
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 8ٽآگس 

روح – موضوع

آگس  .2021، 8 ٽآچر،

روح — مضمون�

: متن   جو 36: 4استثنا  گولڊن

ماناھر"   آواز    ڪآسمان جو ان توکي هدايت       ڻيائين توکي هو جيئن ته ."ريڪالِء،

: پڙهڻ  15،  12-9،  1: 91زبور جوابدار

جي  1 ھي             وڪاھو پاي جي مطلق قادر اھو ، رھندو جاِء۾ جھي اعلٰيجي
رھندو.

ب     9 کي خداوند توھان جي   ايوڻاالِءجو ، به      اڪآھي ، آھي گاھ پناھ منھنجي
رھائش     جي توھان اعلٰي،

ن      ابهڪتوکي  10 ۽ ، پھچندي نه ويجھو     اڪ يڪبرائي رھائشجي تنھنجي وبا
ايندي.

مالئ   11 پنھنجن اھو چارج     نڪاالِءجو تي تو پنھنجي    يندوڏکي کي توھان ،
رک    ۾ طريقن .ڻسني الِء 

ک   12 توکي ھ  نداڻاھي پ       نٿپنھنجي پير پنھنجو تون متان ، .رائجيٽڪسان  رٿ۾

س    15 کي مون کيسجواب      يندوڏھو مان ۽ سا:  يندسڏ، ھوندس ڏگ سڻمان
          . عزت  جي هن ۽ ، پهچائيندس کي هن مان ۾ .ندسڪمصيبت

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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روح – موضوع

خطبو   جو سبق

بائبل
11،  10،  8: 143زبور .1

شفقت       8 پنھنجي جو صبح کي روسو.     يڻڏمون تي تو مون :يوڪاالِءجو آھي 
ھل          کي مون ۾ اِءجنھن رستو اھو کي .   ڻمون پنھنجو  مان االِءجو گھرجي

تو   .وٿ انڻک انھنڏروح
پوري        10 مرضي پنھنجي ته سيکار کي :رڪمون آهين      خدا منهنجو تون ته و

.        . و    وي ۾ زمين سي کي مون آهي سو روح تنهنجو
جلدي    11 کي :  رڪمون صداقت         پنھنجي خاطر جي نالي پنھنجي ، خداوند اي ،

مان         مصيبت کي جان منھنجي ، خاطر .ڪجي

18،  17،  8،  7: 134زبور .2

مالئ  7 جو الئي      ڪخداوند خيمو چواري جي ۽  اٿن ڊکانئس  يڪجي وٿانھن ،
کي   .اٿ ائينڏانھن

۽   8 ذائقو : سوڏاي بر     آھي چو خداوند ما    تڪته اھو آھي وڪجي ھوڻوارو
رکي   سٿم .وٿروسو

خداوندي    وٿروئي  ھوڻما ڪني17 ۽ مصيبتن        وٿ، سني جي انھن کي انھن ۽ ،
بچائي   .وٿکان

جي     18 آھي ويجھو جي انھن .   لٽٽ يڪخداوند جيئن    بچايو ۽ آھن جا دل
.وڪڙھ جو    روح متضاد

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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روح – موضوع

طرف( ) رب )18: 15پيدائش .3 (3 جي

ھ...    18 سان ابرام مون    ”   يوڪواعدو  وڪڙخداوند کي اوالد تنھنجي ، چيائين ،
،  نيڏھيَءزمين   آھي

(  2،  1: 16پيدائش .4 ( ، ( -6،  4مان طرف )  10۽ ) 15،(  2جي
نيا      يڻھا1 کيس زال جي ابرام :    يڻسرائي ھ : جي ھن ۽ ،   يڪڙائي ھئي انھي

.يڪڙھ ھو        ھاجر نالو جو جنھن ، مصري
عرض   2 توکي نو   وٿ ريانڪمان منهنجي . ٽو رڪ، مان  وٿسگھي  يٿو؛  ته

حاصل     ار کان .ريانڪھن و.       آواز جو سارئي ابرام ۽
ھاجره   4 ھو حمل       انھنڏ۽ کي ھن ۽ ، ج:  يوٿويو حاملہ    ڏھن  ھنڏ۽ ھن ته و

مال      يٿ جي ان ، آھي سندسحقارت      ڪويئي ۾ نظر .يٿجي ويئي 
ج 6 .ھنڏ۽ وئي             ي ھوَءمنھن ، آيو پيش سختيَءسان سان ھن سرائي
مالئ   7 جي خداوند پا     ڪ۽ ۾ بيابان وليو و   يَءڻکيس چشمي شھر  ٽجي ،

و    انھنڏ چشمي جي .انٽرستي

نو        8 جي سرائي ، ھاجرا ، چيو ھن تون    انڪٿ،  يڻرياڪ۽ ۽ آھين؟ آئي
وان        انھنڏيڪ مان ، چيو هن ۽ مال  وٿويندين؟ منهن   ڪمنهنجي جي سرائي

تان.
مالئ   9 جي خداوند مو     ”ڪ۽ تہ چيو کي مال  يٽھن ۽  انھنڏ ڪپنھنجي ،

پا  سندسھ   ڻپنھنجو .رڪھي  ٿکي
مالئ   10 جي خداوند گھ     ”    ڪ۽ تمام کي تنھنجي مان تہ چيو کي وائيندس وڻھن

،
پ    15 کي ابرام هاجره :    ٽ۽ پ : پنھنجي ابرام ۽ کي      ٽائو جنھن ، رکيو نالو جو

. اسماعيل    ، ،ائي ھاجره

( )  1: 17پيدائش .5 طرف ) جي (  5،(  2رب   ( ، ؛ طرف :( 19،  15جي  ( ، طرف جي
طرف )  20 (  20،(  3جي  ( ، مان طرف )  21۽ ،(1جي

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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ظاھر...     1 کي ابرام تہ     يوٿخداوند کيسچيو ۽ ،
ي     5 و نالو تنھنجو وري س  ڪنہ ابراھيم      يوڏابرام نالو تنھنجو پر ، ويندو

ھوندو.
جي      ”15 تہ چيو کي ابراھيم خدا نالو       ھنڪڏ۽ تنھنجو ، آھي سرائي زال تنھنجي

. ھوندو          نالو جو ان سارہ پر ، رک نه سارائي
ه         19 واقعي توکي زال تنهنجي سارہ ، چيو خدا جو.    ينديڻ ٽپ ڪ۽ ھن تون ۽

: رکندين   اسحاق نالو
20 : آهي           و کي تو مون ، ۾ باري جي اسماعيل بر     سڏ۽ کي هن مون نيڏ تڪ،

ه     ...آهي  کي هن مان ب   ڪ۽ قوم .ائيندسڻعظيم

قائم       21 سان اسحاق آء عھد منھنجو ، ندسڪپر
:(  8،  3: 21پيدائش .6  ( ، طرف طرف )  12،  10،  9جي جي )14،(  ؛2جي

  ):، (  18،  17،  15طرف  ( ، طرف؛ طرف )  20،  19جي (؛1جي
پ   3 پنھنجي ابراھيم انھيَءم    ٽ۽ نالو ،       ڻجو سارائي کي جنھن ، الِءايو

اسحاق.
و  8 ار کي    يوٿ وڏ۽ هن ۽ ويو يوڏ،
سارہ  9 پ   ڏ۽ جي ھاجره جي    ٽي ، مصري ،      اڪکي سان ابراھيم ھئي ائي ھن

.نديڪوليون 

پ      ”     ريڪتنھن10 جي ان ۽ انھي ھن تہ چيو کي ابراھيم االِء  ڏيڪکي  ٽھن ،
پ     جو زال ھن پ  ٽجو نہ    ٽمنھنجي وارث جيتو  يندوٿسان اسحاق ڪيڻ،

سان.
تہ     12 چيو کي ابراھيم خدا و  ۽ انھيَءجي    ريڪجي  ريَءڪاھو تنھنجي ۽

۾     ريڪ نظر تنھنجي جي.     ئيٿنہ  ڙکوئيندڏ، ۾ الھين سني سارا يڪانھن
کي         آواز جي ھن و ، آھي چيو توکي

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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ا     14 سوير جو صبح ابراھيم پا     يوٿ۽ ۽ ماني ۽ ھ  يَءڻ، ۽    يڪڙجي ، وي بوتل
کي   پنھنجي     نائينڏھاجرا کي ان کي         لھيڪ، ھن ۽ ، رکي تي ار ۽ تي

.ليوڪمو

پا 15 خرچ    يڻ۽ ۾ ھ       يوڪبوتل کي ار ھن ۽ ، ھي  يٽو يڪڙويو الئي  جي ان
.يوڏ

و  17 خدا مالئ      ريَءڪ۽ جي خدا ۽ آواز س     ڪجو کي ھاجرا مان ۽  يوڏآسمان ،
ا   ”   توکي تہ ھاجرا؟    يوٿکيسچيائين ، و      ڊآھي آھي و خدا االِءجو ريَءڪنه

. آھي     اھو جتي آواز جو
و  يٿا18 م  ريَءڪ، ھ      ڻک يٿکي پنھنجي کي ھن ۽ .ٿ، و   ۾
ھن         19 ۽ ، کوليون اکيون جون ھن خدا پا  ڏ۽ ۽       يَءڻو ، هوَءوئي ۽ کوھ جو

پا  و     يَءڻبوتل ۽ ، ،ريائين .ريَءڪسان پيئي   کي
و  20 خدا گ  ريَءڪ۽ .ڏسان ھو 

(  5: 2کورنتيان  7.1 ( ، 16-9تنهنجو

ما...    5 ايمان جو بيھ     ھنڻتوھان نه دانائيَء۾ جي     ڻجي خدا پر ، گھرجي
. ۾  قدرت

نه       9 اکيون ، آھي لکيل جيئن ن    ڏپر ، آھن ئي     نڪ يڪيون نھ ، آھن يون
داخل     ھوَءڻما ۾ دل جي     يوٿجي شيون اھي ، تيار   يڪآھي آھن يونڪخدا

الِءجي   پيار   يڪانھن .يونٿ نڪکيس

اسان        10 سان روح پنھنجي کي انھن خدا :  يوڪظاھر  انھنڏپر االِءجو  آھي
وال      جي شيء ھر .وٿ ريڪروح شيون        جھيون جون خدا ، ھائو ،

ما   11 الِءته روح       ھوَءڻما نھنڪ وٿ يڻا ھوڻا انھيَءجي سواِء ، شيون جون
جي  ا          وڪجي شيون جون خدا جو قدر ايتري آھي؟ ۾ ، ھوڻما وڪ وٿ يڻان

. روح    جو خدا پر

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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حاصل   يڻھا12 جي           يوڪاسان روح اھو پر ، نہ روح جو دنيا ، جو  وڪآھي خدا
ا.     اسان جيئن ته جي    ونڻآھي کي شين کي    يڪانھن اسان آزاديَءسان

.نيونڏ طرفان      جي خدا آھن ويون
الھايون    يونڙھڪ13 اسان جي      اٿشيون نہ ۾ لفظن انھن دانائي  ھنڻما يڪ، جي

جي   يٿسيکاري  پر سيکاري   ڪپا يڪ، روحاني.    وٿروح جو شين روحاني
مقابلو   .ڻرڪسان

ما  14 قدرتي ن        ھوڻپر قبول کي شين جي روح جي اھي:  نڪ اٿخدا االِءجو
 : ن    آھن الِءبيوقوفي ا    يڪانھيَء کي انھن ا  وٿسگھي  يڻاھو اھي تہڻاڪ،

. آھن      ويا پرکيا تي طور روحاني
جي  15 اھو فيصلو       وڪپر جو شين سني آھي پا     وٿ ريڪروحاني اھو تائين ا ڻ،

فيصلو   ھوَءڻما نھنڪئي  .وٿ ريڪجو
پر            نھنڪاالِءجو 16 کيسسيکاري؟ اھو ته ، کي عقل جي خداوند آھي اتو

و  .ٽاسان دماغ     جو مسيح آھي

صحت   ۽ سائنس
1.89 :20-21

ج        آھي ويندو و ، خدا ، .ھنڏروح آھن     حواسخاموشھوندا
2.210 :5-6

. آھن          ل احساسسان روحاني ثبوت ۽ اصول جو عيسائيت
3.505 :16-28

سمجھي   بلند    وڪجي وٿروح کي سچائي    وٿ ريڪشعور سني .وٿوي  انھنڏ۽
چوي     مصنف جو ”     وٿزبور گھ:  تمام آھي اعلٰيتي شور  يَءڻپا نڻخداوند جي

سمن     ، ھائو ، .    ڊکان ني     احساسروحاني روحاني کان لهرن طاقتور جي يَءڪجي

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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 . سمجھ  آھي ق           ڻپرک جي بندي حد ۾ وچ جي حقيقي غير ۽ .طارحقيقي آھي 
سمجها  ظاھر   -        يڻروحاني کي پيار ۽ سچائي ، زندگي ، ظاھر   يٿ ريڪدماغ ۽ ،

،    يٿ ريڪ احساس ثبوت    ائناتڪخدائي روحاني سائنس  وٿ ئيڏجو عيسائي
۾.
حقيقت            ڻسمجھ ھي آهي اها نتيجو جو حاصالت علمي آھي نه ، ناھي دانشور

آ      روشنيَء۾ جي شين .ڻڻسني جي 
4.506 :18-21

ا     ، خدا ، گ    ڻروح کي خيالن انھن       وٿ ريڪ ڏسريل ۽ ، ۾ چينلن مناسب پنھنجن
ظاھر    کي ھ     وٿ ريڪخيالن اھو جو ايستائين پن    يڪڙ، جي النڊمقدسمقصد

کولي   ظاھر     وٿکي مقصد جيئن .ئيٿته

5.512 :8-16

پ            ۽ ، سان طاقت ۽ موجودگي ، طاقت آھي عالمت ونگ    ڪپا ڻروح ، سان خيالن
      . مالئ   اھي موجودگيَءجا جي ھن سان پيار و   ڪسان جن ي   ٽ، و ڪپا ڪکان

گھ         ۾ ماحول روحاني جي دماغ ، آھي پنھنجون      وڻچارج طور نتيجي ۽ ، آھي
پيدا    يھر جي.     يونٿ نڪخاصيتون روپ انفرادي جا ن  يڪانھن پر  ونڻا اٿاسان ،

ا  ج         اٿ ونڻاسان سان فطرت جي خدا فطرتون جون انھن .  يلڙته روحاني  ۽ آھن
اھ   ، بيان   يَءڙنعمتون ظاھر     يونڪطرح ، آھن ،      يلٿويون تابعدار تائين ا ، آھن

. رياستون      جون سمجھ روحاني ۽ ايمان

6.308 :14-15

متاثر    کان شعوري           يلٿروح جيئن الھايو سان خدا ۽ ، آوازو جو سچ سرپرستن
ما    جيئن تي .ھوڻطور سان   انسان

7.84 :3-13

حاصل             کان نظر نقطي جانبدار غير ، روحاني کي فصاحت پنھنجي پيغمبرن قديم
پيش       يوڪ برائيَءکي ته نه سمجھ     ڻرڪ، غلط کي افساني جي  -  ڻ۽ مستقبل ،
. يڪٿا ج         کان بنياد جي عقيدي انساني ۽ بنيادن افيڪسائنس۾   ھنڏجسماني

ھج    ئيڪترقي  جيئن ته ما      ڻوي ، ھجي سچائيَءسان ب   ڻ ھوڻجي نبي جيڻ۽
،      اٿون  تي طور ارادي ھ           رولٽنڪغير پر ، جي وتن يا ، روحن ، وتن يڪڙناھي

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 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 8 ٽآگس

روح – موضوع

            . جي  جو سوچ ۽ ، دماغ خدائي ، موجود ھميشه آھي اھو جي دماغ  وڪروح ھن
رکي    تعلق ا        وٿسان کي مستقبل ۽ حال ، ماضي .ڻڻ، الِء 

8.581 :4-7

انسان.      خيال جا خدا .    يٿمنتقل  انھنڏفرشتن خالص   ، وجدان روحاني آھن رھيا
پا  يڪني املڪ۽  مقابلو           ائيڪ، جو برائيَء سني ، الهام جو امرتا ۽ ، ڻرڪ،

. موت   ۽ حسد
9.298 :25-30

وائي              ڪمالئ کي خوبين جي جانورن پنھنجن جي انھن ، جاندار جا انسانن آھن نه
     . ما  آسماني آھن اھي پر آھن ا  ھوڻرھيا .امڏ، تي         پنن ، نه مادي ، تي روحاني

،             ڪمالئ ريل سان پيار ۽ سچ ، خيال خالص جا خدا ن  وبهڪآھن ته  وٿفرق پوي
ا    انفراديت .يٿسگھي  يٿسندن

10.299 :7-17

ظاهر        ، آهن خيال بلند فرشتا آهن   يٿمنهنجا ،     نهنڪرهيا تي دروازي جي قبر
دفن      عقيدي انساني ۾ .  يڏ ريڪجنهن آ        ان کي اميدن زميني پياري جي ان آهي

م    اھي سان پا   يڪڙھ اٿ نڪاشارو  انھنڏ يٿرين ۽ روسي  ائيڪنئين واري
جي         انھنڏ ان ۽ اعلٰينظرين زندگيَءجي نمائندا   ڪمالئ. انھنڏ خوشين، جا خدا

ارند.   ھي پا  ھنڪڏمخلوق  ڙوند ڙآھن ون          ڻبه نه طرف مادييتجي يا ، گناھ اٿ،
هدايت    پر ني    اٿ نڪ، سني اصول ،       ينڪخدائي انفراديت حقيقي ھر جتي ، جي

گ       مثال جي خدا يا ، ھدايتن.    يٿ ئيٿ ڏتصوير روحاني سان ڻيڏيان  انھنڏانھن
گ    سان اسان تفريح       ڏاھي اسان ۽ ، آھن .نداڪرھندا خبر  ”    بي کي فرشتن آھيون

11.95 :28-3

نن        دنيا ، ريل سان وهمن انگيز ،        ڊحيرت آهي رهي سمهي ۾ گهيري نڪالڪجي
خواب   .        سيڏجا ن   پرو کي حقيقتن جي احساسوجود مادي آهي ريڪ وٿرهي

آ          سچائيَء۾ ابدي کي شعور انساني احساس روحاني آهستي.  وٿ يڻپر انسانيت
وي     تي ا .   يٿآهستي کي        شين سني ۾ سمجھ روحاني احساسکان جي گناهن
سک    تي طور ج         ڻصحيح سان زنجيرن کي دنيا عيسائي ، ناپسند .وٿ يڪڙجي

12.265 :3-9

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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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 8ٽآگس 

روح – موضوع

سمجھي   خزانا             وٿانسان جا پيار ۽ سچا جا ان جيئن ۾ تناسب کي وجود روحاني
        . متوجه  طرف خدا ته گهرجي کي موتين آھن مقصد      ينٿويل ۽ جذبا جا انهن ،

ون    طور هج  -    اٿروحاني الزمي کي انهن هج      ڻ، ويجهو جي تشريحن وسيع ڻجي
جو      المحدود ۽ ، احساسحاصل    جههڪگهرجي انهي  - هرجيگ ڻرڪمناسب ،

ختم        کي موت ۽ گناهه .ريڪالِءته سگهجي 

13.574 :25-30

االئي           اھو االِءجو ، قارئين پيارا ، سوچيو بابت ۽      يندوڏھن ، مان اکين جي توھان
وارو     سندؤڏتوھان  پنن نرم . بوترڪته بل    لھندو تي جنھن   يڙاھ لڪتوھان ، حالت

جو    توھان پيار   وٿسمجھي  ڙکوئيندڏ۽  ڪاحساسغضبنا  ڙکوئيندڏکي ريڪ،
.يڪڙھ وٿسگھي  تفريح      خبر بي کي فرشتي

14.174 :9-14

م         کان نگاهن نقطي مادي ، قدمن جي ه      ڻار يٿسوچ ۽ ، آهن سست گهيڊ ڪ،
مسافر    جو مالئ      اٿ نڪاشارو  انهنڏرات موجودگيَءجا جي ھن روحاني - ڪپر

جي  ائين    يڪوجدان کي گھ ” ھنڏج اٿاسان ،    يڻرات آھي ويجھو ينھنڏگذري
. اداسآھن“ -      محافظ جا اسان آھي

15.224 :22-27

وي   ڪه مظاهرو       ڪاعلٰي۽ انصافجو ، عيسائيت ۽   نديڪعملي بيمارين ۽
پورو        کي ضرورتن جي انسانن ۾ بي       نديڪصحت تي دروازي جي عمر هن ي ،

الِءدست     داخال ، .       ئيڏ ڪآهي بند   يا کوليو دروازو توھان ا آهي ان ندؤڪرهي
زيارت    جي جي   ڙندڪفرشتن ، جيئن     ميَءنر وٿاچي  وڪتي ، خاموشيَء۾ جي

و      سرپرست ھو آيو پھريائين وقت؟   ٽھو جي دوپہر

16.559 :8-16

نن   ”   ، ا جو سوچ “   وڙسائنسي سمن  ۽ براعظم پھچي   ڊآواز جي  وٿتائين دنيا
.   ورانھينڏ ا   جو سچ تائين ج       ” يلڻ ڻحد جيئن الِء، دماغ انساني ، وئيڪ ھنڏآواز

.   ندوڪ ڙگجگو وي  اھو ھن       وٿآھي اونداھين خوفجي ۽ ۾ اھو.  ريگستان تي
گجگو  ”  ست جنم   “ڙبرائيَءجي ل     وٿ ئيڏکي جي انھن ۽ کي   لڪ، وٿ يڪقوتن

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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روح – موضوع

م    جي آوازن بيان    ملڪجھي کي .      ڻرڪالھين جو  طاقت جي سچ پوِءآھي الِء
ظاھر    ، .يوڪظاھر تباھيَء۾     گمراھيَءجي

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      الِءهڪ 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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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روح – موضوع

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 


