
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،30 جنوري 
پيار  – موضوع

جنوري  .2022، 30 آچر،


پيار—   مضمون

: متن   جو 3: 31يرمياه  گولڊن

هڪ                " هميشه توکي مون ، هائو ، لڳو چوڻ ، ٿيو ظاهر پراڻو کي مون خداوند
. آهي      ڪيو پيار سان محبت "دائمي

: پڙهڻ  39-37، 35، 31: 8 روميونجوابدار

پوِء      31 کي شين انهن جي  اڇاسان ،     هنڪڏچونداسين؟ آهي الِء اسان خدا
خالف    يرڪ جي و؟ٿسگهي  يٿاسان

کان       يرڪ 35 محبت جي مسيح کي ،     اڇ ندو؟ڪ ارڌاسان پريشاني يا ، مصيبت
يا     ، ظلم خطرنا      ارڏڪيا يا ، ننگا يا تلوار؟   ڪ، يا ،

س   هڪبل37 انهن و      نيڀ، کان فاتح اسين ۾ سان     ڪيڌشين اسان هن ته آهيون
پيار    وڪجي سان .يوڪاسان

نه                    وڇ 38 ۽ ، فرشتن نه ۽ ، زندگي نه ۽ ، موت نه يعني ، آھيان قائل اھو مان تھ
جي               ۽ ، شيون ئي نه ۽ ، طاقت ئي نه ۽ ، صداقت ايند  يڪئي ،  ڙشيون آھن

نه         39 ۽ قد ۽ ، قد ئي کان         يٻ اڪنه محبت جي خدا کي اسان ، ارڌمخلوق
قابل   ڻرڪ جي   يٿجي ، .وڪويندي آهي        ۾ خداوند جي اسان عيسى مسيح

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
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پيار – موضوع

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )27: 33 هیتثن.1 :(جي

هي       27 ۽ آهي، پناهه جي توهان خدا ه  انٺابدي :يارٿدائمي آهن 

طرف  )3-1: 43 يسعياه.2 طرف  )4،:( جي :(جي

ھا 1 فرمائي    يڻپر خداوند پيدا     وٿاھو کي تو اھو    يو،ڪجنھن ۽ يعقوب، اي
توکي   نه    اھيو،ٺجنھن اسرائيل، توکي    وڇ ،ڊڄاي مون نوڏ اروٽڪوڇته

س       سان نالي تنھنجي توکي مون .يوڏآھي،    . آهين  منهنجو تون آھي
پا  ھنڏج2 گ     يَءڻتون توسان مان گذرندين، .   ڏمان جي  دريائن ۽ ھوندس

 : ج      وهندا نه کي توهان اهي کي      هنڏذريعي، توهان هلندا، ذريعي باھ توهان
س  .      يڙنه تي  تو شعال ته نه .رنداٻويندي

پا         االِءڇ3 جو اسرائيل بني آھيان، خدا تنھنجو خداوند آٌء تنھنجو ،ڪجو
:ڙيندڏ اروٽڪوڇ آھيان 

مون             ڻاڪاڇ4 ۽ آهين، وارو عزت تون هئين، قيمتي ۾ نظر منهنجي تون ته
پيار    توسان :يوڪکي آهي 

( - 14: 1 مرقس.3 42-40، 18عيسي )

تبليغ           14 جي خوشخبري جي بادشاھت جي خدا آيو، ۾ گليل ندي،ڪيسوع
پورو     15 وقت ته، چيو ه      يوٿ۽ بادشاهي جي خدا ۽ : ٿآهي، توبه   آهي ۾

آ     ريو،ڪ ايمان تي خوشخبري .يوڻ۽

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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پيار  – موضوع

سمن   ھنڏج يڻھا16 گليل و  ناريڪجي  ڊھو ھن     يڃسان تہ ھو تہ وڏٺرھيو
سندس    ۽ سمن  اُءڀشمعون ھئا،    ارڄ۾  ڊاندرياس رھيا اھي االِءڇوجھي جو

.يونڇم ھئا 
پ         17 منھنجي اوھين تہ چيو کي انھن عيسٰي تي کي     يانٺتنھن اوھان آٌء تہ اچو

م  ھنڻما ب  ڻمار يڇجا .ائيندسڻوارو

پنھنجا    18 فورًا اھي پ  يڇڏ ارڄ۽ .اڳل ڻھل يانٺسندس
ھ 40 و    يڙجھ ھہڙوڪ وڪڙاتي مريض جو گو    سٽمرض کيس ۽ يڙکو اڏآيو

جي  ” تہ پا      ھنڪڏچيائين کي مون تہ گھرين .وٿسگھين  ريڪصاف  ڪتون
رحمدل   ھنڏت41 ھ  يٿعيسٰي تہ   ھيوڇکيس  ريڪ گھوڊ ٿپنھنجو چيائين ۽

.ندسڪمان”  رهو.    صاف توهان
ھو    42 ئي جيئن ت  وڪچ الھائيڳ۽ پري     ھہڙوڪئي  ھنڏھو، کان ھن مرض جي

پا    يٿ ھو ۽ .يٿصاف  ڪويو ويو 

44-32: 6مرقس .4

ھ  32 اھي ھن  يڪڙ۽ ا  يَءڙيٻ انھنڏ ڌويران .ياٿروانا  يلوڪذريعي

ما 33 ھلندي    ھنڻپوِء کي گھ  وڏٺانھن س   اڻ۽ کيس س   يڻاڃئي ۽ شھرن نيڀويا
ن    ياڙوڊ يڙوڊمان  مان انھن سا  ريڪ۽ .ياٿ ڏگ سڻاچي

ج  34 عيسٰي، گھ   اھرٻ ھنڏپوِء تہ اچي      ائينڏٺ ھوڻما اڻآيو رحم تي انھن کين ۽
ر  ڻاڪاڇويو،  اھي ري     نڍتہ کي جن آھن کي      ارڍوانگر انھن ھو ۽ ھو، نہ

.وڳل ڻسيکار الھيونڳئي  يتريونڪ
ج 35 ت   وڻگھ ينھنڏ ھنڏ۽ ويو، و   ھنڏگذري شاگرد تہ    سٽسندس چيائون ۽ آيا

ج”   ويران ھا   ھڳھيَء ۽ گھ  يڻآھي، .وڻوقت آھي    ويو گذري

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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مو  36 کي جي      يوڏ لڪانھن پاس آس ھو و  نٺوڳ۽  نٺوڳتہ پا  نڃ۾ الِء ڻ۽
خريد   و  االِءڇ ن،ڪماني انھن .ونھيڪبہ  جھہڪالِء  ڻکائ ٽجو

جواب    37 کي انھن کائ  ”  نوڏھن کين اوھين تہ.     يوڏ ڻتہ چيو کيس انھن پوِء
و  اڇ” خريد      نٻ۽  ونڃاسين ماني جي پئسن کائ  ريڪسؤ يون؟ڏالِء  ڻکين

و      38 اوھان تہ چيو کي انھن و   يتريونڪ ٽھن آھن؟ ۽. سوڏ۽  وڃمانيون
۽      نداڻاڄ ھنڏج پنج، آھن، چوندا .يونڇم هٻآھن،

ح    39 کي انھن ھن س  نوڏ مڪ۽ گ  نيڀته .ريڪ ڏکي ويھي     تي گھاس سائي
40. ۾            تعداد جي پنجاھ ۽ سوين رھيا، ويھي ۾ صفن اھي ۽
ج 41 ۽     ھنڏپوِء مانيون پنج ت  يونڇم ہٻھن نھاريو، انھنڏآسمان  ھنڏکنيون،

مانيون   يائين،ڪدعا  کي    يڙوٽ۽ شاگردن ا    نائينڏپنھنجي جي انھن يانڳتہ
۽.   س  يونڇم هٻرکيائين ورهائي   نيڀهن .يونڇڏ۾

س  42 اھي ۽   ڀ۽ .يٿ روڍکائين، ويا 
انھن  43 م   ريونڪوٽ ارھنٻ۽ ۽ .ريونڀ رٽڪجا  نڇکنيون

ا     44 سي کائي ماني جن ما   لٽڪ۽ ھزار .ھوڻپنج ھئا 

12-6: 58يسعياه .5
جي     اڇ6 ناهي روزو اهو چون  وڪهي ب  يوڊمون کي   ائيَءڇڙآهي؟ بندن جي

ه   ريڳالِء،  ڻکول کي آزاد      ڻائٽبارن کي مظلومن ۽ ته    ڻرڪالِء، اهو ۽ الِء،
جوا    هر يو؟ڙوٽتوهان

کي          اڇ7 بکايلن ماني تنھنجي جو آھي نه اھو آھي    ي،ڃو نيڏاھو اھو اھو ۽
آ        ۾ گھر پنھنجي کي غريبن تون ننگا   هنڏج ين؟ڻجو کي   سندينڏتون ان ته

پا  اڇ۽.  يندينَءڍڪ ل     ڻتون کان جسم پنھنجي سگھين؟ وٿن ائيڪکي
جي      8 صبح روشني جي توھان سان      يندي،ٿپوِء تيزيَء صحت جي توھان ۽

ا:       رنديڀا جي توھان صداقت جي توھان توهان.    ينديٿ يانڳ۽ جالل جو رب
. هوندو   اجر جو

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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س  9 تون جواب    يندين،ڏپوِء خداوند چوندو،.     يندوڏ۽ ھو ۽ روئيندين، تون
 . جي  آھيان آ      ھنڪڏھتي جوا، مان وچ پنھنجي بيھودي  ڻڻک رڱتون ۽

.الھائيندينڳ

جي 10 بکايل      ھنڪڏ۽ کي روح پنھنجي کي  کايلڏ۽  ي،ڪڍ انھنڏتون روح
ا      ر؛ڪراضي  ۾ اونداھين روشني تنھنجي تنھنجي   ريڀپوِء ۽ ايندي،

: جو     رات ھوندي وانگر اونداھيَء
ھدايت      11 ھميشه کي توھان خداوند خش      ندو،ڪ۽ کي روح جي توھان يڪ۽

مطمئن   ھ    ندو،ڪ۾ جي توھان ھ:   يندوڇڏ لھيٿکي  نڏ۽ تون يڻپا وڪڙ۽
پا    يلٿ ۽ وانگر، پا      يءڻباغ جو جنھن وانگر، چشمي نه   يڻجي .يندوٿختم

جي  12 اھي پرا     يڪ۽ اھي ھوندا، مان جايون   يڻتوھان تون: اھينداٺبربادي
بلند      يترنڪ بنياد جا نسلن س.    ندينڪئي کي توھان يڀڃڪڙويندو،  يوڏ۽

مرمت   بحال     ڻرھ ،ڙندڪجي جو رستن .ڙندڪالء

17، 16، 12-7: 4 یوحنا 6.1
ه   7 ته اچو پيار   ئيٻ ڪپيارا، . وڇ: ريونڪسان ۽      آهي جي خدا محبت ته

پيدا     وٿ ريڪپيار  وڪجي مان خدا کي     يوٿسو خدا ۽ .وٿ يڻاڄآھي
ن  وڪجي8 ن    ريڪ وٿپيار کي خدا .ڻاڪاڇ. يڻاڄ وٿسو آهي     محبت خدا ته
ظاھر         9 محبت جي خدا الِء جي اسان ۾ پنھنجي  ڻاڪاڇوئي،  ئيڪان خدا تہ

مو     يليڪا ۾ دنيا کي وسيلي       ليو،ڪفرزند جي ھن اسين تہ الِء انھيَء
. گذاريون  زندگي

پيار         10 سان خدا اسان ته نه آهي، محبت سان      يو،ڪهتي اسان هن ته اهو پر
پ   يو،ڪپيار  پنهنجي مو  ٽ۽ جو      ليوڪکي گناهن جي اسان فاروڪته

.جيڻب

جي 11 پيار      هنڪڏپيارا، ايترو سان اسان پ   يو،ڪخدا کي سان ئيٻ ڪه ڻاسان
.ڻرڪپيار  گهرجي 

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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نه      نهنڪ12 کي خدا وقت . وڏٺبه جي  ھ  ھنڪڏآهي پيار  ئيٻ ڪاسان سان
م           ا،ٿ ريونڪ ۾ اسان پيار سندس ۽ آھي، رھندو ۾ اسان .ملڪخدا آھي 

اسان  16 جي       اٿ ونڻاڄ۽ پيار اھو آھي آندو ايمان .وڪ��۽ آھي     سان اسان خدا
جي     ۽ آهي؛ محبت خدا           وڪخدا ۽ آھي رھندو ۾ خدا سو آھي رھندو ۾ پيار

. آھي    رھندو ۾ ھن
پورو      17 کي پيار جي اسان انصاف        يوڪھتي کي اسان ته الِء انھيَء آھي، ويو

حاصل    ينھنڏجي  جرئت ۾       ڻاڪاڇ: ئيٿ۾ دنيا ھن اسان آھي، ھو جيئن تہ
آھيون.

16: 4عبراني .7

تخت         ريڪتنھن 16 جي فضل سان دليريَء تہ اچو جيئن  ون،ڃو انھنڏاچو، تہ
رحم    تي حاصل         ئي،ٿاسان فضل الِء مدد وقت جي ضرورت .ريونڪ۽

صحت   ۽ سائنس
1.412 : 13-15

.  رسچنڪ پ         اها آهي غالب محبت خدائي ۽ طاقت جي ختم  يڪڙسائنس کي
تباهه        ڻرڪ کي موت ۽ گناهه بيماري، .افيڪالِء  ڻرڪ۽ آهي 

2.454 : 17-23

تعليم          ۽ شفا ئي محبت الِء انسان ۽ .  نهيٻخدا الهام     محبت آهي ترغيب حقيقي ۾
رستو   وٿ ريڪنامزد  و،ٿ ريڪروشن  و،ٿ ئيڏ محر.  وٿ يکاريڏ۽ سوچ ڪصحيح

طاقت   آزادي      ا،ٿ ينڏکي جي عمل ۽ تي.      اٿ ينڏاظهار گاہ قربان جي سچ محبت
    . انتظار  سان صبر آهي ف     ريوڪپادري الِء محبت جي پا   انيخدا جي تي يَءڻذهن

م   ڻهل ۽ .اهيوٺتصور  ملڪالِء،

طرف   )25-29: 3.228 .(2جي

سواِء    کان .   ابهڪخدا و    مطلق قادر آهي نه ۽     ٽطاقت آهي، طاقت نهنڪتمام
تسليم    ئيٻ کي عزتي     ڻرڪطاقت بي جي .   ڻرڪخدا ان  ناصري عاجز آهي

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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ختم    کي .  يوڇڏ ريڪتصور کين         هن آهي طاقت ۾ موت ۽ بيماري گناهه، ته
ثابت    وس .يوڪبي

4.30 :14-18

“    ” : اک           بدلي جي اک ته چيو جنهن سيکاريو، قانون جو موسٰي کي پادريَء ۽ ربي
جي ” وهائي    هوَءڻما وڪ۽ رت .و،ٿجو ويندو         وهايو طرفان انسان به رت جو ان

نه   پيش       يوڪائين عملدار، نئون الِء خدا قانون،    يوڪيسوع، خدائي جو محبت
بر    وڪجي به کي لعنت    يڪجي وٿ ئيڏ تڪانهن تي ا.ٿ نڪان

5.31 :12-17

پوئل         پنهنجي هن ۾، فهرست جي فرضن مسيحي محبت    نڳپهرين ۽ سچائي کي
  . مر     هن سيکاريو طاقت جي شفا کي    ڻجي رسمن نه    اڪجي اهميت .نيڏبه

جي       سچائي، عملي آھي، مسيح جيئرو ا   ” وڪاھو جي کي “ٿڻيسوع زندگي   ۽
س  وٿ ائيڻب جي  نيڀانھن پيروي   يڪالِء .نداڪسندس آھن 

6.366 :12-19 ،30-9

جي  سا  وڪطبيب نه    يَءٿپنهنجي همدردي جي      وٿالِء پيار انساني ۾ ان رکي
و    ٽکو اسان ۽ پ  ٽآهي، وارن   ڇڻاهو رسولي : ”ٽالِء جي   ته پنهنجي وڪآهي
ن   اُءڀ پيار هن    ري،ڪ وٿسان کي اهو   وڏٺجنهن پيار   يئنڪآهي، سان خدا

نه     وٿسگهي  ريڪ هن کي هج      وڏٺجنهن نه پيار روحاني هي ري،ڪ ڻآهي؟
س               جي محبت المحدود ئي نه ۽ آهي نه يقين تي دماغ االئي کي پڻاڃطبيب

جي  عطا     يلوڪا اڪآهي طاقت جي .يٿ ريڪشفا

کي            هنڪڏجي اسان ته کولينداسين، دروازا جا جيل جي انهن الِء بيمارن اسان
کي   لٽٽپهرين  . ڻسک ڍڻنڳدلين جي  شفا     هنڪڏگهرجي ذريعي جي روح اسان
شفا     نداسين،ڪحاصل  روحاني کي روپ      ڻيڏاسان جي ان کي قابليت جي

هي   رومال ل  ٺجي جي          ائي،ڪنه ان کي حوصلي جي سائنس مسيحي ئي نه ۽
دفن    جيخط  ۾ .       ڻرڪقبرن هن  افزائي، حوصال عيسائي ۽ لفظ غلط گهرجي

ه         کي انهن ۽ صبر رحمدل سان خوفن جي   ،ڻائٽجي نظرين گوشنگ
اس    مبسٽاڪهي آهن، بهتر جي      يلٿ ائپٽريٽکان دليلن ۽ تقريرن جي قرضن
جي  ولنگڊ گه      يڪکان، تمام تي سائنس عيسائي .يونڻجائز آهن   تمثيلون

. سان   محبت خدائي

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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7.192 :23-31

جي  ب    نداڪ مڪ اڱچ يڪتوهان مجسمو ۽ صرف     ائينداڻآهيو کي توهان اهو آهيو
طاقت   ڻرڪحاصل  .    وٿ ئيڏجي جو.     طاقت اها آهي نه طاقت وليونٺٺبرائي

جي  دغا   مزوريَءڪپنهنجي  وڪآهي، ا  هنڪڏ۽  وٿ ئيڏکي .ئيڏ وٿنه  ڻرڀبه

مال        اسان پنهنجي ۾ سمجھ جي الطبعيات مابعد عمل    ڪخدائي تي مثال جي
هلون         نديڪ تي قدم نقش جي محبت ۽ بنياد.     اٿسچ جو شفا حقيقي عيسائيت

جي.  رکي            وڪآهي مطابق جي محبت خود بي کي سوچ جي انسان وڌس و،ٿبه
حاصل     طاقت خدائي .وٿ ريڪسنئون

8.420 :24-27

منهن            سان خوفيَء بي کي بيماريَء اهي ته چئو کي اٿسگهن  ئيڏبيمارن
هر            هنڪڏجي کي انهن محبت خدائي ته آهي احساس اهو صرف کي انهن

طاقت        تمام تي حالت ۽ عمل .يٿ ئيڏجسماني

9.494 :5-15

يقين   اڇ ه  فرڪ ڻرڪاهو عظيم         ڪجي ايترو جو مسيح ته آهي نه مڪقسم
الِء      وڪجي خدا يا الِء کي        يوڪپنهنجي آهنگي هم دائمي کي جنهن هو، ويو

ما            ڻبچائ پر هئي؟ نه ضرورت جي مدد جي مثال جي عيسى ھن  ھنڻالِء کي
رستو          الِء انھن عيسٰي ۽ ھئي، ضرورت جي همي.   يکاريوڏمدد محبت شهخدائي

پورو          کي ضرورت انساني هر هميشه ۽ آهي تصور.   نديڪملي وٺس ڻرڪاهو
مظاهرو         جو طاقت جي خدا يسوع ته شفا   يوڪناهي ه   ڻيڏته صرف ڪالء

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

الء     فضل محبت معجزو .وڪجو ناهي   معجزو

10.243 :4-15

ب         ضرر بي کي نانگ زهريلي جنهن محبت، کي   يو،ڇڏ ائيڻخدائي انسانن جنهن
نجات          ڙندڪهٽ مان جبلن جي شينهن باهه، جي باهه کي     ني،ڏتيل، بيمار ۾ دور هر

حاصل        يٿسگهي  ئيڏشفا  فتح تي موت ۽ گناهه يسوع.  يٿسگهي  ريڪ۽ اهو

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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تاج           سان پيار ۽ طاقت مثال بي کي مظاهرين اهو.   يوڪجي دماغ " ...يوڳساپر
پ    وڪجي ۾ عيسى "      ڻمسيح گ  سان خط جي سائنس هميشه ته  ڻهج ڏهو گهرجي

  . اهي           ته ورجائي ۽ تصديق جي مظاهرين قديم جي رسولن ۽ نبين جيئن
ا  پيدا           ڪيڌو لههڄڪعجائبات نه قدر ايتري آهن، رهيا نه ورجائي تي طور عام

گه   يٿ ئيٿ جي گه      تائيٽخواهش جي ترقي روحاني جيتري .تائيٽکان، کان 
11.54 :8-17

هل      تي مثال ۽ تعليم س   يرڪالِء  ڻسندس آهي؟ پا      نيڀتيار ۾ بعد يا جلد ڻکي
و     پوکيو ۾ مسيح .     ي،ڃکي پنهنجي     سان آزاديَء هو ته خيال سچو جو خدا

خريد   سان       يلڪپياري گناهن يا خالي کي وجهي    ريلڀخزانن ۾ ذخيرن انساني
.   و،ٿسگهي  خد         جي هن هو الهام جو قرباني انساني شديد جي منڪ ائيعيسى

پيش        ثبوت اهو هن ۾، گواهي گناهه        يوڪجي ۽ بيمار محبت ۽ سچ زندگي، ته
شفا   حاصل         ا،ٿ ينڏکي فتح تي موت ذريعي جي دماغ الههڳ ابهڪ ا،ٿ نڪ۽

س.   اهو و  ڀناهي جي   وڏکان هو پيش       وڪثبوت جي محبت جي خدا ريڪهن
.وٿسگهي 

19( - ڇڻپ )9: 12.496

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
روح.       -      ينديڻآ اڇ آهي، خيال روحاني اهو ته رکو، الِء هميشه کي سوچ هن

جي    مسيح، ۽ ح        وڪالقدس جي شفا سان، يقين سائنسي کي جو مرانيڪتوهان
ب   ڻرڪمظاهرو  قابل محبت،        و،ٿ ائيڻجي تي، بنياد جي اصول خدائي جي ان
م  س  انهون،ٿبنيادي، شامل    نيڀ۽ کي .وٿ ريڪسچن

13.55 :16-26

واري     لٿڪمنهنجي  خوشيَء ان محسوس   ينهنڏاميد وششڪجي  ڻرڪکي
س      هنڏج يٿ ريڪ کي سائنس جي مسيح پا   يندوڻاڃانسان پنهنجي يسريڙ۽

پا  پيار   ڻکي جي         هنڏج - ندو،ڪوانگر محبت خدائي ۽ مطلق قادر جي خدا هو
محسوس      کي طاقت بخش الِء     وڪجي ندو،ڪشفا ذات انسان ريڪ۽  يوڪهن

   . پورا  واعدا آهي .    ياڪرهيو جي  شفا خدائي هر   ڻيٿظاهر  يهرٻويندا وقت جو
جي    ۽ آهي؛ پنهنجي   وڪوقت س  رتيَءڌبه قربان    جههڪ ڀجو جي سائنس خدائي

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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رکي    تي پيئي      يڻها و،ٿگاهه مان پيالي جي ۽      و،ٿمسيح روح جي شفا مسيحي ۽
ختم    سان .وڪچ يٿطاقت آهي 

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

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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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 ، 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 


