
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،23 جنوري 
سچ  – موضوع

جنوري  .2022،  23 آچر،

سچ—   مضمون

: متن   جو 18: 1 عقوبی گولڊن

جي"         سچ کي اسان هن مان مرضيَء جنم   المڪپنهنجي کي   نو،ڏسان اسان ته
هئ      ميوو پهريون جو مخلوق ."ڻسندس گهرجي 

: پڙهڻ  6، 3-1: 1زبور جوابدار
14-12: 92زبور 
86:11زبور 

ما    تڪبر1 اھو آھي ن      بي وڪجي ھوڻوارو ھلندو، نہ تي صالح جي يڪدين
وا   جي بي  ٽگنھگارن ن  و،ٺ۾ وي    ولينٺٺ يڪ۽ تي جاِء .وٺجي آھي 

هو               2 ۾ قانون جي هن ۽ آهي، ۾ قانون جي خداوند خوشي جي هن ينهنڏپر
غور   .وٿ ريڪرات

و   3 انھيَء ھو جي   ڻ۽ ھوندو، و   يَءڻپا وڪوانگر دريائن ھوندو،  ٽجي پوکيل
ميوو      وڪجي پنھنجو ۾ موسم پ.   ئيڏپنھنجي جو س  وٽهن نه يڪبه

جي   ۽ .يندوٿ اميابڪسو  ندوڪ وڪسگهندو،

س  االِءڇ6 خداوند وا  ريلڌجو .وٿ يڻاڄ ٽجي

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 ،23 جنوري

سچ – موضوع

و   12 جي کجيَء و  ڻصادق و:      ندوڌوانگر وانگر ديودار ۾ لبنان .ندوڌهو

در            يڪجي13 جي خدا جي اسان سي ويندا پوکيا ۾ گھر جي .ارٻرب پوکيندا   ۾
پو 14 ا  ھائپڙُاھي آ  اڃ۾ .لهاٿ۽  لهاٿاهي.  ينداڻميوو هوندا 
پال 11 .ھار،ڻاي      . هلندس      تي سچائيَء تنهنجي مان سيکار رستو پنھنجو کي مون

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف   )3، 1: 55يسعياه .1 11-8،( ،3جي

هر  1 پا   ايلڃا وڪجي وڪها، اچو و    انهن،ڏ يڻآهي، جنهن اهو .ٽ۽ ناهي   پئسا
خريد   خريد         ريوڪاچو، کير ۽ شراب اچو، ها، کائو؛ ۽   ريوڪ۽ پئسن بغير
. جي  قيمت

مون    نڪپنھنجو 3 ۽ : انھنڏالھي، .  ،ٻڌاچو  مان      ۽ رھندو زنده روح تنھنجو ۽
واعدو    دائمي ندس،ڪتوسان

منهنجا             ڻاڪاڇ8 طريقا جا توهان نه خيال، جا توهان آهن نه خيال منهنجا ته
فرمائي     رب آهن، .وٿطريقا

جي            ڻاڪاڇ9 توهان طريقا منهنجا تيئن آهن، بلند کان زمين آسمان جيئن ته
. کان           خيالن جي توهان خيال منهنجا ۽ آهن، بلند کان طريقن

مو            االِءڇ10 نه ُاتي ۽ مان، آسمان برف ۽ آھي وسندو مينهن جيئن نديٽجو
پا     کي زمين پر کي     ينديڏ يڻآھي، ُان ۽ ۽   نديڪڍ اھرٻآھي، يندوڏ جٻآھي

تہ     الِء انھيَء کائيند   ڙپوکيند جٻآھي، ۽ ماني   ڙکي .يندوڏکي آھي 

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 ،23 جنوري 
سچ  – موضوع

جي     ريڪتنهن 11 هوندو لفظ اهو ن    وڪمنهنجو مان وات :رندوڪمنهنجي آهي 
مون   پورو       انهنڏاهو اهو پر ايندو، نه چاهيان   وڪجي ندوڪواپس و،ٿمان
ان    اهو مو     يندوٿ اميابڪ۾  مڪ۽ کي ان مون .ليوڪجتي

1: 13 يوٿمي.2

ئي  1 ن    ينھنڏانھيَء مان گھر وي  ناريڪجي  ڊسمن ريڪعيسٰي .وٺتي

15-11، 8-4: 8لوقا .3

ج 4 گ  ھوڻما اڻگھ ھنڏ۽ و     ياٿ ڏاچي مان شھر ھر ت  سٽ۽ ھ  ھنڏآيا، وڪڙھن
:نوڏمثال 

جيئن   تو،ڪن اھرٻالِء  ڻپوک جٻ وڪڙھ5 تہ    يڇٽ جٻ۽ ھو، تي ٽوا يڪرھيو
.    ريڪ لتا  کي ان ۽ .يوڙپيا ويا          کائي کي ان پکي جا هوا ۽ ويو،

.    ريڪتي  رٿپ يڪ۽ 6 ا  ئي جيئن ۽ س  ريو،ڀپيا ۾   ڻاڪاڇويو،  يڪاهو ان ته
کو   جي .ٽنمي هئي 

.    ريڪ۾  نڊنڪ يڪ۽ 7 گ  سان ان ۽ د    ريا،ڀا يراڊانڪz ڏپيا کي ان ائيٻ۽
.يوڇڏ

تي   يڱچ ياٻ۽ 8 سؤ    يڦٽ۽  ريا،ڪزمين ۽ .  يراڀويا، ج  ۽ اھي  ھنڏميوو ھن
کي   ”  ريڪ ڙر ھنڏت يون،ڪ الھيونڳ جنھن تہ سو   نڪچيو .يٻڌآھن

: يڻھا11 آھي    ھي جو   جٻمثال .المڪخدا آھي 
جي      12 آهن اهي کان پاسي جي اچي.    اٿ نٻڌ يڪرستي شيطان لفظ  و،ٿپوِء ۽

مان      دلين جي انھن آ    و،ٿ يڪڍکي ايمان اھي و   ينڻمتان بچايو .يڃ۽
پ  13 ُاھي جي   رٿُاھي آھن، سان    نداٻڌ ھنڏج يڪتي خوشيَء قبول المڪآھن،

.    نداڪ جو  انھن ۽ ج  وڪآھن جي   ڙبه آھي، آ    وريٿ يڪنه ايمان الِء ينڻوقت
وقت     ا،ٿ جي آزمائش .اٿ نڃو يڀڄ۽

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 ،23 جنوري

سچ – موضوع

جي 14 ۾    نڊنڪ يڪ۽ وچ جي     رياڪجي آهن، اهي آهن، آهن، نداٻڌ يڪويا
ف      رنداڪن اهرٻ جي زندگي هن ۽ د      رڪآهن، سان خوشين ۽ دولت جيٻ۽

۽    آهن، آ   املڪويندا نه .ينداڻميوو آهن 
س 15 جي     يٺپر آھن، اھي تي س   يڪزمين ۽ سان،   يٺايمانداري ي،ٻڌ المڪدل

ميوو          سان صبر ۽ آھن رکندا برقرار کي .نداڪڍان آھن 

35-31: 13 يوٿمي.4

ھ   31 کي انھن جي  ”    ايوٻڌمثال  يوٻ وڪڙھن سرنھن بادشاھت جي آسمان تہ
جي   يڻدا آھي، .نيَءٻپنھنجي  يڻک ھوَءڻما يڪڙھ وڪمثل پوکيو   ۾

س   وڪجي32 ۾ نن  جٻ نيڀحقيقت :  وڍکان ج  پر آهي،    هنڏآهي ويندو پوکيو اهو
ج  س  ينٽوٻ يڙاهو و  ڀ۾ ه   وڏکان ۽ آهي،  جيڻب ڻو ڪآهي، ويندو
اچن     ريڪتنهن پکي جا و       اٿهوا رهجي ۾ شاخن جي انهن .اٿ نڃ۽

کي     يوٻ وڪڙھ33 انھن ھن جھ.     ايوٻڌمثال خميري بادشاھت جي يڙآسمان
جي  ک  يڪڙھ اڪآھي، ل   نٽجي  يڌکا ي،ڻعورت ۾ ي،ڇڏ ائيڪماپن

س  .يٿخميري  وڄجيستائين ويو 
س 34 ما  الھيونڳ ڀاھي ۾    ھنڻعيسٰي مثالن بغير.   ايونٻڌکي جي  نهنڪ۽ مثال

نه     سان انهن :الهايوڳهن

پورو     35 اھو تہ الِء پنھنجو      ”   وڪجي ئيٿانھيَء ۾ مثالن آٌء تہ ھو چيو جو نبيَء
   . اھي  مان کوليندس کان    يڪجي ندسڪبيان  الھيونڳوات بنياد جي دنيا

.جھيڳ آھن    ويون رکيون

6، 2، 1: 9لوقا .5
پنھنجن   1 ھن گ   ارھنٻپوِء کي اختيار       يو،ڪ ڏشاگردن ۽ طاقت کي انھن نوڏ۽

شفا       نيڀس کي بيمارين ۽ تي، .ڻيڏشيطانن الء 
مو    2 کي انھن ھن تبليغ       ليوڪ۽ جي بادشاھت جي خدا کي   ،ڻرڪته بيمارن ۽

.ڻيڏشفا  الء 

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 ،23 جنوري 
سچ  – موضوع

منادي            6 جي خوشخبري ويا، لنگھي مان شھرن ۽ ويا، ھليا اھي ھر  ندا،ڪ۽ ۽
.ينداڏشفا  ڌھن رھيا 

( 6: 9 ينٿرنڪ 6.2 ( ، ( 7او   ( ، ؛ طرف ( 10، 8جي   ( ، ؛ طرف 11جي
ل   وروٿ وڪجي6 سو جي.  وروٿبه  ندوڻپوکيندو پوکي   يَءڏو وڪ۽ سو وٿطرح

.ڻپ يندوڻل
ارادو      ھوَءڻما نھنڪھر 7 ۾ دل پنھنجي تنھن  يوڪجيئن .يوڏکيس  ريڪآھي،

فضل      8 تمام تي توهان خدا .    ڻرڪ۽ توھان،    ته الِء انھيَء آهي قابل جي
طرح       پوريَء ۾ شيِء ھر چ   افيڪھميشه ھر .رپورڀالِء  مڪ يڱھجو، ھجو 

جي  يڻھا10 خدمت   ڻپوک جٻ وڪاھو الِء   و،ٿ ريڪجي جي  نھيٻتنھن مانيَء
کا   وٿ ريڪخدمت  جي جي     يڌتوھان توھان ۽ و  جٻالِء، توھان  ايو،ڌکي ۽

و     ميوو جو صداقت .ايوڌجي

مال           11 ماال سان نعمت ھر ۾ شيِء ھر ۾ شيِء جي   يٿھر آھي، اسان وڪرھيو
ش     جي خدا وسيلي ب   رگذاريَءڪجي سبب .وٿ جيڻجو

طرف )  14-11: 2 پطرس 7.1 15،( 1جي

عرض           11 وانگر حاجين ۽ اجنبي کي توهان مان پيارا، و،ٿ ريانڪzپيارا
جي      رهو، پري کان خواهشن جنگ     يڪجسماني خالف جي .اٿ نڪروح

12   : جيئن           ته هجي سان ايمانداريَء گفتگو جي توهان ۾ وچ جي قومن غير
بد     خالف جي توهان چ    الهائين،ڳ ارڪاهي جي توهان جي منڪ نڱاهي

اهي    ري،ڪ کي واکا   سندا،ڏجن جي .ينهنڏجي  ڻرڪ ڻخدا ۾ 
ح        ڻپا13 هر جي انسان واسطي جي رب تابعداري   مڪکي اهو اڇ: ريوڪجي

تي؛      طور عظيم هجي، الِء بادشاهه
گورنرن  14 انهن،ڏيا

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 ،23 جنوري

سچ – موضوع

ني        االِءڇ15 تہ آھي مرضي ئي اھا جي خدا بي   ڻرڪ يڪجو اوھين وقوفسان
بي  ھنڻما خاموش   جي کي .ريوڪخبريَء

9، 8: 3پطرس  8.1
س  ار،ڪآخر8 رحم   ئيٻ ڪه ي،ٿذهن  ڪه ڀتوهان پيار  ائرنڀ ريو،ڪتي وانگر

:ريوڪرحم  ريو،ڪرحم  ريو،ڪ

9    : برع          جي ان پر ريلنگ بدلي جي ريلنگ يا نه، برائي بدلي جي سڪبرائي
اهو   س    ڻڻاڄنعمت؛ کي توهان ه      يوڏته کي توهان ته آهي، جا  ڪويو نعمت

.ڻيٿوارث  گهرجي 

صحت   ۽ سائنس
1.293 :28-31

آ    رسچنڪ ۾ روشنيَء هم       يٿ يڻسائنس آفاقي باالدستي، جي ان ۽ سچائي
چ     پوري، جي خدا جي    ائي،ڱآهنگي، برائيَء .ابهڪ۽ شيِء 

2.322 :31-5

طلب    جي حاصل       ڻرڪحق نجات کان غلطي آهي .  ڻرڪآسان شايد  انسان کان
zحاصل     رسچنڪ سمجھه جي الِء     ا،ٿسگھن  ريڪسائنس انھن ھو وششڪپر
سواِء   ڻرڪ حاصل     رسچنڪکان حقيقتون مان . ريڪسائنس هي   سگھندا نه

کي      وڙجهي غلطي جي قسم س     وششڪجي  ڻيڏ يڇڏهر ۽ آهي مشتمل وٺتي
سواء   .ڪ يوٻکان آهي    نه شعور و

3.4 :12-24) طرف؛ )  جي
س  .    ڻره يٺهميشه انهن       مقصد جا ان آهي دعا مسلسل جدوجهد عادتي الِء

ظاھر   تنڪبر جي   ياڪ۾ آھن آ  يڪويا جي  -   ينداڻاھي نعمتون اھي ي،ڪآھن،
م     ٻڌڻ ڪيڻجيتو نه ۾ لفظن شري     ن،ڃو يونڃوارن ۾ محبت جي ڻيٿ ڪاسان

تصديق     جي قابليت .اٿ نڪجي

پيار      ڇڻپ بس سان خدا اسان کي   اٿسگهون  ريڪته سان   هنڪڏاسان هن به
نه   پا.    ندوڪپيار ۽ بهتر جا    ڻيٿ ڪپر روزاني تمنا، خدائي    رتاڳجي ۽ ردارڪ۾

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 ،23 جنوري 
سچ  – موضوع

و  سر      وششڪجي  ڻرڪ ڏگ ڪيڌکي نئين کي اسان فيشن  اهينديٺ۾، ۽
ش     نديڪ جي هن اسان جا  لڪجيستائين .   نداڳ۾ فطرت  خدائي اسان آهيون

پهچون       مظاهريجي  تائين سائنس جي عيسائيت ا؛ٿذريعي

4.323 :13-16

عمل        ڪڙڻپ ڪيڌو تي طور الزمي کي اسان جي  ڻرڪالء، ا  وڪگهرجي ڳاسان
ئي   رک.    اٿ ونڻاڄ۾ ياد کي ت    ڻاسان سچ ته هنڏج وٿ ئيٿظاهر  هنڏگهرجي

و  س   ي،ڃسمجھيو اهو نه       وٺ۽ ظاهر جيستائين سگهجي سمجهي .يڃو يوڪنه
5.361 :23-30) طرف، )  جي

ه    جو سائنس جيتو   ڪخدائي تصور، سائنس    ڪيڻانساني پر هجي، محدود
هج   ڻيٿ صحيح .   ڻالِء جو       سچائي المحدود تابع جي مظاهري ۽ آهي ضروري
جيتو  ڪه گه     ڪيڻجراثيم، ۾ بادشاهي جي گه  ٽآسمان اعلي   ٽ۾ تي زمين

رد      اهو پر آهي، تباهي      يوڪاميد جي ان ۽ خدا   ئيڪويندو جيستائين ويندي
م  جٻ و  هنڏج وڪجي. ريڪتيار  يٽالء ميوو    يڃپوکيو الفاني و،ٿ ئيڏته
مال      هنڏت ماال کي انسان و   هنڏج وٿ ريڪئي سمجھيو و،ٿ يڃاهو

6.272 :3-8

سمجھ   کي ا  ڻسچ حاصل       ڳکان کي احساس روحاني جي .ڻرڪسچ گهرجي 
جذب        ۾ صورت ان صرف احساس بي      يوڪاهو ايماندار، اسان جيئن آهي ويو

پيار   . ”  ڙندڪغرض، ني    ۽ ايماندار آهيون نرمل “  ڪ۽ م  جي جٻ۾  يَءٽدل
و  گه    يٻ. يڃپوکيو اهو ۾ ن  وڻصورت فطرت   ڻاڪاڇ ئي،ڏ وٿميوو انساني ته

ع   سوئر ج   نصر۾ کي .وٿ يڙان

7.535 :1-5

جو   جو    جٻسچ گمراھيَء جو     -    ج،ٻ۽ روح ھائو، جو، سمجھ ۽ مادي  جٻعقيدي ۽
دا  ڪڻڪاھي -  ج،ٻجو  جي  اڻ۽ جدا   يڪآھن، سا  يڪڙھ يندا،ٿوقت يوڙکي

.  يوڙسا يوٻويندو،  هن  آسماني گ  نڌويندو .يوڪ ڏتي ويو 

8.428 :8-12

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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ف     روسيڀ يڙوڪ جي ثبوتن مادي جون     ڙڻوٽکي  رڪ۽ وجود جيئن ته الِء
ظاهر    حقيقتون و    يٿروحاني ئي اها جي    يڏسگهن، جنهن آهي، حاصالت

اسان   ختم   ڙوڪذريعي جاِء    ريڪکي کي .ينداسينڏسچ

9.418 :5-11 ،20-32

هج      ۾ تضاد جي غلطيَء جي      ڻانهيَء رهو قائم تي سچائيَء زندگيَء، اڪجي
۾      معاملي ذهانت يا ۽.      يٿسگهي  يٿمادو، سان يقين ايماندار جي سچائي

تبديل      غير جي سائنس تصور      اتل،ڻڄا ،ڙيندٿخدائي واضح جي اثر خاص ۽
درخواست   جي.  ريوڪسان جي     ھنڪڏپوِء، توھان وفاداري جي توھان

ا    تدرخواس جي سچائي شفا       ڌجي کي بيمار توھان آھي، .يندوڏبرابر

تصديق        سچائي جي آهنگي هم ۽ آهي مابعدالطبعي ڀس. يٿ ريڪاثباتي
جي          آهي، متاثر کان اصول سادي هن جي سچ کي  نيڀس وڪمنطق حقيقتن

.    اليندوڀسن جي  سان دليلن سچا استعمال   يڪآهي خاص   نداڪتوهان ۽ آهيو،
جي         سان، جذبي جي محبت ۽ سچ تي تفريح   وڪطور توهان يو،ڪتوهان

شفا    کي يندو.ڏبيمار

ختم    کي شامل      وششڪجي  ڻرڪغلطي عقيدت جسماني ۽ اخالقي ۾
zه.      ريوڪ کي برائي جي قسم تبليغ. "     ايوٽهر جي خوشخبري کي مخلوق هر
سچ."       ريوڪ کي غلطي جي قسم نل  ها،ڙوڳ. الهايوڳهر درد،  ا،ڪالسر، سوزش،
پا   ڙندڳجا ا،ڙجو يلڙبگ جا تصويرون،     ا،ڇخوابن اونداهيون جون سوچ فاني
ا   جيسچ  يڪجي کان .اٿ نڃو يڀڄ ڳروشنيَء

10.419 :4-16

تباهه        کي دشمن رستو حقيقي جو جي       ڻرڪتوهان محبت ۽ سچ زندگي، خدا، ۽
کي   ا          ڻيڏ يڇڏميدان خيال جا هن ۽ خدا ته رکو ياد هم   يلوڪآهي، ۽ حقيقي
. آهن  آهنگ

مريض    هنڪڏجي جو جي    نهنڪتوهان سبب ش  ڻلنگه يهرٻ ريڪبه ئيٿ ارڪجو
منهن         وٿ کي سبب سان حوصلي ۽ ذهني ۾    وڻاڄاهو  يو،ڏته سچ رد  وڪته به

ن  .             يٿ وٿعمل اها  ته آهي طاقت جي خوف ئي نه ۽ گناهه بيماري، ئي نه سگهي
پيدا   ۾.   يٿسگهي  ريڪبيماري س      اڪبيماريَء جنهن آهي نه عقل کي ڻپا انبه

پا  ريڪمنتقل  ه  ڻيا کان   ڪکي تبديل   لڪش ئيٻروپ هنڪڏجي. ريڪ۾
منتقل          کي ان معاملو، نه، ذهن، آهي، هلندي ڪپ ريڪتنهن.  وٿ ريڪبيماري

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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ه     ريوڪ کي ان توهان مال.       يوڇڏ ائيٽته جي ان کي صورتحال خراب جي ڪهر
ملن    سان .اٿحيثيت

11.183 : 17-) 29-26، 18را )

مم...       واحد ۽ جائز جو .نڪسچ آهي       پيداوار جي آهنگي هم عمل

سان          نيڀس سچائي قانون روحاني حقيقي کي طريقن مادي ۽  -و،ٿ يڪڍبرائي
جي   قانون پيرن      ،ٻڌڻکي  نڙوٻ ،ڻسڏکي  نڌان وڪاهو کي پيرن آواز، کي گونگي

.وٿ ئيڏکي 
12.232 :26-31

و      ۾ درگاهه مقدس جي گونجن   يونڏو يونڏسچائيَء اسان  يون،ٿآوازون پر
تي   ت.   يونڏ اٿنه  يانڌانهن صرف ج  هنڏاهو مان    هنڏآهي زندگين جي اسان

ختم        احساس درد ۽ خوشيون نهاد جي     ا،ٿ نڃو يٿنام گمراهي کي اسان ته
زندگي    ڻيٿدفن  روحاني ا  ڻيٿجيئرو  انهنڏ۽ ملن   ياڳڻ ڻجا .اٿنشان

14( - دنیپرس )9: 13.496

پا  پ  ڻپنهنجو جي      اڇ: وڇکان آهيان رهيو گذاري زندگي ني  اڪمان يڪعظيم
آهي؟    ويجهو مظاهرو          اڇجي جو طاقت جي شفا جي محبت ۽ سچائي مان

جي   ريڪ آهيان؟ روشن        هنڪڏرهيو رستو اهو پوء ته آهي، يندوٿائين
."     ينهنڏ ملڪم" ثابت  ميوا جا توهان کي      نداڪتائين انسان سمجھ جي خدا ته
.ينديڻآ اڇ

14.326 :16-22

گذار   زندگي ها     ڻصحيح مقصد ۽ مقصد هي. وٿسگهجي  ريڪحاصل  يڻجو
ک  شروع   يو،ٽنقطو .  يوڪتوهان توهان      گهرجي کي توهان جيئن رسچنڪآهي

جي      اکرن انگن جي شروع   يبلٽسائنس کانسواِء      يوڪتي نيت غلط ۽ يوٻآهي،
رو      جههڪ کي ترقي جي توهان .    وٿن يڪبه سان  ارادي سچي ۽ ڻرڪ مڪسگهي

. " ،ڻرڪدعا  توکي      کوليندو رستو پيُء جو جي   يو،ڪرو نهنڪتوهان سچ ته
نه   "ريو؟ڪاطاعت

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
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 


