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آ  .2021، 3  وبرڪٽآچر،

حقيقي  — مضمون	 غير

: متن   جو 24: 7یوحنا  گولڊن

نه"       فيصلو سان لحاظ جي فيصلو      ريوڪظاھر جو انصاف پر ."ريوڪ،

: پڙهڻ  7-3: 10کورنتيان   2  جوابدار

گھمون     ڪيڻجيتو3 ۾ گوشت ن       اٿاسان جنگ پوِء کان گوشت اسان اٿ،
:ريونڪ

ھ     )4 جا جنگ جي اسان جي       يارٿاالِءجو خدا طاقتور پر ، ناھن جسماني
کي     قلعن مضبوط (الِء ڪڻوسيلي

الئ  5 کي جي      ڻتخيل شيِء اعلٰي ھر ۽ خالف      ڻپا اڪ، جي علم جي خدا کي
آ        يٿ ريڪبلند  ۾ قيد کي سوچ ھر ۽ الِء    يٿ يڻ، فرمانبرداريَء جي مسيح

رھ  6 تيار و      ڻ۽ بدلو جو نافرمانين سني ج   ڻ۾ ، جي  ھنڏالِء توھان
پوري   .ئيٿفرمانبرداري

ظاھر   7 توھان وجھو       ڻيٿا نظر تي شين پوِء نھنڪ ھنڪڏجي ا؟ٿکان
پا  ھوَءڻما پا            ڻکي کيس ته ، آھي جو مسيح اھو ته آھي روسو اھو  ڻتي مان

سوچ  جا              ڻوري مسيح اسان ئي تيئن ، آھي جو مسيح ھو جيئن ته ، گھرجي
آھيون.

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
(وٿ سيڏرب ) 7: 16ساموايل  1.1

ن...   7 ما  سيڏ وٿخداوند ما  و؛ٿ سيڏ ھوڻجيئن کي   ھوڻاالِءجو ظاھر ظاھر
رکي        وٿ سيڏ نظر تي دل خداوند پر .وٿ،

14،  13،  8-5: 17يرمياه .2

فرمائي    يَءڙاھ5 خداوند ما    وٿطرح انھيَء آھي جي  ھوَءڻلعنت روسو وڪتي
اھي      وٿ ريڪ ۽ ، تي ھ  وٿانسان دل       ٿپنھنجي جي جنھن ۽ ، گوشت يڏ جو
.يٿ کان   خداوند

اھو  6 نھ        يندوٿاالِءجو ۽ ، وانگر تپش جي .ھنڏج سندوڏريگستان ايندو   سو
ھ         ، رھندا تي ھن بي ۾ بيابانن .ڻلو يڪڙپر ناھن       آباد ۽ ۾ زمين واري

ما   7 اھو آھي رکي     وڪجي ھوڻاو روسو تي اميد     وٿخداوند جي جنھن ۽ ،
. آھي  خداوند

و   8 انھيَء اھو جي     يَءڻپا وڪجي يندوٿوانگر  ڻالِءجو ۽ ، آھي وڪسان
پا  جي   وٿ يڙپکي ونڙسندس نه     ناريڪدرياَء ۽ ، گرمي ھنڏج سندوڏتي

خش         ۽ ھوندو؛ پنو جو ان پر ، ۽        يَءڪايندي ، رھندو نه محتاط ۾ سال جي
.ندوڪبند  ڻيڏ يڪن

جي       13 ، اميد جي اسرائيل ، خداوند کي   يڪاي ۽     يڏتو ، شرمندا آھن ويا
خداوند             يڪجي انھن االِءجو ، ھوندا لکيل ۾ زمين سي ھوندا پري کان مون

پا    يوڏکي  جيئري ، .يَءڻآھي چشمو   جو

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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شفا   14 کي مان       يڏمون ۽ ، خداوند اي مان       يٿ، ۽ ، بچاِء کي ويندسمون
.      : آھين  ساراھيل منھنجو تون الِءجو ويندس بچي

13،  10-5: 8متي .3

ج 5 داخل   فرناحومڪعيسٰي  ھنڏ۽ ت  يوٿ۾ ،   وڪڙھ سٽو ھنڏ، آيو صوبيدار
کيسعرض    تہ يوڪجنھن

چو 6 سخت              ڻ۽ ، بيمار جي فالج آھي وي ۾ گھر انھو منھنجو ، خداوند اي ،
.ڙکوئيندڏ

شفا     ”      7 کي ان ايندس۽ آء تہ کيسچيو عيسٰي .يندسڏ۽

جواب  8 منهنجي  ”         نوڏصوبيدار تون جو ناهيان الئق ان مان ، خداوند اي تہ
         : نو    منهنجو ۽ ، الهاِء لفظ و ر پر ين و اچي .يٿشفاياب  رڪهي ويندو 

ھ   9 آء جي  ھوڻما وڪڙاالِءجو ان       وڪآھيان ھي منھنجي ، آھي ھي اختيار
    : ما  ھن مان ۽ آھن چوان   ھوَءڻسپاھي و     وٿکي اھو ۽ ئي.   وٿ، ،   انھنڏ۽ اچو ،

اچي    اھو ھي       وٿ۽ ، کي خادم منھنجي اھو    رڪ۽ ۽ .وٿ ريڪ،
ت     ھنڏج10 ، ،و اھو جي      يٿحيران  ھنڏعيسٰي چيائين کي انھن ۽ يان يڪويو

بيش    ، آھن سچ     ڪآيا کي اوھان و      وٿآء ايترو کي مون ، ونهڪايمان  وڏايان
. نه       ۾ اسرائيل ، نه ، مليو

13       .   ”      ، آھي آندو ايمان تو جيئن ۽ و رستو پنھنجو تہ چيو کي صوبيدار عيسٰي ۽
توسان    اھو .      يوڪتيئن خود  خادم جو ھن ۽ .ڪالڪوي ويو     پائي شفا ۾

46-37: 12یوحنا .4
جيتو 37 ايان     ڪيڻپر جي انھن تي      ياڪمعجزا  يترائيڪھن انھن انھن پر ، ھئا

. آندو   نه ايمان
پورو         38 قول اھو جو نبيَء عيسى ته الِء جي  ئيٿھن اي     وڪ، ، ھو الھايو ھن

  ، رپور      نھنڪخداوند جي اسان آھي آندو ۽   ٽايمان خداوند  نھنڪتي؟ تي
ھ  آھي؟ يوٿنازل  ٿجو

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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نہ    ريڪتنھن39 يقين ا   ريڪاھي ، ،      تہڻاڪسگھيا ھو چيو وري عيسٰي اھو
انيون     40 اکيون جون انھن سخت        يونڏ ريڪھن دل جي انھن ۽ ، ئيڪآھن

سان.        اکين پنھنجي کي انھن ته سمجھ      ڻسڏآھي نھ ۽ ، گھرجي گھرجي ڻنھ
شفا               کي انھن کي مون ۽ ، و بدلجي ۽ ، سان دل .ڻيڏپنھنجي گھرجي 

ج     41 ، چيو عيسٰي الھيون جلوو    ھنڏاھي پنھنجو .ڏھن الھايو     بابت ھن ۽
و     42 به باوجود جي ان گھ  مراننڪح نڏپر فريسين    سٿم نڻمان پر آندو ايمان

نه      ريڪجي  اقرار جو ان مان       يوڪانھن عبادتخاني کي انھن متان يوڪ،
وي.

ما  43 انھن ي         ھنڻاالِءجو و کان ساراھ جي خدا کي ساراھہ .يوڪپسند  ڪجي

جي     ”44 تہ چيو ۽ روئي آ    وڪعيسٰي ايمان تي نہ      وٿ يڻمون ايمان تي مون سو ،
مو        يڻآ وٿ کي مون جنھن تي انھيَء پر .ليوڪ، آھي 

جي 45 کي   وڪ۽ کي    وٿ سيڏمون انھيَء مو    وٿ سيڏسو کي مون ليوڪجنھن
آھي.

ه   46 آهيان آيو جي      ڪمان ته ، ۾ دنيا يقين     وڪروشني تي مون ان وٿ ريڪبه
ره     نه ۾ اونداهي .ڻکي گهرجي 

(  27،  26،  24،  23،  3-1: 23متي .5 ( ، 28الء

مي   1 الھايو عيسٰي ،      ڙپوِء کي سندسشاگردن ۽ کي
سي         2 جي موسٰي فريسي ۽ عالم جا شريعت ، .ٽچئي آھن    ويا تي
جي  ريڪتنھن3 مشاهدو     جھڪ يڪاھي تنھنجو آھن ،  نداڪچوندا آھن

۽   نداڪمشاهدو  يڪجي .     نداڪآھن جي  انھن اوھين پر پوِء  منڪآھن کان
نه:       ريوڪنه  ۽ آھن چوندا اھي .نداڪاالِءجو آھن 

23 ! ا            منافق ، فريسي ۽ عالمو جا شريعت ، الِء اوھان آھي ته ڻاڪمصيبت
۽      سون ۽ پودين ،      اٿ يوڏحصو  ھونڏجو  مينڪتوھان فيصلي ، قانون ۽ ،

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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ھ        کي معاملن بھترين جي ايمان ۽ :    يوڏ ائيٽرحم کي  توھان اھو ڻرڪآھي
نه      رد کي ، .ڻرڪگھرجي گھرجي 

جي      24 ، آھيو وارا ھدايت ان وجھن   ڪڙما يڪاوھين نگلين     اٿتي کي ا .اٿ۽
صاف       26 اھو پھريائين ، فريسي ان ۽   وڪجي ريوڪاوھين آھي  الھيَءٿپيالي ۾

صاف        به اھران جو انھن ته .وٿسگھي  يٿ،
جي       ... 27 ، آھيو وانگر قبرن سفيد اوھين خوبصورت   يڪاالِءجو ۾ حقيقت

ما      اٿ ينٿظاھر  مرده آھن اندر پر ھ  ھنڻ، ناپا     ينڏجي جي طرح ھر ائيَءڪ۽
سان.

ما      يَءڙاھ28 طور ظاھري بہ اوھين جي     اٿسريل  انھنڏ ھنڻطرح اوھان پر ، لو
ب       ۽ منافقت آھن ريل ۾ .ائيڙاندر

طرف   )18-16،  8-6: 5کورنتيان   6.2 (2جي

رھون     ريڪتنھن6 پراعتماد ھميشه ا  اٿاسان ج  اٿ ونڻ، ۾   ھنڏ، جسم اسان
: آھيون          حاضر غير کان خداوند اسان ، آھيون ۾ گھر

ھلون)     7 سان ايمان اسان .(ڻسڏ،  اٿاالِءجو نه   سان
رکون   8 يقين چوان    اٿاسان مان بل     وٿ، آھي راضي ۽ غير   هڪ، کان جسم

رھ  حاضر      ڻحاضر سان خداوند ۽ .ڻيٿ، الِء 
پوِء      اٿ ونڻا يڻھا ريڪتنھن16 کان گوشت اسان :ھوڻما وبهڪ~ته آھيون   نه

جيتو   ، ھا           ڪيڻھائو پر ، آھي ساتو پوِء کان گوشت کي مسيح يڻاسان
وي    اٿ ونڻا يڻھا کيس اسان .ونھيڪ ڪته

ھ      ھوڻما وڪ ھنڪڏجي ريڪتنھن17 اھو ، آھي ۾ جاندار  وڪڙمسيح نئون
پرا:  . يونڻآھي آھن     ويون گذري نيون    سوڏشيون شيون .يٿ، آھن   ويون

پا             18 وسيلي جي مسيح عيسٰي کي اسان جنھن ، آھن جون خدا شيون ۾ ڻ۽
،  يوڏمالئي  آھي

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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18-14: 6کورنتيان   7.2

گ     14 سان وارن مساوات غير جو   ڻا ڏاوھين سان :يڙبرابريَء آھيو    ويا نہ
جي   يڙھڪاالِءجو  آھي سان     ائيَءڙب اڪرفاقت اونداھين ۽ آھي؟ سان

جو   آھي؟  وڙھڪروشنيَء واسطو
سان     15 بيالل جو مسيح اھو     وڙھڪ۽ يا آھي؟ آھي  وڙھڪواسطو حصو

سان؟ افرڪ وٿمي  وڪجي
مندر              16 جا خدا زندہ اوھين االِءجو سان؟ بتن مندر جو خدا آھي معاهدو ا ۽

گھمندس۽.                ۾ انھن ۽ ، رھندس ۾ انھن مان ، آھي فرمايو خدا جيئن آھيو
خدا     جو انھن .يندسٿمان ھوندا       قوم منھنجي اھي ۽ ،

ن    ريڪتنھن17 اھر مان جدا    روڪانھن ۽ فرمائي      يٿ، خداوند ، ،و ۽  وٿو ،
ھ   ڪناپا کي .     ٿشيِء حاصل   توکي مان ۽ الئي ، ندسڪنہ

پ         18 منھنجا ھوندؤ ۽ ، پيُء جو توھان ھوندو مطلق      ٽ۽ قادر خداوند ، يئرون ۽
.وٿفرمائي 

صحت   ۽ سائنس
1.472 :24- ) 3-30،  26س )

  . جي             اھو دائمي ۽ ھميشه ، آھي ۾ سندسمخلوق ۽ خدا حقيقت اھي وڪس
اھي         وٿ اھو ۽ ، آھي سو . …  وڪجي وٿاھو ا    اسان آھي ويو اٿ ونڻاھيو
جنھن               رسچنڪ ، آھي اناپو جو جسم يا دماغ فطري غير سني ته سائنس۾
ا       ٽو س نه ۽ آھي حقيقت .ڪيڻجيتو پڻنه ساي      ۽ حقيقي آھي ظاھر

2.243 :32-6

ن               پيدا اھو ، سرچشمو جو وجودن سني ۽ آھي و چ خدا ريڪ وٿجيترو
تنھن     خرابي جسماني يا آھي        يڙاھ ريڪاخالقي فريب پر ، آھي نھ حقيقي خرابي

    . و    انهن سائنس خدائي سراب جو غلطي ظاهر    نڏ، کي انھن. يٿ ريڪحقيقتن

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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،3 وبرڪٽآ 
حقيقي غير – موضوع

مظاھرو        جو زندگيَء عيسٰي تي بنياد م    ڻ ڊبه  ھنڪڏ،  يوڪجي نه غلطي ڻيا
ش  نھنڪجي  .لڪبه ۾ 
3.250 :6-13

ه   وجود جي      ڪفاني وجود فاني آهي پر      اڪخواب ، آھي نه وجود حقيقي
.     وٿچوي  جي ”   آھي انا اھو روح آھيان مان ن   ھنڪڏ وڪاھو خواب ، سيڏ وٿبه

سمجھي   جي    وٿپر شيون ن   هنڪڏ وڪس غلط ۽   ئيٿ وٿبه باشعور هنڪڏ،
جي  ن  هنڪڏ وڪآهي ا    وٿبه پر ، مي   وڪجي و؛ٿ يڻمي ئي    وٿنه نه هنڪڏ۽
ما.  وٿمري  .      ھوڻروحاني روشنيَء      پر ، ناهي خدا انسان آھي مثال جي انا ھن
ه  جي   ڪجي وانگر ن   وڪشعاع مان خدا        وٿ ريڪسج ، نتيجو جو خدا ، انسان ،

ظاهر   .وٿ ريڪکي
4.512 :21-25

پيدا       ڪه مان عنصرن المحدود جي ۽        اٿ ينٿدماغ معيار ، رنگ ، روپ سئي
      . و            ر نوعيت روحاني جي انھن طور ئي ۽ بنيادي ئي ، ذهني آهن اهي ۽ ، مقدار

معلوم     ذريعي حواسن .يٿ ئيٿروحاني
5.21 :25-10

ھج     ۾ ھمدرديَء سان ما   ريڪ ڻمعاملي دنياوي آھي     ھوڻ، تي نشاني جي غلطيَء
  . ه    هو ندو و اتي جي    ڪ۽ آهي وانگر ي     وڪمسافر و طرف تفريحي ڪه وٿاولهه

 . الِء  .     شڪدل مپنيڪسفر ھن      يان پ جي سورج آهن دلچسپ خوشيون ۽ آهي
او      ينھنڏ ھو ، پوِء جي    وٿري  انھنڏ رکان آھي مطمئن پا    ھنڪڏ، و ر کي ڻاھو

و     ۾ سمت تصور   ڻصحيح .        ريڪجو زگ  زگ پنھنجي ، ھلي تي ا ورسڪسگھي
ھو     ، شرمندو پاسپور    نھنڪتي جو حاجيَء سوچيندو    ٽسمجھدار ، قرضوندو

پيروي              جي ان ۽ ولھي رستو سو ته سان مدد جي .ريڪانھيَء

۽          -  ولمڊپن يڙجھ تڪحر خودغرضي ، اميد بخششجي ۽ گناھ ۾ وچ جي
ھل      پتي مسلسل آھي سبب سست  -      ڻحساسيت ترقي اخالقي جي اسان يٿ،

جا.      تي تقاضا جي مسيح ما  ڻويندي .    کنڏکي  ھنڻ،    ، کي انھن اھو آھي تجربو جو
پا    يڙو ، وانگر بچائ  ڻمردن زوردار   ڻکي م  ؛ڻرڪ وششونڪالِء جي سيح۽

اھي      ذريعي جي محبت .اميابيڪ وششونڪقيمتي آھن     ويون سرجي سان

6.298 :8-24

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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وي       چيو احساس مادي کي ه   وٿجنهن صرف جي    ڪاها احساسن عارضي فاني
ج  يٿ ئيڏخبر  گواهي        هنڏ، جي سچ احساسصرف روحاني .وٿسگهي  ئيڏته

نه             درست احساس اهو جيستائين حقيقي آهي حقيقي غير ، الِء احساس مادي
.ئيٿ سائنسطرفان    عيسائي

سمجھ              روحاني ، ايمان ، اميد ، وجدان ، برخالف جي حواسن مادي ، ، ڻاحساس
       . ظاھر     کي عقيدي ان احساس مادي آھي شامل حقيقت ، ته وٿ ريڪنتيجو

            . ۾    وچ جي احساس جي درد ۽ خوشيَء ، عقيدو انساني ھي آھي ۾ مادي دماغ
          ، موت ۽ زندگي ، خوف ۽ اميد ، حقيق     ھنڪڏمتبادل غير يا فاني حد  يبه جي

ن   اھر . وٿکان ج  حاصل   ھنڏپھچي اعالن      يٿحقيقي جو جنھن ، ويو يوڪوي
خوشي     ، سائنس ئي     ڙرند وڪ ونھيڪآھي نه ۽ . اڪ، روحاني    ي آھي اميد

جھ   ، نو   ڪوڙخياالت ۽ شروع     سٽنمبر کان اصول ين     نڪ، م ۽ مادياتي وڪ،
ون.       تي ا خيال روحاني ھج        ھنان اٿعقيدو ۽ ، خدا ، اصل خدائي جي ڻجي

احساس   .انھنڏروحاني

7.359 :29-21

ه    ڪه ۽ سائنسدان فن   ڪعيسائي ن . ارنڪمخالف ھ   آهن :وٿچوي  وڪڙوانگر
و”  . ٽمون ج         شاندار فراموش۽ ناقابل ، نظريا روحاني کي   ھنڏآھن انھن يا

مان   سنداڏ ا          -  وٿ ريانڪجيئن ۽ ، ۾ پيار ۽ روشنيَء حقيقي جي انھن ھي  وڻ، ته
ن          مان سچ ته و آھن دائمي ۽ حقيقي ته   -     تلڪنظريا لھندو کي انھن ، جھڪآھن

   . ائي  و ناھي ک     يوڏبه ئي س ۽ .يٽ، حقيقي          آهي ا ته سان اندازي صحيح ، ويا

فن  غلط: ”    نوڏجواب  ارڪئي تجربو منھنجو و.  يوڪتوھان به يڪ ٽمون
جي       جي انھن سواِء ناھن نظريا .   يڪدماغي آھي      سچ اھو آھن ئي مادي ۽ ذهني

نام      کي نظريي ان ماديت تباھ   ملڪته مان      يٿ ائيڻب ڙندڪ۽ باوجود جي ان پر
م  .   ندسڪنه  ٽپنھنجو اھ     کي مون الِء جي توھان ۽     يڙ، ، آھي خوشي ذاتي

حيران    ايتري وي   ڙندڪاھي کان .   ڪحد گھ   کي انھن آھن خودمختياريَء ٽنھ
رک              اھر کان نظر طرح يَء چ کي روح ۽ ، آھي ضرورت .ڻجي گھرجي 

-يڙهڪ،  ڙهندڙپ پيارا           ، هوندي حقيقي الِء توهان سوچ خارجي يا تصوير دماغي
ن      توهان ئي روحاني؟ يا .  ريڪ اٿمادي توھان  پنھنجو    ڪسگهو آھيو رھيا ي

.       يلڊآئي جو.         توھان معاملو يا روح ته يا دائمي يا عارضي ته يا آھي مثالي ھي
 . جي  آھي ما  ريوڪ وششڪتوھان  ھنڪڏنمونو و     لزڊه توھان پوِء ته عملي ٽ،

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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تي   پن  يَءڙگھ ڪھ. ونھيڪ وبہڪطور ليو         ولڊجي ا ۽ تي ا کي توھان ، وانگر
کي       رن جي مادي ، .ينديڪويندو جھولندي          ۾ وچ جي حقيقي غير ۽ حقيقي ۽

8.227 :21-10

بلند      رسچنڪ معيار جو آزاديَء روئي   يٿ ريڪسائنس يان: "  يٿ۽ پ منھنجي
  .    "! جا!!          دنيا ايو رستو يسوع فرار مان غالميَء جي موت ۽ گناھن ، بيمارين ل

قبول    ، “    ريوڪشھري      ” آزاد  ۽ ، آزادي شاندار جي ارن جي توهان!  يوٿخدا هي
      .    ، فريب جو عقل مادي آهي حق خدائي پابند      نهجو کي توهان ، قانون خدائي

،         يوڏ ريڪ الجهي کي عضون آزاد جي توهان ، جي    يوڏآهي توهان ، آهي
معذور    کي کي       يوڏ ريڪصالحيتن جسم جي توهان ، يوڏ ريڪ مزورڪآهي

جي        وجود جي توهان ۽ ، خراب   يبلٽآهي .يوڏ ريڪکي آهي 

ح    ھنڪڏجي تي انسان نافرماني       ڻرڪ ومتڪخدا ، ھا اھي قانون مادي الِء
بيمار    اڪجي ريڪ کي نه         ريڪانسان نظرانداز کي قانونن انھن عيسٰي ، ريڪھا

. ۾               مخالفت جي حالتن مادي سني ۽ ۾ مخالفت جيسي انھن ھا

جي       بيماريَء دماغ فاني يا منتقلي نامم     نڪجي منتقلي جي خيالن نڪخاص
جي  يٿ ا     هنڪڏويندي کي حقيقت عظيم --     يوڻان ته   ، يعني ، ي غير  اڪو به

نه       داخل ۾ وجود شيِء .  يٿفطري ھ        وراثت آهي خدا زندگي ته و ، وڪڙسگهي
پن         کي نظريات الِء عقيدي فاني آھي موضوع جي   ڻاھم پر ا  ھنڪڏالِء ونڻاسان

و         جھڪته  اٿ اسان ، آھي حق پر نه حقيقي نه  ڪخطرنا وبهڪ ٽبه ورثو
ختم       بيماريون جسماني ۽ ، .يٿھوندو وينديون 

9.403 :14-20

ح    کي صورتحال سمجھو   ھنڪڏجي اٿ ريوڪ~ مڪتوھان وجود   اٿتوھان فاني ته
هج        نه ۽ آھي حالت جي فريب .    ڻخود فاني   مسلسل دماغ فاني حقيقت جي

پيدا    تي ائين          ريڪجسم اھو ۽ نتيجا جا راين غلط آھي جاري ڻرڪرھيو
محروم           کان طاقتن تخيالتي پنھنجي غلطي فاني جيستائين ، ي  يٿرکندو و

جي    چائيَءس ، ذريعي .يٿ يڏ يڪو يڪو اڪجي کي      ويب فريبجي فاني

10.208 :20-24

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       جي ابدي ۽ سچي ته تيار    ريونڪحاصل  ڻاچو ۽ ،     ريونڪ، الِء را، جي روح
ح    -     ۽ را ، بادشاھت جي جي      مرانيڪآسمان ، جو آهنگيَء هم و  وڪعالمگير نه

سگھجي   سگھي         وٿائي رهي ۾ غيب سدائين ئي نه .وٿ۽

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 

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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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 

_____________________

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 


