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جون  .2022، 26 آچر،

سائنس رسچنڪ—   مضمون

: متن   جو 14: 17يرمياه   گولڊن

شفا”      کي مون خداوند، حاصل     ي،ڏاي شفا مان مون.     ندسڪ۽ ۽ بچايو، کي مون
 : ويندو   بچايو ."وڇکي آهين      ساراهه منهنجي تون ته

: پڙهڻ  7، 5-1: 147زبور جوابدار

ساراهه   1 جي ساراهه        وڇ ريو،ڪخدا جي خدا جي اسان اهو وٺس ڻرڪته
.ڻاڪاڇآهي.  آهي         مزيدار حمد ۽ آهي؛ خوشگوار اهو ته

تعمير    2 کي يروشلم گ:     وٿ ريڪرب کي اسرائيلن بني .وٿ ريڪ ڏهو
شفا    لٽٽهو 3 کي کي       يندوڏدلين زخمن جي انهن ۽ .يندوڍڪآهي، آهي 
تعداد    4 جو تارن س   و؛ٿ ائيٻڌهو انهن س      نيڀهو سان نالن جي انهن .وٿ يڏکي
و      5 ۽ رب، جو اسان آهي .يڏعظيم      : آهي   المحدود سمجھ جي هن طاقتجو
گ  رگذاريڪش7 کي   ڏسان ساراهه       ايو؛ڳرب تي بربط جي خدا جي اسان

ريوڪ

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
5-1: 103زبور .1

واکا  1 جي :  ر،ڪ ڻرب جي    ۽ جان منھنجا ان    جھڪ يڪاي آھي، اندر منھنجي
پا  بر   ڪجي کي .رڪ تڪنالي

واکا  2 جي س         ر،ڪ ڻرب جي هن وساريو نه ۽ جان، منهنجي فائدن نيڀاي
کي:

س   وڪجي3 جي معاف    نيڀتوهان کي جي  وڪجي. وٿ ريڪگناهن توهان
شفا    نيڀس کي .يندوڏبيمارين

جي        وڪجي4 بچائيندو؛ کان تباهي کي زندگي جي ۽    وڪتوهان پيار کي تو
تاج    سان .وٿ ئيڏرحمدلي

س    وڪجي5 کي وات راضي    ينٺتنهنجي سان ريڪتنھن. وٿ ريڪشين
تازو       وانگر عقاب کي جوانيَء .يڃو يوڪتنھنجي

7-1: 20بادشاهن  2.2

بيمار    ينھنڏانھن 1 حزقياہ .     يٿ۾ پ   جو نبيَء يسعياہ ۽ ھو و  ٽپيو سٽآموز
فرمائي     ”   خداوند تہ کيسچيائين ۽ ترتيب      وٿآيو کي گھر پنھنجي .يوڏتہ

.االِءڇ رھندين       نہ جيئرو ۽ مرندين تون جو
منھن    2 پنھنجو ھن تہ      يرايوڦ انھنڏ تڀپوِء گھريائين دعا کان خداوند ۽
عرض    3 کي تو مال   و،ٿ ريانڪمان منهنجا مون يئنڪته  رڪياد  يڻها ،ڪاي

ا   جي م   يانڳتوهان ۽ اهو       ملڪسچائي ۽ آهي، هليو سان آهي يوڪدل
س     وڪجي ۾ نظر جي .وٺتوهان     . روئي  روئي حزقيا ۽ 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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اھو  4 واري      يٿ۽ وچ جي يسعياہ و  ٽورڪويو، ا  ڃڻ۾ جو  ،ڳکان خداوند
تہ   انھنڏھن  المڪ چيائين آيو،

جي     ڃو يٽمو5 قوم منهنجي کي   پتانڪ۽ دائود ”  اِء،ٻڌحزقياه پيُء تنھنجي
فرمائي     خداوند خدا، دعا     وٿجو تنھنجي مون تنھنجا   يٻڌته، مون آھي،

شفا     س،ڏآھن،  اڏٺ ھاڙوڳ کي تو و   ينھنڏ ئينٽ يندس،ڏآٌء تون رب. ينڃتي
. تائين   گھر جي

تنھنجي   6 مان اضافو      ينھنڏ۽ جو سالن پندرھن هن.     ندسڪ۾ ۽ توکي مان ۽
ه       جي بادشاهه جي اسور کي .     ٿشهر جو   شهر هن مان ۽ بچائيندس کان

.ندسڪدفاع  خاطر         جي دائود خادم منهنجي ۽ خاطر پنهنجي
ه     7 جو انجيرن چيو، يسعياه کي.       وٺو يرڍ ڪ۽ ان ۽ ورتو انھن تي يڙوٽ۽

صحتياب     ھو ۽ .يٿرکيو، ويو 

10، 6-3: 35 ایاشع.3
مضبوط   نٿه مزورڪ3 پ  نڏگو مزورڪ۽  ريو،ڪکي .ريوڪ ڪکي

جي   4 چؤ کي مضبوط     ڙندڊڄ يڪانھن آھن، وارا : وڊڄ يو،ٿدل توھان س،ڏنه 
ھ         خدا جو ايستائين ايندو، سان انتقام خدا .   وڪڙجو ۽   ايندو هو سان بدلو

. بچائيندو  توکي
ان 5 ۽      نڌپوِء وينديون، کوليون اکيون .ياڪبند  نڪجا  نڙوٻجون ويندا 
من 6 وانگر   هوڻما اڊپوِء گيت      يندو،ڏ پوٽهار زبان جي گونگي وڇ ائيندي،ڳ۽

پا    ۾ بيابان وه     يڦٽ يڻته ۾ ريگستان ۽ .روڪپوندو،

سيون         10 ۽ ايندا، واپس وارا معافي جي رب ھميشه    انھنڏ۽ ۽ گيت ايندا
      : حاصل     خوشي ۽ خوشي اھي تي سرن سندن سان ۽   ندا،ڪخوشين غم ۽

.يڀڄسس  ويندا 

( - 46: 4 وحنای.4 53اتي )

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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ھ...  46 پ     وڪڙاتي جو جنھن ھو، .فرناحومڪ ٽامير ھو    بيمار ۾
ن     وٻڌھن  ھنڏج47 مان يھوديہ عيسٰي ت   انھنڏگليل  ريڪتہ آھي، ھن ھنڏآيو

من   ٽو ۽ ھي  يائينڪ ٿويو پ    ٺتہ پنھنجي اچي شفا   ٽلھي ي،ڏکي
موتجي    االِءڇ ھو .ناريڪجو ھو   تي

نہ           48 معجزا ۽ معجزا اوھين جيستائين تہ کيسچيو عيسٰي سندا،ڏپوِء
آ    نہ ايمان .يندؤڻتيستائين

منهنجو      49 سائين، ته ا  ڻمر ارٻرئيسکيسچيو .ٺهي ڳکان اچ   لهي
و    50 تہ کيسچيو پ  ،ڃعيسٰي .   ٽتنهنجو ما   انھيَء پوِء آهي انھيَء ھوَءڻجيئرو

جي    الھہڳ آندو، ايمان کيس   وڪتي .ايوٻڌعيسٰي ويو      ھليو ھو ۽ ھو
ھا   51 ھو جيئن نو      ٺھي يڻ۽ سندس تہ ھو رھيو کيس   سڻسا رڪلھي ۽ مليا

پ    تنھنجو تہ .ٽچيائون آھي   جيئرو
پ    52 کان انهن هن ج  ئيڪ اڇپوِء ترميم   هنڏته َفَقاَل. ئيڪشروع  ڻرڪهن

کي    ڪالڪستين  الههڪَلُه:  هن .نوڏ يڇڏبخار

کيسچيو           اتوڄپيُء  ريڪتنھن53 عيسٰي مھل جنھن ھو، وقت ئي اھو اھو تہ
پ ”  تنھنجو :  ٽتہ پا   ۽ آھي سندسس   ڻجيئرو .يڄ۽ آندو    ايمان گھر

17-14: 8 یمت.5

ج 14 ت      ھنڏ۽ آيو، گھر پطرسجي ماُء     ائينڏٺ ھنڏعيسٰي جي زال سندس تہ
.يلٽلي ھئي       مبتال ۾ بخار ۽ ھئي

ھ   15 کي ھن کيس    ايو،ڳل ٿھ ٿ۽ بخار ا    يڇڏ۽ هوء ۽ جي   ي،ٿويو، انھن ۽
.ئيڪخدمت 

ما  يترنڪانھن  ھنڏت ي،ٿشام  ھنڏج16 و  ھنڻئي کي    سٽکي جن وتڀآندو
پنھنجي      ھن ۽ ھو، جي  يوڇڏ يڪڍ وتڀسان  المڪورتل ھئا،  يڪ۽ بيمار

چ   کي .يائينڪ لوڀ وڱتن

پورو     17 اھو تہ الِء پا       وڪجي ئيٿانھيَء تہ ھو چيو جو نبيَء اسان ڻيسعياہ
. کنيون        بيماريون جون اسان ۽ کنيون بيماريون جون

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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31: 13 وحنای.6
ھا     توڪن اھرٻھو  ھنڏج ريڪتنھن31 تہ چيو عيسٰي جلوو  ابن يڻتہ جو آدم

م      يوٿظاھر  جلوو جو خدا ۽ .سٿآھي آھي 

17-15، 13، 12: 14 وحنای.7

سچ    12 کي اوھان جي  ايانٻڌ وٿآٌء آ    وڪتہ ايمان تي اھي   يندو،ڻمون مڪسو
بھتر.      وٿ ريانڪآٌء  يڪجي ندوڪ کان انھن اھو ته ڻاڪاڇ. ندوڪ مڪ۽

و    پيُء پنهنجي .وٿ انڃو ٽمان
جي 13 آٌء        جھہڪ يڪ۽ سو گھرندا، تي نالي منھنجي الِء  ندس،ڪاوھين انھيَء

پ     جالل جو پيُء .ئيٿ۾  ٽتہ

پيار     ھنڪڏجي15 سان مون ح  ا،ٿ ريوڪتوھان عمل   منڪمنھنجي .ريوڪتي

دعا     16 کي پيُء مان ھ     ندس،ڪ۽ کي اوھان اھو ته يندو،ڏمددگار  يوٻ وڪڙ۽
. رھي     ھميشہ سان توھان ھو

ن        ڪيڻجيتو17 قبول دنيا کي جنھن روح؛ جو جواالِءڇسگھي،  ريڪ يٿسچ
کيس    نہ کيس    و،ٿ يڻاڃکيسس  يڪن و،ٿ سيڏاھو اوھين .اٿ وڻاڄپر

گ    االِءڇ سان اوھان ھو .ڏجو ھوندو      ۾ اوھان ۽ رھندو،

:( 3-1: 10وحي .8  ( ، طرف 11-8جي

مون  1 ه  وڏٺ۽ مالئ  يوٻ ڪته ل   ڪزبردست مان سان رڪڪ وڪجي و،ٿآسمان
م     يلڍڪ جي هن ۽ ه  يٿهو، سج        ڪتي منهن جو هن ۽ هئي، قوسقزح
جي        وڙجه باهه پير جا هن ۽ .نڀنٿهو هئا   وانگر

ھ   2 جي ھن ھ  ٿ۽ سا     تابڪ وڍڙنن وڪڙ۾ پنھنجو ھن ۽ سمن  وڄھو، تي ڊپير
کا    پنھنجو ۽ تي،   وٻرکيو، زمين پير

و 3 ر   يڏ۽ سان ر   ئي،ڪ ڙآواز شينهن :ريڪ ڙجيئن

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   8 آواز اھو مان    وڪ۽ آسمان وري     و،ٻڌمون سان مون چيو،  الھايو،ڳاھو ۽
نن   ڃو اھو ھ  ڪمالئ وڪجي ،ڻک تابڪ وڍڙ۽ جي    ٿجي آھي کليل وڪ۾

بي    ڊسمن تي زمين .وٺ۽ آھي 
مالئ  9 مان نن        ٽو ڪ۽ کي مون ته کيسچيو ھن.  يڏ تابڪ وڍڙويس۽ ۽

و   ”  اھو چيو، کي .    وٺمون پي   تنھنجي اھو ۽ کائو پر ندو،ڪ ڪڪڙکي  ٽ۽
م       وانگر ماکيَء ۾ وات تنھنجي .يندوٿ وٺاھو

نن   10 اھو مون ھ  ڪمالئ تابڪ وڍڙ۽ کائي       ٿجي کي ان ۽ ورتو، ۽. يوڇڏمان
م       وانگر ماکيَء ۾ وات منھنجي کائي،        يٺاھا کي ان مون ئي جيئن ۽ ھئي،

پي  .يٿ چوڪ ٽمنھنجو ويو 
گھ        11 کي تو تہ، چيو کي مون ھن جي   ولينٻقومن،  ھن،ڻما نڻ۽ بادشاھن ۽

ا  يانڳا .ڻرڪ يڳڪٿپھريائين گھرجي 

صحت   سائنس۽
1.11 :9-21

ها       رسچنڪ نتيجو جو شفا جسماني ۾،     ي،ڻسائنسجي زماني جي يسوع جيئن
ا        کان جنهن کان، آپريشن جي اصول ۾      ڳخدائي شعور انساني بيماري ۽ گناهه

و   حقيقت غائب        ائيڃپنهنجي تي طور قدرتي ۽ آهن ۽   يٿويهندا آهن ويندا
جاِء         کي روشنيَء اونداهي جيئن تي طور س    يٿ ئيڏالزمي کي گناهه اريڌ۽

ها. .  عظيم     ي،ڻالِء اهي ته، انتهائي      ارناماڪجيئن پر آهن، نه الفطرت مافوق
   ”       . گ  سان اسان خدا يا آهن، نشاني جي عمانوئل اهي آهن خدائي ڪه - ،“ڏقدرتي

جي  پا        وڪاثر ۽ آهي موجود ۾ شعور انساني ورجائي   ڻهميشه اچي يڻها و،ٿکي
ا    جيئن آهي واعدو   ڳرهيو هو،  يوڪ۾ ويو

نجات    کي [ڻيارڏقيدين  [  ، احساسجي الِء
ان  بحالي،  ڻسڏکي  نڌ۽ جي

آزاد   انهن جي  ڻرڪکي .ياٿزخمي  يڪالِء آهن 
2.139 :4-8 ،15-27

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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سان            حسابن جي فتح جي روح صحيفن تائين، آخر کان آهي، ريلڀشروعات
       . ثابت   کي طاقت جي دماغ موسٰي تي معاملي ما   يوڪدماغ، کي معجزا هوڻجنهن

اليشا.       اٿ ينڏس ۽ ايليا يشوع، ئي .يوڪائين

وو  ائونسلنڪچرچ  ته     ٽجي جيئن فيصال و  اڇذريعي نه اڇ۽  يڃسمجهيو
و  پ     ڪپا يڃسمجهيو ۾ نسخن قديم پرا  روڌلکت؛ ۾    يڻغلطيون؛ نامي يههٽعهد

پ   مختلف ظاهر    -    يٽ۽  يون،ڻهڙهزار حقيقتون اهي ۾، نئين ته يونٿ نڪلک
ر      ڪه يئنڪ احساسخدائي مادي ۽ چوري   ڊارڪفاني رنگ  يو،ڪ۾ پنهنجي
اونداهو       جههڪ سان کي صفحن الهامي تائين ته.    يوڪحد نه غلطيون پر

م      سائنسکي خدائي جي مبهم    ملڪصحيفن تي آهن  ريڪطور سگهيون
و   يڪجي کان کي       يونڏٺتائين  اشفڪم يٺپيدائش مظهر جي يسوع ئي نه آهن،

رد         ي،ٿسگهي  ريڪمتاثر  کي شفا جي نبين ئي نه جن ي،ٿسگهي  ريڪ۽
پ  ” يهئ ئيڪ يڳڪٿا اهو کي   رٿته جنهن  ”جيڻب يو“ڪرد  نڙاهيندٺجنهن ويندو

پ  . رنٿکي سر   “.ڊنڪجو

3.107 :1-6

مون   1866سال  ۾ خدائي        ٽرسڪع جا محبت ۽ سچائي زندگي، يا سائنس
دريافت   کي     ياڪقانون دريافت ان نالو    رسچنڪ۽ فضل.  نوڏسائنسجو خدا
کي    مون خدائي         يترنڪسان مطلق جي شفا ذهني سائنسي کان سالن ئي

تيار         الِء استقبال جي وحي آخري جي .ريڪاصول هو   رهيو

4.109 :11-15 ،16-22

پوِء     کان دريافت جو          نٽمنهنجي مسئلي هن جي شفا جي دماغ مون تائين، سالن
کي   وليو،ڳحل  وقت      هيو،ڙپ جههڪ يوٻ۽  ولهيوڳصحيفن ۽ رهي، پري کان سماج

ه   توانائيون دريافت     ڪ۽ کي اصول وقف   ڻرڪمثبت کي. ...  يوڪالء مون
جي   نيڀس .  ڻاڄاصولن هج  خدا عالج        ڻهئي اهو ۽ عمل، دماغي آهنگ هم الِء

پيدا      ۾ شفا عيسائي پا   يوڪابتدائي هو هن       ،ڪويو کي مون پر سان؛ ايمان بلند
سائنسکي     جي مظاهري         ڻڻاڄشفا ۽ دليل، وحي، خدائي کي مون ۽ گهرجي،

م  حاصل       ملڪذريعي فتح تي رستي جي .ئيڪنتيجن

5.558 :1-8

پنهنجي   ٽسين جي   تابڪجان لکي    هينڏوحي ۾ : -وٿباب

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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مون   ه  وڏٺ۽ مالئ  يوٻ ڪته ل   ڪزبردست مان سان رڪڪ وڪجي و،ٿآسمان
م     يلڍڪ جي هن ۽ ه  يٿهو، جه         ڪتي سج منهن جو هن ۽ هئي، وڙقوسقزح

جي        باهه پير جا هن ۽ .نڀنٿهو هئا   وانگر
6.559 :1-23

مالئ  ھ  ڪھن ھ  ”ٿجي جي  تاب“ڪ وڪڙ۾ پ  نيڀس وڪھو، سمجھ  ڻھڙکي ڻ۽
 . ھو   کليل سا  اڇالِء سا        ”تابڪ ئيڳان هو، موجود نزول سائنسجو خدائي وڄ۾

سمن“       جي جنهن طاقت غالب يا س  -     ڊپير تي، غلطي پوشيده ابتدائي، نيڀتي،
ش    ظاهري جي مالئ   لنڪغلطين سرچشمو؟ کا  ڪجو . وٻجو هو     تي زمين اهوپير

ه  استعمال    ڪآهي، طاقت ۽      ئيڪثانوي غلطي ظاهري هئي واري ٻڌڻوئي
”    . ا  جو سوچ سائنسي تي “   وڍڙنن ا،ڃگناهه سمن  ۽ براعظم و  ڊآواز جي  يٺکان دنيا

پهچي    ورانهنڏ تائين ا.   وٿحد جو ذهن     وٻڌ ڻسچ انساني آهي، انهن،ڏآواز
."    ڪه هنڏج" ۾    ريگستان اهو آهي گرجندو خوفجي   وٿ يڃو وٻڌشينهن ۽

هن  .  نڌاونداهي ب  اهو گجگو  ” ائيَءڇڙ۾ ست ُا  “ڙجي جي   و،ٿ اريڀکي انهن ۽
کي    قوتن م   جهيڳپوشيده جي ا  ڻاڊڇنڇ ملڪآوازن جي.   وٿ اريڀالِء سچ پوِء

مظاهرو    جو ظاهر  -      يوڪطاقت ۾ تباهي جي غلطي مان.   يوٿويو، همراهيَء پوِء
” : و  ايندو نن  ڃآواز ک...  ڃو يڻک تابڪ وڍڙ۽ پي     يڻاهو تنهنجي اهو پوِء ٽکاُء،

م       ندو،ڪ چوڪکي  وانگر ماکيَء ۾ وات تنهنجي .  وٺپر آسماني  انسان، هوندو
فرمانبرداري    جي سائنسو.   ريوڪانجيل کان   تابڪهن.  وٺخدائي شروع کي

پ   تائين مطالعو.    هوڙآخر جو غور    ريو،ڪان تي پنهنجي.   ريوڪان واقعي اهو
م    تي ذائقي شفا     هنڏجهوندو،  وٺپهرين کي توهان گو.    يندوڏاهو تي سچ نه ڙپر

ل       ھنڪڏجي ريو،ڪ تلخ ھضم جو ان کي .يڳتوھان

7.150 :4-17

و      لههڄڪا طاقت جي شفا جي ه   يڏسچ تي نمائشجي    ڪپيماني معمولي غير
ظاهر        تي طور سائنسجي دائمي .    يوڪبدران، ظاهر   جي ان آهي واري ڻيٿويو

ني    ”      الِء انسانن امن، تي زمين سر نئين جي . ڪخوشخبري  “ هي  آهي خواهش
ماس  ،ڻاچ واعدو   رٽجيئن انس        يوڪپاران آهي الِء قيام جي ان هو، جي اننويو

ه   ۾ پر    ڪوچ تقسيم؛ ها    رسچنڪمستقل مشن جي   ي،ڻسائنسجو ان جيئن
ه           يڻوڳا جي شفا جسماني تي طور بنيادي ۾، وقت جي .ڪمظاهري آهي   نه
۾            ي،ڻها شفا مابعدياتي جي بيماري جسماني عجائبات ۽ نشانيون ته، اهياٺجيئن

ظاهر             کي اصليت خدائي جي ان صرف نشانيون اهي پر آهن؛ آهن،   -ڻرڪويا الِء
تصديق           حقيقتجي جي مشن اعلي جي طاقت جي جي   ڻرڪمسيح دنيا الِء

ختم    کي .ڻرڪگناهن الِء 

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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8.55 :15-29

پک       تائين صدين خيال الفاني جو هي     يلڙسچ جي پرن پنهنجي ۽  انٺآهي، بيمار
گ   کي .  ريڪ ڏگنهگارن منهنجي   آهي واري     لٿڪرهيو خوشيَء ان کي ينهنڏاميد

سائنسکي     هنڏج ي،ٿ ريڪ وششڪجي  ڻرڪمحسوس  جي مسيح انسان
پا   يندوڻاڃس پنهنجي پا  يسريڙ۽ پيار   ڻکي جي   هنڏج - ندو،ڪوانگر خدا هو

جيڪو             محسوسڪندو، کي بخشطاقت شفا محبتجي خدائي ۽ مطلق قادر
  .     . . شفا         خدائي ويندا ڪيا پورا واعدا آهي رهيو ڪري ۽ ڪيو الِء ذات انسان هن
سڀ                جو ڌرتيَء پنهنجي به جيڪو ۽ آهي؛ وقت هر وقت جو ٿيڻ ظاهر ٻيهر جي

پيالي              جي مسيح هاڻي اهو ٿو، رکي تي گاهه قربان سائنسجي خدائي ڪجهه
. آهي               چڪو ٿي ختم سان طاقت ۽ روح جي شفا مسيحي ۽ ٿو، پيئي مان

يوحنا  : سينٽ ۾   لفظن توھان         " جي ھو ته ڏيندو، مددگار ٻيو ھڪڙو کي اوھان اھو
. رھي   ھميشہ . "سان سائنسآهي          خدائي ته ٿو سمجهان مان ڏيندڙ آرام هي

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 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد

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               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   فرضجي
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   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 


