
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ 
م�ادو  – موضوع

سيپ  .2022، 11 مبرٽآچر،

مادو—   مضمون

: متن   جو 1: 11عبراني   گولڊن

اميد          يڻها" جي جنهن آهي مادو جو شين انهن شين    ئيڪايمان انهن آهي، وئي
جي   ثبوت ."وڏٺنه  وڪجو آهي   ويو

: پڙهڻ  16،  13،  10،  9،  6،  5،  1: 3 امثالجوابدار

پ 1 .     ،ٽمنهنجا منهنجي      کي دل تنهنجي پر وساريو نه کي قانون منهنجي
عمل   منڪح :يوڏ ڻرڪتي

تي      5 خداوند سان دل پوري تي.    رڪ روسوڀپنھنجي سمجھه پنھنجي ۽
.ريوڪنه  روسوڀ

س  6 جي تسليم      نيڀتوهان کي هن ۾ کي      يو،ڪطريقن رستن جي توهان هو ۽
.يکاريندوڏرستو  وڌس

عزت      9 جي خداوند سان مال س   ريو،ڪپنھنجي پنھنجي جي ارنڌوا نيڀ۽
. سان   ميوي پھرين

گھ     يَءڙاھ10 گودام جا توھان د     رجيڀسان  ائيڻطرح جا توھان ۽ نئين اٻويندا،
سان   .ريلڀشراب ھوندا 

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 ،11 مبرٽسيپ

م�ادو – موضوع
ما   13 اھو آھي ملي     ھوڻخوش عقل کي ما   وٿجنھن اھو سمجھ   ھوڻ۽ کي جنھن

.يٿاچي 
سا  گھائيڊجي  ينھنڏ16 .   ٿھ يڄسندس کا   سندس ۽ آھي ۽   ٿه يٻ۾ دولت ۾

عزت.

خطبو   جو سبق

بائبل
6، 1: 23زبور .1

ري  1 منهنجو .ارڍرب چاهيندس     نه مان آهي؛
ني 6 پيروي     يڪيقينًا منهنجي رحمت س    نديڪ۽ جا زندگي ڀمنهنجي

.ينهنڏ رهندو:          ۾ گهر جي رب الِء هميشه مان ۽

: 12، 8: 4بادشاهن  2.2 طرف )  وقت ) 15، 14،( 1جي ( یو  ، 37-32، 26-16که

شونيم    ينھنڏ يڪڙھ8 اليشا ھ   انھنڏتي جتي . يڏو يڪڙويو، ۽   ھئي عورت
کائ    ماني کيس مجبور   ڻهن ئي.    يوڪتي ائين هو    يو،ٿپوِء وقت جيترو جو

کائ       ماني ئي تيئن هو، لنگهندو ُاتي   ڻاتان .رندوڦالِء هو 
نو   12 پنهنجي هن س        رڪ۽ کي شوناميت هن ته، چيو کي .يوڏگيهازي

الء       14 هن پوء ته چيو هن جواب    ي؟ڃو يوڪ اڇ۽ گيهازي هن ڪبيش ”نو،ڏ۽
م     ارٻبه  وڪکي  جو هن ۽ .هوڙپو سڙناهي آهي 

ج 15 س   هنڏ۽ کيس بي    يو،ڏهن ۾ دروازي .يٺهوء

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 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ 
م�ادو  – موضوع

تون              16 مطابق، جي وقت جي زندگي ۾، باري جي موسم هن ته، چيو هن ۽
گلي   ٽپ ڪه مال.       يندوڏکي منهنجا نه، ته، چيو هن جو   ،ڪ۽ خدا تون
نو  هو،ڻما .رڪنه  ڙوڪسان  رڪپنهنجي

حامله   17 عورت ھ     ي،ٿ۽ ۾ موسم ان چيو   وڪجي اتو،ڄ ٽپ وڪڙ۽ کيس اليشا
. مطابق      جي وقت جي زندگي ھو،

ج 18 ھ  يو،ٿ وڏو ارٻ ھنڏ۽ پيُء     ريڪ ينھنڏ وڪڙاھو پنھنجي ھو جو پيو،
.انھنڏ نڙندڻل انھنڏ ويو 

م       19 منھنجو چيو، کي پيُء پنھنجي ھن م  ي،ٿ۽ ه.   وٿمنھنجو هن ڪ۽
ماء         ريڪوڇ جي هن کي هن ته، چيو .وڃو يٺو انهنڏکي

ج 20 و   ھنڏ۽ کيس و   يٺھو ماُء ت  يٺو ٽپنھنجي تائين   ھنڏآيو، منجھند ھو
.رڀ نڏگو ويو       مري پوِء ۽ رھيو، ويھي

م  21 ھوَء ما      يٿپوِء جي خدا کيس ۽ م     ھوَءڻويئي ويھاري، تي بستري سٿجي
بند   .ريڪن اھرٻ ريڪدروازو ويئي 

م   22 پنھنجي ھن س  سڙ۽ مو      يو،ڏکي کي مون ته، چيو کي،  ليو،ڪ۽ مون
ھ    وڪڙھ ۽ مرد ما      يڪڙجوان جي خدا مان ته ۽ ي،ڙوڊ انھنڏ ھوڻگدائي،

. اچي  وري
ا    23 تون تہ چيائين و  ڄ۽ چن    ين؟ڃو وٿ وڇ ٽھن نئون نه ن  ڊاھو يڪآھي،

جو   س.      ينھنڏسبت اهو ته، چيو هن .يندوٿ وٺ۽

ه  24 هوَء ه    ڪپوِء زين تي نو   ي،ڻگديَء پنهنجي چيو،   رڪ۽ ا  اهيوڊکي تيڳ۽
نه.        وڌو سست کي سواري پنهنجي الِء توکي   ر،ڪمون مان جيستائين

چوان.
و       25 مرد جي خدا ۽ وئي هوَء ته   ٽسو .   رملڪآئي ائين   ۽ تي ھنڏج يو،ٿجبل

ما   جي پري    ھوَءڻخدا کي نو   ھنڏت و،ڏٺھن پنھنجي کي  رڪھن گيحازي
تہ   :سو،ڏچيو شوناميت     آھي طرف ُان

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 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ

م�ادو – موضوع

مل   ،ڀڄ يڻھا يڻھا26 سان آھي        ڻھن خير ته چئجانِء، کيس ۽ اڇ ا؟ڇالِء،
م   جي س  سڙتوهان س  ارٻاهو  اڇآهي؟  وٺسان جواب    وٺسان هن ۽ آهي؟

س   نوڏ اهو .وٺته، آهي 
ج 32 آيو،     ھنڏ۽ ۾ گھر لي       ارٻ سو،ڏاليشا تي پلنگ پنھنجي ۽ ھو، .يوٽمئل ويو 
انھن      ريڪتنھن33 ۽ ويو، اندر بند    نھيٻھو دروازو دعا    يو،ڪتي کان خداوند ۽

گھري.
م  34 ھو لي  ارٻويو،  يٿپوِء پنھنجون      يو،ٽتي تي، وات سندس وات پنھنجو

ھ        پنھنجا ۽ تي، اکين جي ھن ھ  ٿاکيون .  نٿپنھنجي ۽   رکيائين جو ارٻتي
گرم   .يٿگوشت ويو 

مو  35 ھو .  يٽپوِء م       ۽ رھيو گھمندو ۾ گھر ۽ پا   يٿآيو، ۽ م  ڻويو گهوڊ سٿکي
ست   ارٻ۽  يو،ڪ .ارٻ۽  يو،ڇڪ يراڀکي کوليون    اکيون پنهنجون

س    36 کي گيهازي هن س       يو،ڏ۽ کي شونمائي هن ته، چيو هن ريڪتنهن. يوڏ۽
س  ج.  يوڏکي و  ھنڏ۽ ت  سٽهوَء پ    ” ھنڏآئي، پنھنجي تہ چيو ک  ٽھن .ڻکي

تي        37 پيرن سندس ۽ ويئي، اندر هوَء پا   ريڪپوِء ۽ تي   ڻپيئي، زمين کي
پ  ري،ڪ ۽    ٽپنهنجي کنيو .ريڪن اهرٻکي ويو 

21-14: 14 یمت.3
عيسٰي  14 ھ   ريڪن اھرٻپوِء ۽ تي    ائين،ڏٺ ڙمي وڏو وڪڙويو انھن کين جو

شفا           کي بيمارن جي انھن ھن ۽ ويو اچي .نيڏرحم

و    يٿشام  ھنڏج15 شاگرد سندس ج       سٽتہ ويران ھيُء تہ چيائون ۽ ھڳآيا
 . مي      آھي ويو گذري وقت ۽ مو  ڙآھي هو   اليو،ڪکي و  نٺوڳته پا  نڃ۾ ڻ۽

خريد   .نڪکي
و        16 کي ھنن تہ چيو کي انھن عيسٰي .   ڃڻپر کي    انهن توهان ناھي ضرورت جي

.يوڏ ڻکائ

و     17 اسان تہ چيو کيس ر  ٽانھن ۽    وڳھتي مانيون .يونڇم ہٻپنج آھن 

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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ 
م�ادو  – موضوع

و    18 مون کي انهن .يٺو ٽچيائين، اچ 
مي  19 ھن ويھ    ڙپوِء تي گھاس ح  ڻکي ۽     نو،ڏ مڪجو مانيون پنج يونڇم ہٻ۽

گھري،    انھنڏآسمان  يڻک دعا کي    ي،ڀڃنھاري، شاگردن پنھنجي مانيون
مي   نيون،ڏ شاگردن .نيڏکي  ڙ۽

س 20 انھن    رڪاڀ۽  وڌکا نيڀانھن پوِء جي  رنٽڪپاتو، ارھنٻ يڪمان
.رجيڀ ريونڪوٽ کنيا      مان تن ھئا، رھيا

جي 21 ۽      وڌکا يڪ۽ عورتن ۾ تن ا   ارنٻکائين سواِء مرد   لٽڪکان ھزار پنج
ھئا.

1: 20لوقا .4

ائين  1 انھن   يوٿ۽ ھ  ينھنڏتہ ھي  ھنڏج ينھنڏ يڪڙمان ما  لڪھو کي ھنڻ۾
خوشخبري     يئيڏتعليم  ۽ ھو ت   ائيٻڌرھيو ھو، ۽ اھنڪسردار  ھنڏرھيو

گ      سان بزرگن عالم جا .سٿم ڏشريعت آيا 

4-1: 21لوقا .5

م  1 ھن ۽   يٿ۽ ما   ائينڏٺنھاريو، امير ا     ھوڻته ۾ خزاني تحفا الئيڇپنھنجا
. آھن  رھيا

ھ  2 ھن بہ     ڪ۽ کي بيواھ ا  تنڪ نٻغريب .وڏٺ الئينديڇ۾
سچ        3 کي توھان آٌء تہ چيو ھن انھن     ايانٻڌ وٿ۽ بيواھيَء غريب ھن تہ

و  نيڀس ا  ڪيڌکان .الئيڇرقم آھي 
س  االِءڇ4 اھي گھ  يئيڀجو ا      ائيَءڻپنھنجي ۾ نذرن جي خدا ويا الئيڇمان

گھ     پنھنجي ھن پر س  تائيَءٽآھن، ا   ڀمان ۾ جي  الياڇجيئرن ھن يڪآھن
.ٽو آھن 

14، 11، 10، 5: 147زبور .6

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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ

م�ادو – موضوع

و      5 ۽ رب، جو اسان آهي .يڏعظيم      : آهي   المحدود سمجھ جي هن جو طاقت
گهو 10 نه      يڙهو خوش ۾ طاقت جي:    ئيٿ وٿجي انسان نه   نگنٽهو خوش ۾

.ئيٿ وٿ

خوش  11 جي   وٿ ئيٿرب تي کان   يڪانهن جي   ا،ٿ نڊڄهن ۾ جي  يڪانهن هن
رکن     اميد جي .اٿرحم

قائم       14 امن ۾ سرحدن جي توهان کي    و،ٿ ريڪهو توهان جي ڪڻڪ۽
.وٿ ريڀسان  ڪڻڪبهترين 

ها  .7 ( 19: 4فلپين ( ، 20منهنجو

س...     19 جي توھان خدا پورو    نيڀمنھنجو کي دولت  ندوڪضرورتن پنھنجي
. ذريعي       جي مسيح مسيح ۾ شان جي

واکا       يڻھا20 جي پيء جي اسان ۽ .ڻخدا  . آمين     ھجي الء ھميشہ ھميشہ

صحت   ۽ سائنس
1.468 :16-24

آهي؟ اڇمادي سوال. - 
جي -    جواب. آهي اها ت    اڪمادي ۽ آهي .رارڪابدي آهي       نه قابل جي زوال ۽

استعمال             لفظ هي ۾ صحيفن جيئن آهن، مادو پيار ۽ زندگي ويو يوڪسچائي،
     " : رکي   اميد جي شين جي ۾ عبراني نه      ي،ٿآهي ثبوت جو شين ويو وڏٺانهن

آه."            مادو حقيقي واحد مترادف، جو خدا يا روح، دماغ، روح، روحاني. يآهي
ه    ائنات،ڪ سميت، انسان جي    ڪانفرادي آهي، خيال خدائي   وڪجامع جي روح

ظاهر    کي .وٿ ريڪمادي
2.335 : 7 - ) 15-12،( 2به ) 8روح )

س   خدا، پا  نيڀروح، پا   ڻکي ۽ پيدا   ڻ۾ .  يوڪ۾ روح  نه    هنڪڏآهي پيدا مادو به
.  يوڪ ۽. ...           روحاني خدا المحدود تقسيم ناقابل ۽ پوشيده آهي، مادو واحد روح

.      . آهن    عارضي ۽ مادي شيون آهن اهم شيون ابدي

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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،11 مبرٽسيپ 
م�ادو  – موضوع

3.123 :11-15

طور      حتمي حقيقت جي معاملو    يٿ يکاريڏذهن اهو اهو   يئنڪته پر آهي،
م.       کان نظرين جسماني سائنس، خدائي خارج    ري،ڀا يٿناهي کي ريڪمادي

حل      ي،ٿ ۾ خيالن کي روحاني       ي،ٿ ريڪشين کي شين جي احساس مادي ۽
تبديل    سان .يٿ ريڪخيالن

5-28،( 2به ) 3-11: 4.278

بيان       کي مادو الطبعيات مابعد جنهن.       وٿ ريڪديوي آهي شعور ۽ مادو واحد روح
تسليم      پاران سائنس خدائي .     يوڪکي مخالفت   جي ان حواس مادي آهي ويو

آهن،      ا،ٿ نڪ نه حواس مادي جو    ڻاڪاڇپر مادي .   وڪته ۾   روح ناهي وڪدماغ
جيتو    ناهي، معاملو ۾   ڪيڻبه چ     اڪسچ ۽ ناهي، غلطي برائي  اڪ۾  ائيڱبه به

ه.   اهو روح            ڪناهي آهي، شيء مادي حقيقي ته آهي تصور اهو آهي، فرض غلط
برع  س.     سڪجي آهي، المحدود خدا، جو.   ڀروح، نه    وڪروح ضد يٿ وٿبه

سگهي.

س  ه          جههڪ ڀاهو آهيون چوندا موت ۽ بيماري گناهه، اسين کي فاني ڪجنهن
         . بيان  تي طور جي غلطي کي معاملي اسان آهي اهو  ڻاڪاڇ ا،ٿ ريونڪعقيدو ته

برع      جي ذهانت ۽ مادي .        سڪزندگي، نه  اهم سان، موت جي ان مادو، يٿ وٿآهي
جي  .    هنڪڏسگهي الِء      جي اسان آهي ابدي ۽ انتهائي ڻهج شيِء يڙهڪروح

بدلجند -   غلط، مر  ،ڙگهرجي، م  ڻ۽ ا    ڙائيندٽوارو، يا فاني، ۽   ،ڻاڻڄ۽ بدلو ناقابل
ليک      جو نامي عهد نئين بيان     ڪالفاني؟ تي طور جي   وٿ ريڪواضح ذهن ايمان،

اميد  " يفيت،ڪ ڪه ."يلڪجيئن مادي    جي شين
5.23 :16-20

جي  جيئن         هنڪڏايمان، آهي اهو ته آهي، اعتقاد محض ۽   نهنڪاهو شيِء به
جھول     نهنڪ ۾ وچ جي ۾   ،ڻشيِء .  اڪجنهن روحاني     ايمان، هجي نه ثابتي به

حاصل      انهنڏسمجھه  مان روح يافته، جي   يلڪترقي آهي، قسم  وڪثبوت هر
رد     کي گناهن قائم       وٿ ريڪجي کي دعوي جي خدا .وٿ ريڪ۽

6.206 :15-31

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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ال      سائنسي جي خدا سان معلوم     اپيڳانسان کي اسان جي  وٿ ئيٿ۾، به وڪته
بر  نيڀس و،ٿ ئيڏ تڪبر رو   و،ٿ ئيڏ تڪکي يسوع م  يٽجيئن سان يَءڇ۽
روح،  -  يکاريوڏ .الههڳ ابهڪآهي، آهي      ذريعو جو سپالئي ناهي،

مو   اڇ بيمار سندس    و،ٿ ليڪخدا کي الِء   ورنٿ ارٻماُء کي    وٿ ئيڏسالن ان پوِء ۽
و     ۾ منهن جي پيدا     اڇ و؟ٿ يڃو يٺموت سر نئين ا  وڪجي وٿ ريڪخدا ۾ ڳهن

اعالن         يوڪپيدا  آهي، يقيني تي نقطي هن صحيفن جو   وٿ ريڪآهي؟ هن ته
الء     يٿختم  مڪ خدا آهي، ا      اڪويو ۽ ناهي، شيء نئين .وٺس هوبه هو 

الِء   اڇ موت    وڪانسان يا مثال؟      و،ٿسگهي  يٿجنم ۽ تصوير روحاني جي خدا
مو       موت ۽ بيمار بدران جي تباهه     ،ڻلڪخدا کي انهن کي   و،ٿ ريڪهو روشنيء ۽

س.      وٿ ريڪامر  دماغ المحدود ۽ مطلق س  اهيوٺکي  نيڀقادر شامل  نيڀ۽ کي
نه.     يوڪ غلطي دماغ درست        ندوڪهي کي انهن ۾ بعد ۽ خدا. وٿ ريڪآهي

گناهه    کي مر  ،ڻيٿبيمار  ،ڻرڪانسان .ڻيا ناهي    سبب جو

صرف 28: 7.475
. ناهي        قابل جي موت ۽ بيماري گناهه، انسان

صفحو ڙايند 28-29: 8.300
ظاهر   يٿ ريڪظاهر  ائناتڪ تنهن      يٿ ريڪ۽ دماغ؛ يا مادي خدا ريڪخدائي

روحاني    صرف ۾     ائناتڪکي انسان روحاني کي   و،ٿ يڃو وڏٺ۽ سج جيئن
۾     شعاع جي ن   وڪجي وٿ يڃو وڏٺروشني مان .    رندوڪان ۾  ان صرف خدا آهي

جي  يوٿنازل  جي    -  وڪآهي ها، محبت، سچائي، ۽    وڪزندگي، صفتن جي خدا
ظاهر   قتطا ا       و،ٿ ريڪکي تي آئيني مثال انساني جو آئيني الئي،ڇايستائين

ش      رنگ، جي انسان سامهون ورجائي     لڪجي کي عمل .وٿ۽

مطلب    رسچنڪته  اٿسمجھن  ھوڻما وراٿ جو ع   اڇسائنس لفظ .اسيڪآھي
پا  ل      ڻپنهنجو انسان مادي ۽ فاني احساس       وٿ يڳکي، جي مادي جي هن پر مادي،

تنهن      ۽ آهي شامل غلطي .ريڪ۾ آهي    عارضي مادي،

ظاهر             ئيٻ کي مادي ابدي ۽ آهي، اهم ۾ حقيقت انسان روحاني الفاني، طرف،
.    و،ٿ ريڪ ع         جي خدا هو کي انسانن آهي اميد جي جنهن روح، ريڪ اسيڪيا
.  وڪجي و،ٿ ع       اهو آهي وجود ابدي ۽ حقيقي کان   سڪواحد احساس فاني

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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اچي    نظر کان        ڻاڪاڇ و،ٿماورائي نظر فاني اهميت جي انسان روحاني ته
ظاهر         انهونٿم ذريعي جي سائنس خدائي صرف ۽ .يٿ ئيٿآهي

ه       جيئن انسان ۽ آهي مادو خدا ش  ڪته کي     لڪخدائي انسان آهي، مشابهت ۽
ني      ڻرڪخواهش  صرف ۾، حقيقت ۽ مادو،      يڪگهرجي، جو روح آهي، مادو جو

.      ابهڪ و   انسان ته آهي عقيدو اهو ناهي ذهن،    وڪ يوٻ ٽشيء يا آهي، مادو
ح      پهرين ۽ آهي نه ه   و،ٿ يڙوٽکي  مڪروحاني کي ه  ڪتوهان دماغ ڪخدا،

پا.    انسان فاني مادي    ڻهوندو مادي (هنڏج ي،ڳل وٿکي ( “ خيال   ” تصوير انسان ته
جي.          احساس مادي موت ۽ بيماري گناهه، فريب، پيدا   يڙوڪآهي مان شاهدي

مر    وڪجي و،ٿ ئيٿ جي روح کان   زيڪالمحدود نقطه  ڪه اهرٻفاصلي فرضي
  , . پيش  کان هر        يٽال ڪه وٿ ريڪنظر جي مادي ۽ ذهن جي سان شيِءتصوير

.يٽال
9.516 :2-8

پا     پنهنجو ۾ آئيني ع  ڻجيئن اچي   سڪجو روحاني    و،ٿنظر تون، خدا ي،ٿتيئن
ع  .       سڪجو جي  محبت، ۽ سچ عقل، زندگي، مادي، جي    يڪآهين هن آهن، ديوتا

ظاهر    مان ج.  اٿ ينٿتخليق جي     هنڏ۽ حواس جسماني کي  يڙوڪاسان شاهدي
ماتحت      جي حقيقتن جي ع       نداسين،ڪسائنس ۽ مثال سچو اهو کي سڪاسان

ج  .ڻسڏ ههڳهر ايندو   ۾
10.494 :10-14

پورو             کي ضرورت انساني هر هميشه ۽ آهي ملي هميشه محبت .نديڪخدائي
تصور   مظاهرو          وٺس ڻرڪاهو جو طاقت جي خدا يسوع ته آهي ته يوڪنه

ه   ڻيڏشفا  صرف تائين،      ڊچون ڪالء عرصي محدود يا س  ڻاڪاڇنمبر نيڀته
هر     ۽ الء س     ڪالڪانسانن تمام محبت خدائي .وٿ ريڪفراهم  وٺ۾،

11.578 :5 ،16-18

  ] ري]  منهنجو محبت .ارڍخدائي    . چاهيندس  نه مان آهي

ني  سمورا       يڪيقينًا جا زندگيَء منهنجي رحمت پ  ينهنڏ۽ ۽. نديڳل يانٺمنهنجي
.     ] رهندس   ] ۾ گهر جي محبت الِء هميشه مان

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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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 

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

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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      - 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 ، 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 


