختصر

7.30 :19-25

س            ۽ غلطي ربنياتي عيسى مسيح تي، طور مثالي انفرادي جي گناهن، نيڀسچ
رد      کي موت ۽ اشارو   -        ڻرڪبيماري کي رستي جي زندگي ۽ سچ آيو، ڻرڪالء

س.      جي يسوع مثالي هي ظاهر   يريئرڪزميني  يڄالء اوالد    يوڪ۾ جي روح ويو،
. ۾             وچ جي غلطي ۽ سچ فرق، ۾ وچ احساسجي مادي ۽

8.259 :6- ) 14جي )

اظهار           ۾ عيسى مسيح تي طور بهترين جو فطرت انسانن   يوڪخدائي جنهن ويو،
ع     سچو جو خدا بلند       اليوڇا سڪتي کي زندگين جي انهن و   يوڪ۽ کان ڪيڌان

ما      جي سوچ غريب جي اجازت   لڊانهن جي -   ا،ٿ ينڏجي خيال انسان يڪاهي
مر      ۽ گناهه بيمار، گر، پيش     ڻکي تي طور خدائي.    اٿ نڪجي ۽ وجود سائنسي
سمجھ     وانگر مسيح جي ه  ڻشفا م      - ملڪم ڪ۾ آهي، شامل خيال ۽ ملڪاصول

م   ۽ ف  - ملڪخدا .رڪانسان، تي        طور جي بنياد جي مظاهري ۽
9.230 :4- ) 10جي )

بيدار      مان خواب فاني ۾         ،ڻيٿهن الفاني تقدس۽ صحت، کي اسان وهم، يا
اچ.       يندوڻآ الِء هميشه جو مسيح بيداري ظاهر،      ڻهي يافته ترقي جي سچ آهي،
ختم    اڪجي کي شفا     يٿ ريڪغلطي کي بيمار آھي.    يٿ ئيڏ۽ نجات اھو اھو
اچي     وڪجي ذريعي جي پارا      و،ٿخدا يسوع جيئن محبت، اصول، نخدائي
.يکاريلڏ آھي 

10.27 :1-9

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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بپتسما    يوحنا مو   ڻيڏيسوع 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  پا  ھہڙوڪ ا،ٿهلن  اڊآهن، آھن،   ياڪصاف  ڪوارا مئل  نداٻڌ اڙوٻويندا آھن،
خوشخبري     ينداٿجيئرا  کي غريبن . ائيٻڌآھن، آھي   : ينٻويندي جان   ۾ لفظن

مظاهرو      ايوٻڌکي  جو طاقت خدائي ه    اڇته هو ۽ سمجهي   ڪآهي، وقت ئي
مسيحي     خدا ته .مڪسگهندو آهي    طاقت ۾

11.25 :22-26

مظاهرو         ڪيڻجيتو جو قابو پنهنجي تي بيماريَء ۽ استاد  ندي،ڪگناهه عظيم
طرح   نهنڪ ثبوت       ينٻبه گهربل جو پرهيزگاريَء پنهنجي اروٽڪوڇکان  ڻيڏکي
الِء.      نوڏنه  رهنمائي جي انهن مظاهرو       يو،ڪ مڪهن جو طاقت هن اهي جيئن ته
هن   نڪ .يوڪجيئن سمجهي        کي اصول خدائي جي ان ۽

12.28 :4-8

و   ڪه رٽماس هنڪڏجي نه جي     يٺشاگرد خدا ۽ سيکاري   جهيڳها کي حقيقتن
چ       نه تي صليب هو ته .       هيڙها رک  ۾ گرفت جي معاملي کي روح عزم  ڻها جو

محر     جو محبت ۽ .ڪسچائي آهي 
13.334 :10 - ) 20پوشيده )

ج           هو، تصور ناقابل الِء حواس ذاتي نهاد نام مسيح عيسى  هنڏپوشيده ته
ظاهر       ڪه تي طور جي وجود ۽.   يوٿجسماني اها   يڏٺغائب يٻٽجي

جي          يسوع جسماني ۽ مسيح ابدي مادي، ۽ روحاني ۾  وڪشخصيت، جسم
ج      رٽماس و،ٿ ئيٿظاهر  رهيو، جاري تائين عروج تصور،   هنڏجي مادي انسان،

غ   عيسى، ج  يٿ ائبيا سائنس       هنڏويو، خدائي مسيح، يا خود، روحاني ته
ح   دائمي ه        مڪجي کي گناهن جي دنيا آهي، موجود مسيح  و،ٿ ائيٽ۾ جيئن

جيتو  يوڪهميشه  ا   ڪيڻآهي، کان .ڳانسان هو       اوتار ۾ اکين فاني عيسى

14.565 :13-18

جي     آقا جي ه       رتيَءڌاسان جي خيال روحاني ۾ زندگيَء تاريخ  ڪجي مختصر
جي.  "     بادشاهي جي هن پر پ  اڪهئي "    يڻاڄبه جو   خدا الء، مسيح هوندي، نه

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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آخر  ما   نيڀس ارڪخيال، ۽ ح  هنڻقومن تي، -   ندوڪ ومتڪتي طور الزمي
.ارڪآخر ل،ڪبل سائنسسان -    خدائي

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

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
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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
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 


