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سزا   – موضوع دائمي

مئي   .2022، 1آچر،

سزا —   مضمون دائمي

: متن   جو 14: 19زبور   گولڊن

جو”         دل منهنجي ۽ لفظ، جا وات قبول     يان،ڌمنهنجي ۾ نظر اي ئي،ٿتنهنجي
مال  نجات      ،ڪمنهنجا منهنجو ۽ طاقت، ،“ڙيندڏمنهنجي

: پڙهڻ  8-2: 1پيٽر  2جوابدار

۽             2 فضل تي اوھان وسيلي جي علم جي عيسٰي خداوند جي اسان ۽ خدا
و  ي،ڃو نديڌسالمتي

س         3 اهي کي اسان طاقت خدائي جي هن ته آهن نيونڏشيون  ڀجيئن
رکن       يڪجي تعلق سان ديوتا ۽ جي   يون،ٿزندگي ذريعي،  ڻاڄهن جي

فضيلت       ۽ جالل کي اسان :يوڏس انهنڏجنهن آهي 
و      4 تمام کي اسان ذريعي جي واعدا    اڏجنهن قيمتي :  ناڏ۽ انهن   ته آهن ويا

و        حصو جا فطرت خدائي توهان ذريعي رهيا      ن،ٺجي بچي کان فساد ۾ دنيا
جي  .اڪآهيو آهي       ۾ دنيا ذريعي جي خواهش

محنت      5 تمام عالوه، کان ان شامل      يو،ڏ۽ ۾ فضيلت جي ايمان پنھنجي
کي؛    ريو؛ڪ علم فضيلت ۽

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 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ، 1 مئي
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صبر       6 ۽ کي؛ مزاج جي علم صبر    ڻرڪ۽ ۽ عبادت؛   ڻرڪالِء؛ جي خدا
احسان    7 برادرانه ديندار خيرات     انهن؛ڏ۽ احسان برادرانه .ڻرڪ۽ الء 
جي االِءڇ8 گھ       ھنڪڏجو ۽ ھجن ۾ توھان شيون اھي  ين،ٿ يونڻاھي تہ

ب   کي علم         يونٿ ائينڻاوھان جي مسيح عيسٰي خداوند جي اسان اوھين تہ
ن  ن    يڪ۾ ۽ رھندؤ .ارڪبي يڪبنجر رھندؤ 

خطبو   جو سبق

بائبل
3: 9پيٽر 1.2

جيئن          9 آهي، نه سست ۾ باري جي واعدي پنهنجي سستي هوڻما جههڪرب
شمار   وار.    اٿ نڪکي جي اسان صبر   ڊپر ته    و،ٿ ريڪالء آهي چاهيندو نه

تباهه   وڪ س   ئي،ٿبه اهو .ڻرڪتوبه  جههڪ ڀپر گهرجي 

:( 3-1: 51زبور .2  ( ، طرف ( 8-6جي  ( ، طرف؛ 13-10جي

رحم   1 تي مهربان         ر،ڪمون جي توهان مطابق، جي شفقت پنهنجي خدا، اي
جي   منهنجي    ثرتڪرحم مطابق، ختم   وهنڏجي .يوڇڏ ريڪکي

صاف       2 صاف کان گناهن منهنجي کي گناهن     ر،ڪمون منهنجي کي مون ۽
پا  .رڪ ڪکان

اعتراف       ڻاڪاڇ3 جو غلطين پنهنجي مان :وٿ ريانڪته
چاهين       س،ڏ6 سچائي ۾ حصن اندروني مون    جھيڳ۽:  وٿتون تون ۾ حصي

ح  .يڏ ڻاڄجي  متڪکي

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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صاف     7 سان هاسپپ کي صاف    ريو،ڪمون مان کي:   يندسٿ۽ ۽ وء،ڌمون
و    کان برف .يندسٿ وڇا ڪيڌمان

خوشي     8 ۽ خوشي کي ي؛ٻڌمون
پيدا     10 دل صاف ۾ تازو          ر،ڪمون کي روح صحيح ۾ اندر منهنجي ۽ خدا؛ اي

.ريوڪ

نه       11 پري کان حضور پنهنجي کي پا.     رڪمون پنهنجو کان مون نه  ڪ۽ روح
.ٺو

بحال       12 خوشي جي نجات پنهنجي کي روح      ر؛ڪمون آزاد پنهنجي کي مون ۽
سن  .اليوڀسان

آٌء  13 .    وھارينڏپوِء توهان     گنهگار ۽ سيکاريان طريقا تنھنجا تبديل انهنڏکي
.يٿ ويندا 

(شائول )22، 18، 17، 15-1: 9اعمال .3

ا  1 شائول، خالف      وٿ يڪڍ يونڪمڌتائين  اڃ۽ جي شاگردن جي خداوند ۽
ويو، انھنڏپادري  يڏو ،ڻرڪقتل 

عبادت      2 يھودي ۾ دمشق کان ھن تہ    انھنڏخانن ۽ گھريائين لکي خط
اھ   ھنڪڏجي کي عورتون      وبہڪطرح  يَءڙھن يا مردن اھي پوِء ملي،

قيد      کي انھن تہ .يٺو انھنڏيروشلم  ريڪھجن، اچي 
سفر    3 ھو جيئن جي         ري،ڪ۽ ھن اوچتو ۽ آيو، ويجھو جي دمشق ھو

ھ   اريڌچو مان چم  وڪڙآسمان :يوڪروشني

تي    4 زمين ھو ھ   ريڪ۽ ۽ شائول،    وٻڌآواز  وڪڙپيو، چيو، کيس جنھن
کي     مون تون ايذايو؟ وڇشائول،

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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تون    5 تہ چيائين عيسٰي         يرڪ۽ آٌء ته چيو خداوند ۽ خداوند؟ اي آھين،
مش           الِء تو اھو آھين، رھيو ستائي تون کي جنھن لھ   لڪآھيان، ته تي ڻآھي

مار  .ڻالت
ھو  6 حيران   نديڏڪ۽ کي       و،ڳل ڻچو يٿ۽ مون کي تو خداوند، وڻرڪ اڇاي

ُا        تہ چيو کي ھن خداوند ۽ و   ،ٿآھي؟ ۾ کي    ،ڃشھر تو تہ  ايوٻڌپوِء ويندو
کي   .ڻرڪ اڇتو گھرجي 

جي 7 گ   ھوڻما يڪ۽ سان بي     ريڪسفر  ڏھن بيھي سي ھئا، آواز  اٺرھيا رھيا،
پر    يٻڌ ھئا، نہ   ھوَءڻما نھنڪرھيا .ائونڏٺکي

ا    8 مان زمين شائول ج.  يوٿ۽ ھن       ھنڏ۽ تہ ويون کوليون اکيون جون ھن
ما  نھنڪ نہ   ھوَءڻبہ ھ    و،ڏٺکي کيس اھي و  ٿپر و   يٺکان ۾ .يٺدمشق آيا 

ھو  9 ن     ينھنڏ يٽ۽ ۽ رھيو، نظير .وڌکا يڪبي پيتو 
ھ    10 نالي حنانياس ۾ .      وڪڙدمشق چيو،   کيس ۾ رويا خداوند ۽ ھو شاگرد

ته،.      چيو هن ۽ .سو،ڏحنانياس رب     آهيان، هتي مان
ُا       ”11 تہ چيو کي ھن خداوند تي گه  ،ٿتنھن و  يَءٽانھيَء ِس   ،ڃ۾ کي وڌجنھن

پ      ا،ٿ ينڏس ۾ گھر جي يھوداہ س    ريو،ڪ اڇ۽ شائول کي و،ٿ يڃو يوڏجنھن
.وڪجي آھي    ۾ ترسس

۾   12 رويا ھ    مٿا وڏٺ۽ نالي حنانياس پنھنجو     ھوَءڻما يڪڙته ۽ ايندي اندر کي
ھو      سٿم ٿھ تہ الِء انھيَء .ڻسڏرکيائين، اچي   ۾

ورا  ھنڏت13 ما      يوڻحنانيہ ھن مون خداوند، اي گھ  ھوَءڻتہ آھي وٻڌکان  نڻمان
سان        بزرگن تنھنجي ۾ يروشلم ھن .يوڪ مڪ وڇڙب وڙھڪتہ آھي 

سردار     14 کي ھن ھتي س       اھننڪ۽ انھن ته آھي حاصل اختيار کي نيڀکان
س    يڪجي ريڪپابند  تي نالي .ينڏتنھنجي

و        15 رستو پنھنجو تہ چيو کي ھن خداوند چون    االِءڇ ،ڃپر الِء مون اھو يوڊجو
اسرائيلن             بني ۽ بادشاھن قومن، غير نالو منھنجو تہ الِء انھيَء آھي، ويو

ا  .ريڪپيش  يانڳجي

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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ويو،     17 تي رستي پنهنجي حنانياس داخل     ۽ ۾ گهر ھ   .يوٿ۽ پنھنجا سٿم ٿ۽
تہ    چيائين جي    اُءڀرکي عيسٰي، خداوند ظاھر     وڪشائول، ۾ رستي کي تو

مو         يوٿ کي مون تنھن ھئين، آيو تون جيئن تون     ليوڪھو، تہ الِء انھيَء آھي،
پا  سنڏ سان   ڪ۽ .ڃو رجيڀروح

مان       18 اکين سندس تي طور فوري کي        ريڪ۽ هن ۽ هو، ترازو اهو جيئن پيو
ا       ۽ آئي، نظر تي طور بپتسما   وٺبي يٿفوري .نيڏ۽ وئي 

و 22 و   ڪيڌشائول ۾ رهند    و،ڌطاقت ۾ دمشق حيران    ڙ۽ کي ريڪيهودين
ثابت   يو،ڇڏ .يوڪاهو آهي      مسيح ئي اهو ته

طرف ) 1: 1 ينٿرنڪ 4.1 ( 2جي

رسول         1 جو مسيح يسوع سان مرضي جي خدا س  ڻيٿپولس، يو،ڏالء

5-1: 2ينٿرنڪ 5.1
آٌء،  1 و   ھنڏج ائرو،ڀ۽ اوھان ت   ٽآٌء آھيان، آھيان،    ھنڏآيو آيو يا ڻالھائڳنه

بيان          اھپڏ شاھدي جي خدا کي اوھان سان، عظمت .ڻرڪجي الِء 
پ  االِءڇ2 مون تي        يوڪارادو  وڪجو صليب کيس ۽ مسيح عيسٰي تہ آھي

مان     ڃڻو ھيڙچا اوھان سواِء .الھہڳبہ  نھنڪکان رکندس     نہ خبر جي
گ    3 سان توھان مان ۽   پڊ۾،  مزوريَءڪھوس  ڏ۽ .يَءڏڪڻ يڍاڏ۾ ۾ 
جي        4 انسان تبليغ منهنجي ۽ تقرير منهنجي دل  اهپڏ۽ سان  شڪجي لفظن

: ۾         مظاهري جي طاقت ۽ روح پر هئي، نه
ما       5 ايمان جو توھان جو آھي اھو جي     اھپڏجي  ھنڻاھو خدا پر نه، تي

رھ   ۾ .ڻقدرت گھرجي 
10، 9: ينٿرنڪ 6.1

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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نن     االِءڇ9 ۾ رسولن انھن آٌء جي  وڍجو س  وڪآھيان، نہ   ڻائڏرسول الئق جي
جي    االِءڇآھيان،  خدا مون .ليسياڪجو آھي    ستايو کي

جي      10 مان سان فضل جي خدا :     وڪپر جي    فضل جو هن ۽ آهيان سو وڪآهيان
عطا    تي بي   يوڪمون هو .    ارڪويو س   انهن مون پر هو و  نيڀنه ڪيڌکان

جي        ئي،ڪمحنت  فضل جو خدا پر نه، مون گ   وڪپر سان .ڏمون هو 

طرف ) 20-16، 13، 1: 5 گلتين.7 23، 22،(  3جي

آزاد            ريڪتنھن1 کي اسان مسيح سان جنھن رھو، قائم ۾ آزاديَء يوڪانھيَء
نہ         ۾ ُجوَء جي غالميَء وري ۽ .اسوڦآھي،

س     ائرو،ڀته،  وڇ13 الِء آزاديَء کي .   يوڏاوھان صرف   کي آزاديَء آھي ويو
تي    طور نه     نهنڪجسماني استعمال الِء ه    ريو،ڪموقعي سان پيار ڪپر

خدمت   ئيٻ .ريوڪجي

چوان   16 مان خواھش           وٿاھو جي جسم اوھين ۽ رھو، ھلندا ۾ روح پوِء تہ
نہ   .نداڪپوري

اھي             االِءڇ17 ۽ آھي، خالف جي جسم روح ۽ آھي خالف جي روح جسم جو
تنھن    ئيٻ ڪھ آھن، خالف اھي   ريڪجي سگھو ريڪ اٿن مڪاوھين

چاھيو   يڪجي .اٿتوھان
جي 18 پا  ھنڪڏپر جي         ڪاوھين شريعت اوھين تہ آھيو، وارا ھدايت جي روح

. آھيو   نہ تابع
جا   يڻھا19 جي  راڌپ مڪجسم ناپا     يڪآھن، زنا، زنا، آھن؛ فحش، ي،ڪھي
نفرت،   20 جادوگري، پرستي، بت
ني         22 نرمي، صبر، امن، خوشي، پيار، ميوو جو روح ايمان، ي،ڪپر
23 : اه  مزاج .وڪخالف  يڙنرمي، ناهي    قانون به

صحت   ۽ سائنس

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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صرف 30: 1.35
جو   جي س   ڪجڙمحبت کي .ڻارڌگنهگار آهي 

2.6 :11-16

پيدا       مصيبت ۾ نتيجي جي تباهه    ،ڻرڪگناهه کي .ڻرڪگناهه آهي    ذريعو جو
فرض     هر ۾ و        يلڪگناهه کان برابر جي درد جي ان ندي،ڪپيش  ڪيڌخوشي

تباهه         ايمان تي گناهه ۽ زندگي مادي پهچ.   يڃو يٿجيستائين تائين الِء، ڻجنت
هج       کي اسان آهنگي، هم جي سمجه     ڻوجود کي اصول خدائي .جيگهر ڻجي

3.39 :31-7

کي     عمل جي تي      يندوڪرو يرڪگناهن خوشين جي گناهن هو جيستائين
رکي   ه  هنڏج و؟ٿيقين کي    اٿ نڪتسليم  يروڀ ڪانسان برائي به اڪته

کان       ان اهي آهي، نه . ريڦخوشي ف   آهن ه    رڪويندا کي غلطي اهو  ايو،ٽمان ۽
نه     ظاهر ۾ مف.   يندوٿاثر يافته ۽      رڪترقي شفا عيسائي عيسائي، عقيدتمند ۽

حمايت             جي انهن سمجهي، کي رجحان ۽ دائري جي سائنس جي يوٻ. ندوڪان
هن: "  و    يريڀچوندو تي رستي و  هنڏج و،ڃپنهنجي موسم  ٽمون مناسب

س     کي توهان مان ."يندسڏآهي،

4.324 :7-26

و        الفانييت ۽ آهنگي هم جي انسان نه   ڪيڌجيستائين آهي،  يٿواضح رهي
نه          حاصل کي تصور حقيقي جي خدا اسان .  ريڪتيستائين جسم   ۽ آهيون رهيا

ظاهر   سن   وڪجي ندوڪاهو کي غلطي،     اڇآهي،  اليندوڀان يا هجي سچ اهو
 . تنھن      معاملو يا روح عقيدو، يا واقف     ڻپا يڻھا "ريڪسمجهه سان ھن ۽ ڪکي ر،

  .      ". س   رستو رهو هوشيار ۽ هوشيار هوشيار، رھ ۾ مان     وڌامن جنهن آهي، تنگ ۽
اچي    ۾ .        وٿسمجهه اسان      ۾ جنهن آهي، جنگ سان جسم اها آهي زندگي ئي خدا ته

فتح        کي موت ۽ بيماري گناهه، کان       -   ڻرڪکي ان يقينًا پوِء، يا هتي ته يا گهرجي،
سگه        ڳا پهچي تائين مقصد جي روح اسين .ون،جو زندگي     ۾ خدا يا

پوئل         پولس جي يسوع پر نه شاگرد جو يسوع . نڳپھريائين ج    ھو ستايو هنڏکي
پهريون    پچ ظاهر      يروڀسچ ۾ سائنس کي ان  يو،ٿهن هن   يوڪ وڌپولس ۽ ويو،

ان  محسوس   نڌجي جي         يوڪکي يسوع کيس ئي جلد روشني روحاني پر ويو؛

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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پيروي      جي تعليمات ۽ ب   ڻرڪمثال قابل شفا    ائي،ڻجي کي ايشيا۽  ڻيڏبيمار
پ       ۾ روم شاهي ۽ يونان، تبليغ    ڻمائنر، جي .ڻرڪعيسائيت

(328 صفحو )3–23: 5.326

رستو     ساؤل جو ج -    -  وڏٺترسس صرف سچ يا يقيني    هنڏمسيح، غير جي هن
پيدا        احساس روحاني کي احساس جي .وڪجي يو،ڪحق آهي    صحيح هميشه

ما  .  هوڻپوِء ه   خيال ويو اختيار    ڪبدلجي نظريو زندگي    يو،ڪاعلٰي جي هن ۽
.    يٿروحاني  ڪيڌو جي  سکيو اهو هن ايذائ    وڪوئي کي عيسائين يوڪ۾  ڻهن

نالو                ،هو نئون جو پال هن ۾ عاجزي ۽ هو، سمجهيو نه کي هن مذهب جو جن
پهريون.    هن کي      يروڀورتو خيال حقيقي جي ۾    و،ڏٺمحبت سائنس خدائي ۽

. سکيو  سبق

سمجھ  الھڳان  اصالح ۾    يٿ ئيٿسان  ڻکي برائي نه    اڪته خوشي مستقل به
چ      مطابق جي سائنس ۽ حاصل    ائيڱآھي، پيار جي  ڻرڪالِء الفاني  اڪسان، ان

ظاھر    کي ۾             يٿ ريڪحقيقت ان يا ۾ مادي جذبو، ۽ بک درد، نه لذت، نه ته
.      ھنڏج و،ٿسگھي  يٿموجود  غلط    جي خوف يا درد، خوشي، دماغ خدائي ته

س      جي ذهن انساني ۽ تباهه      نيڀعقيدن کي خواهشن جي وٿسگهي  ريڪگناهن
.وٿ ريڪ۽ 

حاصل        ڙکوئيندڏنه  وڏيڪ خوشي ۾ بدلي آهي، بدنصيبي برائي! ڻرڪنظارو
جيستائين          هنڪڏ هنڪڏ آهي، هوندو تصور ترين اعلٰي جو حق جي انسان

نه      ائيڱچ مضبوط گرفت سندس ب.   ينديٿتي هو و   ائيَءڇڙپوِء لذت و،ٿ ائيڃ۾
ب      عذاب سندس ئي اهو بچ.     وٿ جيڻ۽ کان مصيبت جي اهو   ڻگناهه طريقو جو
ختم      کي گناهه ته .    وڪ يوٻ. يڃو يوڪآهي جو    جانور ان گناهه ناهي رستو به

جي  سڪع سان     وڪآهي پگهر جي ھ.  يڃو وئيڌاذيت جنون  وڪڙاھو اخالقي
جي  گو     ڌا وڪآھي سان طوفان ۽ ا  ڻرڪ ڙرات .وٿ يڌو تيڳالِء

الِء،   جسماني اچن         رسچنڪحواس نظر معمولي غير مطالبا سخت جا ا؛ٿسائنس
سک    اهو انسان ت  ڻپر س       ريڪ ڪڙالِء آهي، خدا زندگي ته آهن اها   يٺرهيا ۽ آهي

رکي            جاِء نه ۾ معيشت خدائي يا انسان ۾ حقيقت .يٿبرائي طاقت     ئي نه ۽

کي     سزا انسان خوف ب     هنڪڏجي نه ايماندار سچو منهن.    ايوڻبه کي ۽ ڻيڏغلط
اعالن    جي .    ڻرڪحق ما       ان اسان پر آهي ضرورت جي جرئت اخالقي ھوَءڻالِء

و      ارينداسين،ڌس يئنڪکي  کان جرئت اخالقي ۾ ۽   ڪيڌجنھن آھي، حيوان
چ   کي انسان         ائيَءڱجنھن ذريعي، شعور انساني ناھي؟ خيال سچو خوشي کيجو

جي     ڻرڪحاصل  وسيلن مادي قائل       والڳالء جو غلطي جي هن دليل. يوڪ۾

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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و  ڀس ف   ڪيڌکان انساني .       رڪفعال آگاهي  کي جذبن اها ته اچو ۽ ئيڏآهي
بيدار          کي احساس جي فرض اخالقي غير جي لحاظ    ري،ڪانسان جي درجي ۽

جي              نعمت ۽ عظمت جي احساس روحاني ۽ لذت جي احساس انساني هو کان
جي     سکندو، کي موجودگي خاموش      وڪغير کي جسماني يا پوء. وٿ ريڪمادي

ر    نه کي .وڳهن ويندو      بچايو پر ويندو، بچايو

6.329 :21-2

      .    . سان    مرضي انساني کي ان توهان آهي ضروري اصول ناهي منافقت ۾ سائنس
.  ريڪ اٿن وليٺٺ ه  سائنس . ڪسگهو هميشه       نه جي انسان آهي، تقاضا خدائي

اصول      خدائي جو ان نه    هنڪڏصحيح، توبه ختم     ندوڪبه کي غلطي پر آهي،
.     ريڪ غلطي        معافي جي رحمت خدائي آهي رکندو برقرار کي دعوي جي سچ
. يج جي   آهي س      ھوڻما ھنڪڏتباهي کي ماخذ روحاني حقيقي تڪبر ڀپنھنجي

و     ا،ٿسمجھن  طرف روحاني اھي جدوجهد   ڃڻته . نداڪالِء پر     رھندا ۾ امن ۽
گھ  ذهن      يڙجيتري فاني ۾ جنهن جي   و،ٿ يڃو يٻڏغلطي روحانيت تيستائين

و  تائين      ي،ٿ يڃو يٿشديد  ڪيڌمخالفت حاصالت جي سچ غلطي جيستائين
.يٿ چيپه

۾         خدائي تناسب ان مزاحمت انساني خالف جي آهي  يٿ مزورڪسائنس وئي
کي        غلطي الِء جي سچ انسان سمجھ  اٿ ينڏ يڇڏجيئن کان    ڻ۽ اعتقاد صرف کي

.وٿ ريڪ انهونٿم

7.242 :1-14

۽     بپتسما، روحاني عقيدن      ڻرڪپيدا  يهرٻتوبه، مادي پنهنجي انسان ذريعي، جي
بند      کي انفراديت غلط ج.       يوڇڏ ريڪ۽ آهي سوال جو وقت صرف هنڏاهو

س"  [ ڀاهي س   ]  کي خدا کي نن   ندا،ڻاڃمون مان و  يڍانهن ." يڏکان معاملي  تائين
ان    کان دعوٰي جسم        ارڪجي ۽ آزاديَء انساني خوشين، جي فتح  تيروح آخري

ه   طرف .وڏو ڪجي آهي   قدم

کي            ڪه انهنڏ آسمان اسان مسيح ۾ سائنس خدائي ۽ آهنگي، هم آهي، رستو ئي
رستو   نه   اڪ يٻاها.  وٿ يکاريڏاهو -   ڻڻاڄحقيقت جو  زندگيَء وبهڪ يوٻآهي

هج   نه ع    ي،ڪني- ڻشعور سندس ۽ نام      اسيڪخدا جي احساسن ۽ سواِء، کان
م      کان خوشي ۽ درد .ڻيٿ انهونٿنهاد

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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8.442 :25-28

چوي   ٽسين جو "   و،ٿپال نجات ۽   ريوڪ مڪپنهنجي :" ڏڪڻخوف يسوع  سان
نن  ڊڄچيو، " کي           وڇ ،ڍر وڍڙنه، توهان ته آهي خوشي جي پيء جي توهان اهو ته

."يڃو نيڏبادشاهي 

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 

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

_____________________
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